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Tisztel Orci Lakosok!

O

rci község múltját részletesen, a levéltárban fellelhető dokumentumok és a lakossági visszaemlékezések alapján nívósan mutatja be
a településről 2008-ban készült könyv. E színes kiadvány egyben
rögzíti a falu akkori valóságát, hangulatát, közéletét is.
Azóta több mint egy évtized telt el. A történelmi hűség és a folyamatosság
miatt kötelességünknek érezzük megörökíteni a 2008 – 2019 közötti főbb
eseményeket.
Mindezek mellett fontosnak tartjuk időrendi sorrendben felidézni – és ez
által a jövő generációinak bemutatni – a községben megvalósult főbb beruházásokat, fejlesztéseket a régmúlttól, az 1945 utáni évektől napjainkig.
Öröm visszagondolni a sikerekre, a maradandó értékekre, hiszen azok
valamennyiünk életkörülményeit javították. Bátran kimondhatjuk, hogy
községünkben a szolgáltatások szinte valamennyi eleme adott (kiépült a
szennyvízrendszer, a közintézmények felújításra kerültek, az utak új aszfaltburkolatot kaptak stb…).
Továbbá hagyományos közéleti rendezvények vannak, egyesületek, klubok működnek a kis faluban. Mindezekért köszönet jár.
Ismételten meg kell köszönni a mindenkori faluvezetők, testületi tagok
munkáját és a lakosok többségének közreműködését, valamint a támogatók
segítségét.
Egyúttal célszerű megörökíteni a jelent, pillanatfelvételt készíteni 2019-ről,
és eszmecserét folytatni a további lehetőségekről, az együttesen megvalósítható
programokról, falunk jövőjéről.

2019. őszén
Sovák Lajos
alpolgármester

Vass Ferenc
polgármester

Közigazgatás
A község közigazgatásilag 1900-ig Toponárhoz, 1900-tól 1950-ig
Taszárhoz tartozott.
Önálló tanács 1950-ben alakult, majd 1966-ban Zimánnyal közös tanácsot alkotott, zimányi székhellyel. A tanácsi rendszer megszűnése után
Orci község Zimánnyal közös körjegyzőséget hozott létre.
1992-2000 között mindkét településen önálló hivatal működött, 2000ben azonban a két település ismét a körjegyzőség mellett döntött, Orci
székhellyel.
2009. január 1-én Orci és Zimány községek a Magyaratád-Patalom
körjegyzőséghez csatlakoztak.
Az önkormányzat hivatali feladatait 2013.01.01. óta a Magyaratádi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Közéleti és kulturális események
A község címerét 1997. május 1-én falunap keretében avatták fel.
Ekkortól hagyománnyá vált a falunap évenkénti megrendezése.
A községben született Kunffy Lajos (1869-1962.) festő, érdemes művész. Szülőházát emléktábla jelzi (1994-től). A kultúrházat a festőművészről nevezték el (1998). A festőművész mellszobra a Petőfi téren áll
(2008).
2006-ban emlékmű készült az I-II. világháború áldozatainak emlékére.
Az emlékmű a Petőfi téren áll, szeptember 23-án került átadásra.
A község határában 10 alkalommal került megrendezésre a kézi aratófesztivál, 1996-2005 között.
A falugondnoki szolgálat 2006-ban kezdte meg működését.
Könyv készült Orciról (2008).
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Orci község életét, az önkormányzat munkáját, a társadalmi és a civil
szervezetek működését hűen mutatja be az önkormányzat hírlevele: az
Orci Hírmondó, amely 2006. novembere és 2010. augusztusa között 16
számban jelent meg.
Községünkről is olvashatunk Hartner Rudolf 2018-ban megjelent
„Szubjektív” c. könyvében. Életútját bemutatva, részletesen és színesen
ír gyermekkora élményeiről, az akkori Orciról.
Évente megrendezésre kerülő események:
– falunap,
– idősek napja,
– kirándulás,
– megemlékezés az I. és a II. világháborúban elesett katonákról,
– „mikulás-csomag” ajándékok a gyerekeknek,
– karácsonyi ünnepség.
„Ügyes kezek, színes alkotások” Orciban:
Fafaragás, Antal János
Harisnyavirág, Dézsi Katalin
Virágkötő, Martonné Marika
Festészet, Mikó Angelika
Hímzés, Molnár Lászlóné
Horgolás, Rozsályi Katalin
Hímzés, Stepper Imréné
Gobelin, Trevisán Gyuláné
Trevisán Gyula
Subázás, Veres Kálmánné
Egyesületek, klubok Orciban:
• Hajdina Egyesület (2002. óta)
• Horgász Egyesület (1998. óta)
• Nyugdíjas klub (2007. óta)
• Sport klub (1993. óta)
Politikai párt – a rendszerváltozás óta – a községben nem működik.
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Adatok Orciról:
A község területe:
A lakóházak száma:
A község állandó lakosainak száma:
Nő:
Féri:
18 év alatti:
19-62 évközötti:
63 év feletti:

997 ha.
186
558.
290
268
109
326
123

A falu legfiatalabb lakosa:
Major Zétény László
3 hónapos.

Nőjön nagyra!

A község legidősebb lakosa:
Benkő Béláné
„Anci néni” 94 éves.

További jó egészséget!
A település sikere (2017-ben):
Az egy lakosra jutó éves nettó jövedelem 1.006.935 forint volt.
Ezzel a 245 Somogy megyei település között Orci az előkelő 8.
helyet foglalta el.
(Forrás: teir.hu)
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150 éve Orciban született
Kunffy Lajos festőművész
Kunffy Lajos (1869-1961) a magyar
festészet jelentős alakja községünkben született.
Visszaemlékezéseiben így vallott a szívének oly kedves településről:
„Somogy megyében, egy kis református községben, Orciban, néhány kilóméterrel keletre Kaposvártól születtem.
… Atyám itt gazdálkodott akkor, bérelvén az egykori Orczy család birtokát.
… Anyám a megtestesült női szelídség,
szívjóság és megfontoltság volt. A kulturált
Önarckép
püspöki városból (Veszprémből) került
a kis somogyi faluba, melynek főterén állott az a zsuppfedelű uradalmi
épület, melyben én születtem. Az utcai fronton nyolc zsalugáteres ablaka
volt, az udvar felől pedig jellegzetes, boltíves folyosó, ahová kegyetlenül
besütött nyáron a délutáni nap.
… Gyönyörű volt a gyermekkor ott a szabad természetben, szép fák
között, körülvéve lovakkal, tehenekkel, juhokkal, melyeknek életét, mozgását figyelhettem.

Kunffy Lajos: Aratóünnep
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… Amikor az elemi iskolába jártam és az algimnáziumba, a nyarakat
Orciban töltöttük. Nagyon élveztem ennek a helynek szelíden hullámos
mezőit. Mikor nagyobbacska fiú voltam, apám megengedte, hogy gazdasági kőrútjain elkísérjem. Nagyon élveztem a tömörkei erdő magányát,
ahol százados tölgyek álltak.
… Az orci felvilágosodott, református néppel nagyon összenőttünk.
Nagyon figyelték apám gazdálkodását és tanulékonyak voltak.”
Kunffy Lajos összes műveinek száma 2000 darabra tehető. Olajfestményeket, pasztell képeket, vázlatokat, akvarelleket, ceruzarajzokat és
még néhány szobrot is alkotott.
Festményei Európa számos múzeumában megtalálható. A legteljesebb kollekciója és hagyatéka Somogytúron, a volt Kunffy birtokon, a
róla elnevezett emlékmúzeumban van kiállítva.
Jelentősebb alkotásai: Aratóünnep, Somogytúri lakodalom, Párizsi
utca, Jób, Somogytúri gyermektemetés, Dinnyés csendélet, Teknővájó
cigányok, Kerti út virágzó bokrokkal, Őszi parkrészlet, Önarckép.
(Forrás: Horváth János: Kunffy Lajos
Vonyó Anita: Orci)

Kunffy Lajos: Őszi parkrészlet
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Orci község díszpolgárai

Adományozás éve
2004

Dr. Kolber István
 Baracsi Lajos

2005

 Baranyai János

2006

 Neuhoffer László

2018

Szlávik József

2018

A település elöljárói
1990-1994
Polgármester: Szlávik József
Alpolgármester: Dobos Lajos
Jegyzők: Bagladiné Kovács Mária, dr. Pálföldi Tünde, Barakonyi
János, Laczóné Hardi Márta
Testületi tagok: Antal András, Baksa Lajos, Kocsi Zoltán, Nagy
László
1994-1998
Polgármester: Szlávik József
Alpolgármester: Dobos Lajos
Jegyző: dr. Kimmel József
Testületi tagok: Antal András (helyére Gángó József került), Kocsi Zoltán, Nagy László (helyére Trevisán Gyula Antalné került)
1998-2002
Polgármester: Szlávik József
Alpolgármester: Dobos Lajos
Jegyző: dr. Kimmel József
Testületi tagok: Csiszár László, Péter Ilona (helyére Gángó József került), Takács Sándor, Trevisán Gyula Antalné
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2002-2006
Polgármester: Szlávik József
Alpolgármester: Trevisán Gyula Antalné
Jegyző: dr. Kimmel József, dr. Gerencsér György (2005-től)
Testületi tagok: Csiszár László, Horváth Zoltán, Lengyel István, Takács Sándor (Francsics Attiláné követte)
2006-2010
Polgármester: Sovák Lajos
Alpolgármester: Vass Ferenc
Jegyző: dr. Gerencsér György, Prisztács Éva (2008-tól)
Testületi tagok: Lengyel István, Péter Ilona, Rozina Lászlóné, Tóth
Attila
2010-2014
Polgármester: Vass Ferenc
Alpolgármester: Sovák Lajos
Jegyző: Prisztács Éva
Testületi tagok: Francsics Attila, Lengyel István, Tóth Attila
2014-2019
Polgármester: Vass Ferenc
Alpolgármester: Sovák Lajos
Jegyző: Prisztács Éva
Testületi tagok: Baksa József, Lengyel István, Tóth Attila
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Főbb beruházások, fejlesztések Orciban
1948-1960:
• Villany-világítás 1948. március 13. óta van a községben.
• A kövesút 1960. augusztus 20-án került átadásra.
• Az autóbusz közlekedés 1960 szeptemberében indult.
Az 1980-as években:
• Az ivóvízhálózat kiépítése, a vízmű átadása (1980-81).
• Ravatalozó építése (1978).
• Hozzájárulás a vezetékes telefonközpont bővítéséhez (1988).
• Az iskola külső felújítása.
• Járdák, utak építése.
• Fásítás.
• Játszótér kialakítása.
Az 1990-es években és az ezredforduló elején:
• A kultúrház és szolgálati lakás tetőszerkezetének lecserélése.
• Az iskolánál napközi működtetése (1990).
• A gázhálózat kiépítése, üzembe helyezése (1992).
• Sportöltöző építése (1993).
• Buszmegálló átépítése (1993).
• Önkormányzati épület tetőszerkezetének lecserélése.
• Orvosi rendelő korszerűsítése (bútor, felszereltség: EKG).
• Könyvtár és internetes szoba építése.
• Gázfűtés kiépítése a középületekben (önkormányzat, orvosi rendelő, sportöltöző, iskola, kultúrház, szolgálati lakás).
• A ravatalozónál előtető építése és a berendezés korszerűsítése.
• Aszfaltos út építése a temetőben.
• Közvilágítás korszerűsítése (takarékos lámpák).
• Kábel tv-rendszer kiépítése.
• 1997. szeptember 1-jén az 1-4 osztályos iskola megszűnt, utána erdei iskola működött.
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• A szennyvízhálózat tervének elkészítése és a pályázat benyújtása
(1998).
• 43 házhely kialakítása az Arany J. és a Jókai M. utcákban (2003).
• Megkezdődött az új lakóházak építése az Arany János utcában
(2005).
• Közutak, járdák felújítása.
• Játszótér fejlesztése.
• Az ivóvízhálózat korszerűsítése, tartalék kút fúrása a Kossuth L.
utca végén.
• Anyagi hozzájárulás a toponári körzeti iskola bővítéséhez, tornacsarnok építéséhez.
2006-tól napjainkig:
• A sportöltöző felújítása (2007).
• A szennyvízhálózat átadása (2008).
• Megépült a Jókai utca (2008).
• Falut elkerülő utak építése a mezőgazdasági gépek, a több tonnás
járművek, kamionok számára (Jókai utca, a focipálya mögötti és a
tápkeverő melletti utak) 2007-2009.
• Sebesség- és súlykorlátozás bevezetése a község egész területére
(2008).
• Járdák aszfaltozása a Kossuth L. és a Rákóczi F. utcákban (2008).
• Új elemekkel bővült a játszótér. (2009).
• A Petőfi tér aszfaltozása (2009).
• A katolikus templom felújítása (2008-2009).
• A Petőfi tér parkosítása, sétány és fasor létesítése a Hegyi utcában
(2010).
• Kültéri asztalok, padok, hulladékgyűjtők, ivókutak elhelyezése a településen (2010).
• 2007-2010 között új aszfaltburkolatot kapott: a József A. utca, a
Dózsa Gy. utca, az Arany J. utca, a Hegyi utca, a Jókai utca, a Petőfi
tér és a 130 sz. út egy-egy szakasza. Továbbá megépült a 014-es út
(a tápkeverő mellett).
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• Benépesült az Arany János utca, 22 új családi ház épült (2005-2010
között).
• Buszmegálló és -váró került kialakításra a Széchenyi és az Arany J.
utca között (2014 és 2015).
• Falugondnoki autóbusz-csere (2014).
• Ügyintézői gépkocsi vásárlás (2015).
• A régi iskolaépület bővítése: féltetős előtér és fatároló építése (2015
és 2016).
• Az önkormányzati épület felújítása (nyílászárók cseréje, külső szigetelés) 2015-2016.
• A szolgálati lakás felújítása (belső felújítás, külső szigetelés) 2016.
• Mezőgazdasági utak javítása (2015-2016).
• Urnafalak létesítése a temetőben (2011 és 2017).
• A temető bejárati kapujának elkészítése és a temető bekerítése
(2015).
• Parkoló kialakítása a temetőnél (2016).
• Harangláb és harang, valamint új padok elhelyezése a temetőben
(2017).
• Járdaszakaszok felújítása (József A.u., Széchenyi u., Hegyi u., Rákóczi u., Petőfi u.) 2017.
• A Hegyi utcában a közút szélesítése és aszfaltozása (a József A.u. és
a Petőfi tér között) 2017.
• Padok elhelyezése a temetőben (2018).
• A kultúrház padozatának cseréje (2018).
• A 015. sz. külterületi út felújítása (2018).
• A Kossuth Lajos utca aszfaltozása (2018).
• A halastó felé vezető út karbantartása, a vízelvezető árok bővítése,
a halastói híd felújítása (2018).
• Tároló helyiség építése az iskolánál (2018).
• A szőlőhegyi utak felújítása (2019).
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• A szőlőhegy bekerítése (vadvédelem) 2019.
• A földesutak karbantartásához földgyalu beszerzése (pályázat útján) 2019.
• Az önkormányzati épület felújítása, fűtésének korszerűsítése, a tető
szigetelése, napelemek felszerelése (2019).
• Keresztállítás a szőlőhegy bejáratához, közadakozásból, az önkormányzat támogatásával (2019).
• Az ivóvíz-bekötések cseréje a Széchenyi utcában. (2019).
• A Széchenyi István utca aszfaltozása (2019).
Folyamatban lévő beruházások (2019):
• Megkezdődött az ívóvíz minőségének javítása (vas, mangán és
ammónium szűrő beépítése), új kút fúrása, a vezeték-hálózat egy
részének felújítása, nyomásszabályozó üzemeltetése, a víztornyok
teljes felújítása.
• A volt iskola épületének felújítása, parkosítása.
• A ravatalozó tetőszerkezetének cseréje.
• A taszári út felújítása, terméskővel történő burkolása.
• A Petőfi Sándor utca aszfaltozása.

Hogyan tovább?
Milyen fejlesztések legyenek Orciban?
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat!
Orci Község Önkormányzata
orci@kapos-net.hu
Telefon: 82-317-802
Honlap: www.orci.hu
7461. Orci, Petőfi tér 2.
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Helyzetképek
ORCI
2019

~ 17 ~

„Ügyes kezek, színes alkotások”
Mikó Angelika
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Stepper Imréné
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Trevisán Gyuláné, Trevisán Gyula
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Veres Kálmánné

Antal János
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Dézsi Katalin
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Rozsályi Katalin
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Martonné Marika
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Molnár Lászlóné
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ORCI – 2019
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Banánfa, Kósa József portáján
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A község címere
A címer a település korábbi birtokosaira és egyben Orci történeti múltjára utal.
A nagypajzs oroszlánja a település nevét viselő és a község
földesuraként szereplő báró Orczy család nemesi címerében szerepel.
A 19. századtól kezdve a Piarista Rend lett a település birtokosa. A rend címerének fő szimbóluma látható a boglárpajzsban.
Az M és A betűk Szűz Mária nevének első két betűje, a hazánkban használatos Mária Anyánk rövidítése.
A címert Deák Varga József címergrafikus készítette és
dr. Kolber István, a megyei közgyűlés akkori elnöke, a falu díszpolgára avatta fel 1997. május 1-jén.
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