Orci Hírmondó
2007. február 21.

Az önkormányzat hírlevele

2. évfolyam 1. szám

Megalakult az Orci Nyugdíjas Klub
2007. január 27-én megalakult az Orci Nyugdíjas
Klub. A klub vezetője Hideg Sándorné, a
vezetőség tagjai: Dézsi Katalin, Halmai Gyuláné,
Hering Sándorné, Kósa Józsefné és Szakács
József.
A 40 fő megjelent szépkorú lakos közül 32
vállalta a tagságot. Az összejöveteleket havonta
tartják. A klubhoz folyamatosan lehet csatlakozni,
várják az új tagokat.
Munkájukhoz az Önkormányzat anyagi támogatást nyújt, melyet faluszépítésre és kulturális
programokra fordítanak majd.
A klub 2007. évi programjának főbb elemei:
A falu életében:
 Virágültetés, faluszépítés
 A buszmegálló mögötti terület parkosítása
 A Világháborús emlékmű gondozása
 Aktív részvétel a falunapon
 Fellépés a szüreti mulatságon

A klub rendezvényei:
 Nőnap, férfinap, negyedévenként névnapok
megtartása
 Télapó ünnepség gyermekeknek
 Karácsonyi ünnepség és Szilveszteri
mulatság a klubtagoknak
 Kirándulás fürdőhelyre
Sok sikert, eredményes munkát!
Futó Dóra

________________________________________________________
Sport Club
A kultúrházban került sor az Orci Sport Club ez
évi első taggyűlésére, melyet Vass Ferenc nyitott
meg. Mivel a régi vezetőség mandátuma lejárt, így
a tagok új vezetőséget választottak.
A Club elnöke Pap László, elnökhelyettese
Dobos Lajos, az elnökség további tagjai: Hering
Attila, Horváth Zoltán, Kanyar Zsolt.
A Felügyelő-bizottság elnöke Antal András,
tagjai Futó Dóra és Francsics Attila.
Több javaslat érkezett a pályagondnok személyére,
ezért a taggyűlés úgy döntött, hogy a vezetőség a
következő összejövetelen dönt e kérdésben.
Javaslat érkezett arra is, hogy a faluban a Sport
Club hozzon létre edzőtermet. Ebben a kérdésben a
vezetőség fog dönteni.

A taggyűlés végén a polgármester úr mondott
köszönetet az eddigi vezetésnek. A Sport Club
ígéretet kapott a támogatásra, amennyiben a
jövőben is megbízhatóan folytatja a tevékenységét.

Futó Dóra
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2006. december 14.
Napirend volt:
o Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodási koncepciója.
o A helyi adónemek felülvizsgálata.
2007. január 08.
Napirend volt:
o Az önkormányzat autóbuszának hasznosítása.
o Kivitelező kiválasztása a sportöltöző felújítására.
o Veszélyes, száraz fák kivágása.
2007. február 01.
Napirend volt:
o Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetésére (tervezet).
o Az Orci Sport Club jelenlegi és jövőbeni helyzete.
o Az ivóvíz díjáról szóló rendelet módosítása.
Főbb döntések voltak:
1) Az önkormányzat nem emelte a helyi adót. A kommunális adó mértéke
továbbra is 4.000,- Ft/év családi házanként, a külterületi, zártkerti építmények
esetében pedig 2.000 Ft/év.
Az önkormányzat nem vezetett be új adónemet.
2)

A KVG Zrt. vezetésével lefolytatott tárgyalás eredményeként – a tíz százalék
feletti igény helyett – a szemétszállítás díja 7%-kal emelkedik.
Ez alapján az önkormányzat 2007-ben a szemétszállításért ………….,- Ft-ot fizet.
(A szemétszállítás a lakosság részére ingyenes.)

3)

A képviselőtestület az ivóvíz díját – a Kaposvíz Kft. bruttó 213 Ft/m3 igénye
helyett – 197 Ft/m3 összegben állapította meg.

4)

Az önkormányzat bővítette a hivatalsegéd munkakörét. A különböző
rendezvények előkészítése mellett megbízást kapott az óvodai gyermekkísérő
helyettesítésére is.

5)

Az önkormányzat a tulajdonában lévő autóbuszt ellentételezéses bérleménybe
adta a Németh Kft. részére. Ez alapján a község …. millió forint értékben
igénybe veheti a Kft. autóbusz szolgáltatásait.

6)

Az orci sportöltöző felújítására az önkormányzat pályázaton 1 millió forintot
nyert. Az önkormányzat a kivitelezéssel az Indukció Építőipari és Vállalkozó
Kft.-t bízta meg.

Vass Ferenc

Sovák Lajos

Önkormányzati hírek
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Falugyűlés
Tárgyilagos, sok hasznos információt szolgáltató, teltházas falugyűlés volt a kultúrházban (2007.02.05-én).
A szennyvízberuházás aktuális kérdései
mellett tájékoztatást kaptunk az új önkormányzat 4 hónapos tevékenységéről és a
községfejlesztési tervekről.

o Nyugdíjas Klub,
o „Internetes” buli, Tinibuli,
o Szüreti felvonulás.
Bevételek : (2006 októberétől)
o … millió, telek
o ... millió, Önkormányzati Minisztérium
o … millió, az Orci története könyvhöz
o … millió, a sportöltöző felújítása
o … millió, busz
o … ezer, vállalkozók támogatása
o 2 számítógép
Kudarcok:
o Társadalmi munka,
o Internetes honlap,
o Adókintlévőség
- kommunális:
164.000,- Ft
- gépjárműadó: 855.000,- Ft
o Hegyi szemét-lerakó.
Fejlesztési célok (2007-2010 között)
o Szennyvíz (… millió Ft hitelt vesz fel
az önkormányzat)
o Elkerülő út (a mg. egységek támogatásával)
o Jókai utca
o Buszváró
o Főtér
o Erdei iskola
o Játszótér
o Utak javítása
o Kultúrház szigetelése
Egyéb tervek
o A Nyugdíjas Klub, a Sport Club,
a „Hajdina” Egyesület (tánccsoport),
az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport
rendezvényei
o Esti beszélgetések, előadások, stb.
o Hagyományok ápolása
- falunap
- Kunffy
o Faluszépítés, fásítás, virágosítás.
o

Az alábbiakban közzétesszük a polgármester
úr által elmondottak vázlatát (részletek):
Átvett pénzek:
- Értékpapír:
…..,- Ft
- Bankban:
…..,- Ft
- Pénztár:
..…,- Ft
Főbb intézkedések:
o Pénzügyi és szociális bizottság
létrehozása.
o Igényes munkavégzés megkövetelése.
- a hivatal munkarendjének
pontosítása,
- a lakossági ügyfélfogadás
javítása
o Takarékosság
- telefon, fűtés, mozi.
- folyamatban: a munkakörök
áttekintése
o „Kutya” ügy!
Az „ígéretek” teljesítése:
o Közvetlen kapcsolat a lakossággal:
- véleménykérés a község
fejlesztéshez,
- Orci Hírmondó,
- kisvállalkozói fórum.
o Falugyűlés a költségvetés elfogadása
előtt,
o Ifjúsági- és Kulturális Munkacsoport,

Megérte ott lenni, várjuk a következő
falugyűlést!
Futó Dóra
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Közélet, közügy

Változás az ügyfélfogadásban
Az adóügyi előadó csütörtökön, a pénzügyi előadó hétfőn, kedden, szerdán és pénteken várja az
ügyfeleket.

Tervezzünk együtt!
Készülőben van Orci Község Önkormányzatának 2007. március – 2008. február időszakra szóló
munkaterve (ülésterve), melyben a települést érintő legfontosabb kérdések megtárgyalását rögzítjük.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselőtestület részére szíveskedjenek napirendeket javasolni!

A hiányosságok kijavításáért
Mint ahogy azt a Hírmondó november 27-i számában megírtuk, az Orci Önkormányzat hivatalánál
a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2006. szeptember 11-14 között
ellenőrzést tartott. Az ügyviteli munka hiányosságainak kijavítására intézkedési terv készült.
A mulasztások miatt a körjegyző felelősségre vonást alkalmazott.

Helyreigazítás
A falugyűlésen tévesen mondtam a mozi üzemeltetésének éves költségeit.
Helyesen: …… .- forint/év.
(Sovák Lajos)

„Kutyaügy”
A „kutyaügy” megoldódott! Reméljük, véglegesen! Bízunk abban, hogy mindenki betartja az
ebtartásra vonatkozó szabályokat! Erre mi is figyelmeztessük egymást! Köszönjük a körjegyző úr és
a polgármester úr határozott intézkedését.
a József A. utca és a Szőlőhegy lakói

ÉSZREVETTE?!
A közelmúltban sikerült településünket „eb-mentesíteni”. Ez az öröm csak rövid ideig tartott, mivel
másutt kóbor ebek járják a kerteket és az utcákat. A megoldáshoz csak egy kis odafigyelés kellene az
ebtartók részéről.
Nem a kutyák tehetnek a gazdák felelőtlenségéről, sőt ők a kerítéseket sem tudják megjavítani!
A kutyák házkörüli (kerítésen belüli) tartásáról a gazdáknak kell gondoskodni!

xxx
Településünkre érve egy idegen szemével nézve, nehéz eligazodni, ugyanis rendszeresen
rongálják az utcai eligazító táblákat! Velük nem sok mindent kezdhetünk, hiszen őket csak tetten érés
esetén lehet felelősségre vonni!
De a nagyobb baj az, hogy sok házon nincs feltüntetve a házszám, s ez hátráltatja a mentők és a
rendőrség gyors intézkedését. Emberéletekről van szó, tehát célszerű lenne a házszámokat
pótolni!
xxx
Több esetben előfordult, hogy a lakosok reklamáltak néhány postai vagy hivatali levél miatt,
amit nem kaptak meg. Egy kődarab, vagy egy cső nem minden esetben biztonságos postaláda, hisz
nemcsak a víz, de szél is nagy úr! Sok helyütt semmilyen leveles láda nincs.
Célszerű lenne minden háznál „normális” levélszekrényt felszerelni.
(Sz)

Mindenkinek ajánljuk
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Előadássorozat kezdődik Orciban
Februártól újabb programmal színesedik
Orci. Minden hónap utolsó szombatján, 16
órai kezdettel, vetítéssel egybekötött érdekes előadásoknak, élménybeszámolóknak ad helyet a kultúrház.
Hangulatos, kötetlen beszélgetéseket
tervezünk, főként helyi szakemberekkel a
legkülönbözőbb témákban.
Az első előadást „Amit eszünk, azzá
leszünk” címmel Dr. Szávai Valéria tartja
február 24-én, szombaton 16 órakor a
kultúrházban.
A doktornő praktikus tanácsokat ad
gyermekek, aktív korúak és idősek helyes
táplálkozásához. Szó lesz arról, hogyan
biztosíthatjuk a szükséges tápanyagokat,
vitaminokat
és
ásványi
anyagokat
gyümölcsök, zöldségek, hús, tej- és
tejtermékek, stb. segítségével.
Mesél arról, hogy ezek hiánya, vagy túlzott
fogyasztása milyen kockázatokkal járhat
rövid és hosszú távon. A témával
kapcsolatos kérdéseket a doktornő szívesen
fogadja, ezek által lesz igazán közvetlen
hangulatú a beszélgetés.
Az „egészség” témakör szerteágazósága
miatt további előadásokat tervezünk a
későbbiekben, pl. népi-, és természetgyógyászatról, valamint szépségápolásról.
Ehhez kapcsolódóan kozmetikus tanácsait
is kikérjük majd.
A tavaszt várva, márciusi előadásunk
témája a kertészkedés lesz. Hasznos
tanácsokat kapunk majd az aktuális
tennivalókról, többek között szó lesz a
permetezésről és a biokertészetről is.

A továbbtanulás kapcsán beszélgetünk
majd pedagógusokkal, és a fiatalok pályaválasztását megkönnyítendő, a munkaügyi
hivatal szakembereit kérdezzük majd a
Somogy megyei, az országos, és a külföldi
munkalehetőségekről.
Színes élménybeszámolókat hallhatunk
majd olyanoktól, akik rövidebb-hosszabb
időt töltöttek külföldön, így pl. Angliában,
Amerikában és Japánban.
Ha ezeken kívül van olyan téma, v.
szakember, akinek a véleménye érdekli
Önöket, kérjük, írják meg nekünk! Csak
ízelítőképpen néhány témakör, lehetőség:






sütés-főzési praktikák,
pszichológia: beszélgetés
pszichológussal,
grafológia: mit üzen az írás,
a gombaszakértő tanácsai,
vallás.

Várjuk azok jelentkezését is (lehetnek
gyerekek, de idősebbek is!), akik szívesen
segítenének az előadások összeállításában.
Javaslataikat, jelentkezésüket „előadás”
jeligével
a
Polgármesteri
Hivatalnál
elhelyezett ládába várjuk.
Reményeink
szerint
a
programok
hasznosak és egyben szórakoztatóak is
lesznek, és sokan találnak majd az
érdeklődésüknek megfelelőt közöttük.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Ulbert Olga

Tervezzük „Az orvos válaszol” című rovatunk indítását. Várjuk a lakosság egészségügyi
kérdéseit, melyekre helyi szakemberek fognak válaszolni az Orci Hírmondó következő
számaiban. A leveleiket az Önkormányzatnál elhelyezett postaládába kérjük eljuttatni.
Köszönjük!

6

Köszönjük

Az Orci Hírmondó karácsonyi kiadását Dobos
Norbert támogatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
segítségét és közöljük a vele készült interjút.
Kellemes hangulatú környezetben találtam magam,
amikor beléptem a kocsmába, amit inkább neveznék a
mostanság oly divatos és sokszor emlegetett „pub”-nak.
A jellege legjobban egy vadásztanyára emlékeztet a
gyönyörű faragott bútoroknak és a kandallóban ropogó
tűznek köszönhetően.
A házigazda Dobos Norbert barátságosan fogad,
hellyel kínál. Miután elmondtam jövetelem célját bele
is vágunk a közepébe:
Honnan jött az ötlet, hogy kocsmát üzemeltess?
- Már régóta, 5 éve tervezgettem, hogy a vendéglátóiparban is kipróbáljam magam, de eddig nem adódott
lehetőség, hogy belevágjak. Nemrég azonban egy sérülés miatt meg kellett műttetnem a térdem. A
kőműves szakma teljes embert kíván, viszont a műtött lábammal nehéz volt száz százalékos teljesítményt
nyújtanom. Ekkor tudtam meg, hogy az italbolt kiadó és kapva az alkalmon megegyeztem a tulajdonossal,
azóta én üzemeltetem.
Mi az amit elmondanál a gyönyörűen felújított belső térről?
- A fűtést kandallóval oldottam meg, ezáltal a hely is barátságosabb lett. Mindig is nagyon tetszettek a
vadászkastély jellegű ír kocsmák, így innen merítettem ötletet. Holland fabútorokkal rendeztem be a
külső és a belső termet is. Itt egy biliárdasztal is helyet kapott.
Mit tud az a vendéged csinálni itt, aki többre vágyik, mint egy ital elfogyasztása kellemes
környezetben? Tervezed-e még valamilyen szórakoztató eszköz beszerzését?
-Mint már említettem van biliárdasztal, illetve tervezem darts és csocsóasztal vásárlását. A külső
teremben van egy televízió is.
Alkalmas a hely nagyobb, 20-30 fős társaságok befogadására, nagyobb rendezvények
lebonyolítására?
- Legutóbb a szilvesztert tartottuk itt, 28 fő részvételével. Amennyiben előre lefoglalja valaki a belső
termet, biztosítani tudjuk neki a helyet.
A családod is besegít a munkában?
- Igen, természetesen. Az ő segítségükkel meg tudom oldani az árubeszerzést, illetve így van néha egy kis
időm kikapcsolódni is.
Minden nap nyitva vagytok?
- Igen, minden nap 6-22 óráig várjuk a kedves vendégeket.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Szeretnék segíteni a helyi polgárőrség megszervezésében, amihez biztosítanám az emberek toborzását,
illetve úgymond a „helyőrségi klub”-nak biztosítanám a találkozóhelyet. Úgy gondolom, hogy ez
mindenki érdeke a faluban és a falu összes lakójának összefogására van szükség.
Emellett szeretném majd az Orci Hírmondót továbbra is támogatni, illetve társadalmi munkával szívesen
segíteném a falut.
Köszönöm az interjút. A további munkádhoz sok sikert kívánok!

Futó Dóra

Felhívások
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SPORTBARÁTOK FIGYELEM!
Fogjunk össze a helyi sportélet fellendítése érdekében!

Megalakult az Orci Sport Club új vezetősége! Tagjai elszántak és tettre készek. Álljunk
melléjük, támogassuk őket munkájukban! A labdarúgó csapat erkölcsi támogatást, anyagi
segítséget vár tőlünk. A múlt, a jelen sportolói, a pártoló tagok, a hozzátartozók, a barátok és
minden orci lakos segítségére számítunk. Ötleteket, javaslatokat, anyagi eszközöket várunk
mindenkitől, aki bármivel hozzá tud járulni a sportélet továbbviteléhez, fejlesztéséhez.
A legkisebb segítség is fontos!
Ne hagyjuk elveszni ezt a komoly múlttal rendelkező, reményteljes jövő előtt álló labdarúgó
egyesületet. Az önkormányzat továbbra is támogatja a vezetés elképzeléseit, segíti a munkát.
Ezt kiegészítendő felkérem a sportot kedvelőket, hogy támogassák a csapatot, jöjjenek el a
mérkőzésekre, kísérjék figyelemmel a fiatalok munkáját.

A tavaszi szezon sorsolása:
március 25.
március 31.
április 8.
április 15.
április 22.
április 29.

Orci
Simonfa
Orci
Zimány
Orci
Baté

Somodor
Orci
Kazsok
Orci
Gölle
Orci

HAJRÁ ORCI!

Köszönet előre is minden jó szándékú, segítőkész barátnak, támogatónak!
Vass Ferenc

Felhívjuk a falu lakóinak figyelmét, hogy március közepén faluszépítő munkálatokat tervezünk. A tavalyi
évben Orci község 400 tő egynyári virágot nyert pályázaton. További felajánlásokat szeretnénk kérni
Önöktől: várjuk virágmag, évelő növények, cserjék, cserepek felajánlását, illetve várunk társadalmi
munkához önként jelentkezőket.
Tisztelettel és köszönettel:
az Orci Nyugdíjas Klub és az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

Folyamatban van Orci község honlapjának teljes újjáalakítása. A honlap tartalmi részeihez várjuk
ötleteiket, írásaikat, fotóikat, stb.
E-mail: zsolt_kende@t-online.hu
Köszönettel:
Sovák Lajos
Kende Zsolt

polgármester
honlapszerkesztő
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Nem csak gyerekeknek

Őshonos állataink
A magyar nép történetéből ismert, hogy
ősidőktől fogva milyen szoros volt kötődésünk az
állattartáshoz, állattenyésztéshez. Hazánkban a
Kárpát-medencében őshonosnak mondott fajok és
fajták fenntartása is védelmet kapott az
állattenyésztési törvényben. A régi magyar
háziállatfajták köre azonban ennél nagyobb
sugarú, mert az „őshonos” fajtákon túl számos
olyan, hosszú időn keresztül tenyésztett fajta él
hazánk területén, amely állatfajták a magyar
nemzeti kultúra részét képezik.
Ha szigorúan értelmezzük az őshonos kifejezést,
akkor csak azokat az állatokat soroljuk ide,
amelyek a Kárpát-medencében éltek a honfoglalás
körüli időben, vagy a magyarokkal jöttek ide
keletről a népvándorlás során. Ezeknek a
fajtáknak a nagy része azonban már régen
kipusztult, vagy annyira megváltozott, hogy aligha
nevezhető ugyanannak a fajtának. A ma
őshonosnak
nevezett
állatfajták
bizony
meglehetősen távol kerültek egykori típusuktól,
sőt néhányuk csupán a múlt században alakult ki,
például a magyar tyúkok.
Felmerülhet a kérdés, hogy akkor, amikor fajták
jönnek és mennek, újakat tenyésztenek és régiek
mennek feledésbe, miért ragaszkodunk ősi
fajtáinkhoz?
Egyrészt azért, amiért megóvjuk régi épületeinket, népviseletünket, használati tárgyainkat,

összegyűjtjük egykori dalainkat. Az ember
kíváncsi a múltjára, és szereti megőrizni a múlt
emlékeit, nemcsak régi tárgyak, hanem élő
relikviák formájában is. De a hagyományos
fajtáink megtartásának van gyakorlati haszna is.
Mint egy génbank, megőrzi és hozzáférhetővé
teszi ezeknek az állatoknak a génkészletét, és ha a
helyzet úgy kívánja, a modern állattenyésztésben
ebből bizonyos gének felhasználhatók.
De lehet az is, hogy egy-egy régi fajtánk újból
"divatba jön", valamilyen tulajdonságáért, például
a mangalica a sonkája miatt. Hasonló előnyös
tulajdonság,
bármely
fajtánkról
bármikor
kiderülhet.
Végül, de nem utolsó sorban van még egy
fontos oka e fajták megőrzésének, az, hogy
szépek, szeretjük őket, és büszkék vagyunk rájuk.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 32/2004.
(IV. 19.) számú határozatában a védett őshonos
vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket
képviselő tenyésztett magyar állatfajták
nemzeti kinccsé nyilvánításáról rendelkezett.
E cikksorozat keretében – a teljesség igénye
nélkül – őshonos állatainkról szeretnénk rövid
ismertetőt adni.
A bemutatott állatfajtákat magyar őshonos
állatoknak tekintjük, amelyek egyben - nevükben
és képi megjelenésükben - Magyarország
szimbólumai.

1. rész

A magyar szürke szarvasmarha eredetét illetően több elmélet
tartja magát. Ezek egyike szerint ez a fajta már a honfoglalás előtt
itt élt, mások szerint elképzelhető, hogy a honfoglaló magyarok
hozták magukkal, sőt, az is lehetséges, hogy a kunokkal és
besenyőkkel érkezett az országba. Van olyan nézet is, ami a
Kárpát-medencei őstulok háziasításával magyarázza a típus
kialakulását. Egy bizonyos: a maihoz hasonló külsejű szürke
marhát a magyarság alakította ki a késő középkorban. Szilaj
gulyákban tartották elsősorban az Alföldön és lábon hajtották
Nürnbergbe, Strassburgba, a nagy nyugati vágóhadakra. A szürke marha igénytelen, igen ellenálló, jó
legelőkészségű állat. A tehenek szerény tejtermelésre képesek, de igen odaadó borjúnevelők. A legelőn,
gulyában tartott szürke tehén mindentől és mindenáron megvédelmezi a borját, sem farkasoknak, sem
kutyáknak sem sanda szándékú kétlábúaknak nincs esélyük a borjú elragadására. Hústermelése csak az
egykori mértékek szerint kiváló, mert igen lassú fejlődésű állat. A hústermelés mellett igás hasznosításra
is kiváló volt, kevés olyan nagy erőkifejtést igénylő munka akadt a földművelés terén, amivel a magyar
szürke ökrök ne birkóztak volna meg.
A magyar szürke marha legszebb dísze hatalmas szarva, amelynek alakulását "pödrött", "csákó",
"gallyas" és "nyársas" szavakkal jellemezték a pásztorok.
(folytatjuk!)
Ferencziné Poszovácz Orsoly
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Farsang
A farsang vagy más szóval karnevál
gyökerei az ókorba nyúlnak vissza és
a kereszténység térhódítását követően is megmaradt.
A néprajzkutatók aprólékos munkával kiderítették, hogy a különbözõ
téli ünnepek és szokások között
sokkal szorosabb az összefüggés,
mint azt elsõ pillantásra hinnénk. Az
ókori saturnaliák, a Dionüszosz- és
Mithrász-kultusz eseményei sajátos
módon keveredtek a keresztény
ünnepek szertartásaival, s az elmúlt
évszázadok során annyira eggyé
váltak, hogy legfeljebb a szakemberek
tudják meghúzni a pogány és a
keresztény elemek közötti választóvonalat.
Téli ünnepeinkben egyszerre van
jelen a meghaló és újra feltámadó
természet, a káosz és a rend párharca, a
felnõtté válás, a szerelem, a termékenység és
a házasság motívuma, valamint a szerencse
és a szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors, amely ellen hiába lázadunk.
Egykoron ezek a pogány ünnepek és
szertartások véresek voltak, szinte minden
esetben emberáldozattal végzõdtek. A saturnaliák tragikus hõsét például sorshúzással –
rendszerint kockadobással – választották ki.
Életének utolsó heteit abban a tudatban
töltötte, hogy a végzetes óra eljöveteléig õ az
ünnepség
királya,
akinek
mindenki
engedelmességgel tartozik és mindent
megkap, amit csak megkíván, de a saturnalia
végeztével önkezével kell véget vetnie
életének. Halálával azonban lezárul a
zûrzavar ideje és megszületik az új rend. A
késõbbiekben a véres szokások sokat
szelídültek, az emberáldozat jelképessé vált, s
maga a szertartás is inkább egyfajta
misztériumjátékká alakult át, amelynek
résztvevõi egy forgatókönyv szerint játszották
végig szerepüket.
A farsangi szokások honi elterjedésérõl csak
a XIV. századtól kezdve vannak írásos
feljegyzések. A magyar nyelvterületen egykor
élt és részben még ma is élõ farsangi
szokások számos szláv és balkáni elemet is
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magukba ötvöztek, s ezekrõl kimutatható,
hogy gyökereik még az ókori Rómába, illetve
Görögországba nyúlnak.
A különbözõ maskarákba öltözött
alakoskodók, a vaskos, helyenként
durva tréfák közös jellemzõi a farsangi
szokásoknak, legyen szó a Csallóközben ismert dõrejárásról vagy a
Mohács környékén élõ délszlávok
busójárásáról, esetleg a különbözõ
halottas-, betyár- és lakodalmas
játékokról, netán a kakas-ütés vagy a
gúnárnyakszakítás meglehetõsen drasztikus szokásáról.
Farsang idején, s kivált a böjt
kezdetét megelõzõ néhány napban
(amit farsangfarkának is neveznek)
természetesnek számít a vidámság, a
jókedv, s aligha véletlen, hogy ilyenkor
az átlagosnál jóval gyakrabban
rendeznek bálokat, különbözõ mulatságokat.

Jeles napok, ünnepek
Február 16.: Julianna napja: Ilyenkor általában
melegebbre fordul az idő, vagy ha eddig az
évszakhoz képest enyhe volt az időjárás, akkor pedig
hideg jön.
Február 19.: Zsuzsanna napja: Időjósló nap – ha
ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor hamarosan
tavasz lesz.
Február 24.: Mátyás napja: Ismert a mondás
miszerint: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem
talál, akkor csinál.”
Március 4.: Kázmér napja: Ezen a napon engedik ki
a kaptárból a méheket, de többfelé patkányűző
napként is számon tartják.
Március 12.: Gergely napja: E naphoz kapcsolódik a
Gergely-járás. A diákok ezen a napon iskolába
hivogatták,
toborozták
társaikat,
valamint
adományokat gyüjtöttek tanítójuk számára. Ennek a
hagyománynak az eredete egészen a középkorig
visszanyúlik.
Március 15.: az 1848-as pesti forradalom napja
– a magyar sajtó napja.
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Farsangi sütemények

Farsagi fánkok
Élesztős fánk
Hozzávalók:
1 kg finomliszt, 1 db tojás, 4 tojássárgája, 5 evőkanál olvasztott vaj,
1 kávéskanál só, 4 evőkanál porcukor, 5 dkg élesztő, 0,25 l tej + amennyit
a tészta kíván, olaj a sütéshez.
Elkészítés:
A hozzávalókat a liszt kivételével összekeverjük, majd a liszttel is
összedolgozzuk. Annyi tejet adunk még hozzá, hogy a tészta olyan
állagú legyen, mint egy puha kalácstészta. Kanállal jó hólyagosra
keverjük. Letakarjuk, meleg helyre tesszük, ami megkel. A tésztát
tenyérrel kilapítjuk, fánkszaggatóval kiszaggatjuk, majd egy lisztezett
tálba téve, letakarva ismét meleg helyen kelesztjük. Olajban kisütjük, lekvárral, porcukorral tálaljuk.
Rózsafánk
Hozzávalók:
25 dkg liszt, 2 db tojás, 2 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, 2 evőkanál porcukor, csipet só, olaj a sütéshez.
Elkészítés:
A hozzávalókat úgy összedolgozzuk, hogy hólyagos tésztát kapjunk. A tésztát vékonyra kinyújtjuk
és fánkszaggatóval kiszaggatjuk. A lapok széleit körben ujjnyira bevagdaljuk, 3-4 lapot egymásra
teszünk, a közepüket kissé összenyomjuk. Bő, forró olajban megsütjük. Tálaláskor porcukorral
meghintjük.

Krémfánk
Hozzávalók:
10 tojássárgája, 4 evőkanál vaníliás porcukor, 10 evőkanál finomliszt,
0,5 l tej, 3 egész tojás, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez.
Elkészítés:
A tojások sárgáját elkeverjük a cukorral, majd a liszttel és
felhígítjuk a tejjel. Az így kapott tésztát folyamatos kavargatás
mellett felfőzzük, majd kiborítjuk egy lisztezett deszkára.
Ellapogatjuk. Ha kihűlt, kisebb korongokat szaggatunk belőle,
ezeket először felvert tojásba, majd zsemlemorzsába mártogatjuk,
aztán forró olajban kisütjük.
Fánk gömböcskék
Hozzávalók:
0,5 l tej, 0,5 kg finomliszt, 4 tojássárgája, 4 tojás felvert habja, kis darab vanília, csipet só, kakaópor, olaj
a sütéshez.
Elkészítés:
A tejet felforraljuk a vaníliával, hozzáadjuk a lisztet és a sót, folyamatos keverés mellett felfőzzük.
Miután kihűlt összedolgozzuk a tojássárgájával és a felvert tojáshabbal. Diónyi gömböket formálva
bő, forró olajban kisütjük. Cukros kakaóban megforgatva, forrón tálaljuk.

Oláh Mária

Hírdetések

Középiskolai tanár általános és középiskolások korrepetálását vállalja
kémiából és biológiából.
Tel.: 20/396-3165
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Ro – Vet
Kisállat Klinika és Patika
Kaposváron
Hunyadi u.15. (Penny Market utcája)
Ambuláns, belgyógyászati, szülészeti,
sebészeti, baleseti ellátás kisállatoknak
Speciális vizsgálatok:

Orci szőlőben 500 négyszögöl zártkerti
ingatlan (szántó) eladó. Ár megegyezés
szerint.
Érdeklődni: 82/705-017

ORCI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők

Szerkesztőség:
Tel/fax:
E-mail:
Honlap:

Sovák Lajos
Futó Dóra
Magony Eszter, Oláh Mária,
Ferencziné Poszovácz
Orsolya
Kmeczik Tamás
Polgármesteri Hivatal
7461 Orci, Petőfi tér 2.
82/ 317-802; 20/489-9035;
orciujsag@freemail.hu
www.orci.hu

-

Ultrahangos vizsgálat
Endoszkópos vizsgálat, műtét
Komplett laborvizsgálat
UH fogkő eltávolítás
Csont- és ízületi műtétek
Hivatalos dysplasia – szűrés

Dr. Gippert Róbert
állatorvos
Tel.: 82/416-714
Sürgős esetben: 0 – 24 óráig: 30/ 9467-352
Állatorvosi Mentőszolgálat
Rendelési idő:
Hétfő – Péntek: 10 – 12, 16 – 20
Szombat: 10 - 12
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Köszönjük!

Megszületett

A könyvtár részére könyveket
adományozott Halmai Gyuláné.
Köszönjük!
xxx
Az Orci Hírmondó februári
számának megjelenését Lengyel
István támogatta. Köszönjük!

2006. december 19-én megszületett
Szalai Bendegúz.
Jó egészséget és hosszú,
boldog életet kívánunk Neki.

___________________________________________________________________________________

Baba-mama Klub
Az Orci Hírmondó karácsonyi számából bizonyára mindenki értesült, hogy falunkban az előző
évben nagyon sok gyermek jött világra. Így született meg az a gondolat, hogy létrehozzunk egy
Baba-mama Klubot. Ide azokat a babákat és édesanyjukat várjuk, akik még nem érték el az
óvodás kort.
Az összejövetelek tervezett programjai a következők:
 Beszélgetés védőnővel
 Baba-mama torna
 Játszóház
 Anyukák közti tapasztalatcsere
Akinek bármilyen ötlete, javaslata van a témával kapcsolatban, kérjük, jelezze az újság
elérhetőségein vagy levélben a polgármesteri hivatalhoz.
Illésné Tóth Szilvia

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a község lakosait az
„Amit eszünk, azzá leszünk” c. előadásra (beszélgetésre),
amely február 24-én (szombaton) 16.00 órakor
lesz a kultúrházban.
Előadó: Dr. Szávai Valéria főorvos
Mindenkit szeretettel várunk!
Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport nevében
Ulbert Olga

