Orci Hírmondó
2009. január 20.

Az önkormányzat hírlevele

4. évfolyam 1. szám

Egy álom valóra vált!
A község lakosainak régi vágya teljesült. 2008.
október 3-án átadásra került a szennyvízhálózat,
amely hat községben (Mernyén, Magyaratádon,
Somogyaszalóban, Patalomban, Orciban és
Zimányban) egyszerre épült, és 1,9 milliárd
forintba került. A kivitelező a Mernye 2006
Konzorcium lebonyolításában a BITT Kft. volt.
Már évekkel ezelőtt igény vetődött fel a
szennyvízhálózat kiépítésére, melyért valamennyi képviselőtestület fáradhatatlanul harcolt.
A falvak kérését dr. Kolber István regionális
fejlesztési miniszterként 2004-ben felkarolta, s

aktív közreműködésével a tervet a kormány és a
parlament elfogadta. Ez egyben 1,5 milliárd
forint támogatást jelentett, melyhez az
önkormányzatok és a lakosok is hozzájárultak.
Köszönjük Kolber István képviselő úr
közreműködését, a kivitelezők munkáját, a
lakosság együttműködését.
Külön elismerési illeti meg Horváth Ferenc orci
lakost, aki szaktudásával, lelkiismeretes,
önzetlen munkájával hozzájárult a közületi és a
házi rákötések gyors elvégzéséhez.

A szennyvízhálózat megépítésével jelentős, praktikus,
értéknövelő beruházással gyarapodott a község. Örömmel
mondhatjuk, hogy most már minden fontos közmű adott a
faluban, s így Orci vonzó településsé vált.
De talán a legfontosabb, ahogy a közreműködő fiataloktól
hallottuk: „a csatorna átadásával életünk minőségéért,
környezetünk tisztaságáért tettünk egy lépést”.
A szalag átvágása

Orci Község Önkormányzata
Sovák Lajos, dr. Kolber István, Sárdi Árpád

Köszönjük Feri!

Az átadási ünnepségen közreműködő fiatalok,
a röplabdacsapat tagjai
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Körjegyzőség

Új körjegyzőség alakult
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei úgy határoztak,
hogy a térségi együttműködés, a hatékonyság, a szakszerűség és a gazdaságosság érdekében 2009. január
01. napjától közös körjegyzőséget működtetnek, Magyaratád székhellyel.
Az új körjegyzőség több mint 2500 állampolgár számára fog – lehetőség szerint – magasabb színvonalú
közigazgatási szolgáltatást nyújtani.
A körjegyzőségen dolgozó köztisztviselők egyik legfontosabb célja – a jogszabályi kötelezettségből
adódó feladatok ellátása mellett – a hozzájuk forduló lakosok egyéb ügyei intézésének segítése.
Az átszervezést követően valamennyi településen fog ügyfélszolgálat működni.
Magyaratádon (a székhelyen):
- Hétfőn:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
- Kedden:
ügyfélfogadás és pénztár szünetel
- Szerdán:
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
- Csütörtökön:ügyfélfogadás és pénztár szünetel
- Pénteken: 8.00-12.00 óráig
Orciban és Zimányban:
- Hétfőn:
8.00-12.00 óráig és 13-16.00 óráig
- Kedden:
8.00-12.00 óráig és 13-16.00 óráig
- Szerdán:
ügyfélfogadás és pénztár szünetel
- Csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13-16.00 óráig
- Pénteken: ügyfélfogadás és pénztár szünetel
A körjegyző ügyfélfogadási ideje:
Orciban:
hétfőn
Patalomban
kedden
Zimányban:
szerdán
Magyaratádon:
pénteken

14-1530óra között
9-1030 óra között
14-1530óra között
9-1030 óra között

A fentiek alapján látható, hogy bizonyos napokon az ügyfélfogadás szünetel. Ennek oka, hogy az
ügyintézőknek eleget kell tenniük a határidőkhöz kötött hatósági és egyéb feladatoknak.
Hivatalunkat e-mail címen is el lehet érni. Kéréseiket, felvetéseiket, javaslataikat a következő címen
várjuk: korjegyzoseg@magyarat.t-online.hu
Honlapunk: www.magyaratadhivatal.hu, amely előreláthatólag január közepétől lesz elérhető.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Tisztelettel:
Máténé Prisztács Éva
körjegyző

2009 januárjában
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Tisztelt Orci Lakosok!

Az új esztendő első napjaiban legtöbben visszatekintünk a 2008-as évre; számba
vesszük mindazt, amit elértünk, amiben részünk volt az elmúlt év során. Bízom abban,
hogy valamennyien elsősorban az örömökre, a megvalósult álmokra emlékezünk,
amelyekre joggal építhetjük célkitűzéseinket.
Mozgalmas, kihívásokkal és sikerekkel teli évet hagytunk magunk mögött.
Településünkön jelentős eredményeket értünk el; komoly, maradandó beruházások
valósultak meg. Átadásra került a szennyvízhálózat, elkerülő út épült, megnyílt a Jókai
utca, felújításra került az Arany János, a Dózsa György és a Hegyi utca. Több utcában a
gyalogosjárda is megújult.
Új lakóházak épültek, utcák szépültek, közösségi terek bővültek. A közlekedési rend
változása, biztonságosabbá tétele a lakosok, elsősorban a gyermekek érdekében történt.
Könyv készült Orciról, felavattuk Kunffy Lajos festőművész mellszobrát. Valamennyiünk
örömére a falu közösségi, kulturális, ifjúsági és sportélete is tartalmas volt; köszönhető a
jó színvonalon tevékenykedő egyesületeknek, kluboknak, csoportoknak.
2009-ben az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdasági válságával kell szembenéznünk, s
nehezebb körülmények között folytatni a község fejlesztését.
E nehéz időszakban az önkormányzat – lehetőségeihez képest – segíti a lakosokat. Segíti
azzal, hogy egyenlőre nem emeli a kommunális adót, a víz- és szennyvízdíjat. Továbbra is
fizeti a szemétszállítás költségeit, hozzájárul az óvodások, iskolások tanulásához, a
szennyvízdíjhoz; s mindezek mellett igyekszik újabb beruházásokat megvalósítani.
Kedves Orciak!
Eljött az igazi összefogás ideje, mert a kitűzött feladatokat csak együttes akarattal,
közösen valósíthatjuk meg, melyhez lakóhelyünk szeretete, egymás segítése ad erőt.
Számítunk a község területén működő gazdasági egységek megértő, önzetlen
támogatására is. Orci így lesz szép, csendes, nyugodt, fejlődő település.
Ebben a hitben kívánok a község önkormányzata nevében sikeres évet, jó egészséget
mindenkinek.
2009 januárjában
Sovák Lajos
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2008. július 28.
Napirend volt:
•

Orci Község Önkormányzatának „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről”
szóló 1/2008 (III.17.) önkormányzati rendeletének módosítása.

•

Szennyvíz átadás-átvételi megállapodás.

•

Közoktatási megállapodások jóváhagyása.

•

Hatósági, igazgatási munka tapasztalatai.

•

Beiskolázási támogatások.

2008. augusztus 11.
Napirend volt:
• A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
• Az Arany János utcai útfelújításra benyújtott kivitelezői pályázatok elbírálása.
• Kistérségi közoktatási intézkedési terv jóváhagyása.
• Javaslat Orci községben a közlekedési rend módosítására.
2008. szeptember 15.
Napirend volt:
• Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
közüzemi szennyvízelvezetésért fizetendő díjról, valamint a közműfejlesztési
hozzájárulás összegéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
• Létszámleépítés Orci Községi Önkormányzatnál.
• Pénzügyi, végrehajtási társulásra vonatkozó szerződés módosítása.
• Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozó szerződés módosítása.
2008. november 10.
Napirend volt:
• Taszár Község Önkormányzat számára ivóvíz biztosítása az önkormányzat
törzsvagyonába tartozó vízműből.
• Kaposvár és Környéke Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra
vonatkozó szerződés módosítása.
• A hó eltakarításra kiírt pályázatok elbírálása.
2008. december 1.
Napirend volt:
• Orci Községi Önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról tájékoztató.
• Orci Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.
• Kaposvár és Környéke Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra
vonatkozó szerződés módosítása.

Önkormányzati hírek
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• Falufejlesztésre pályázat benyújtása.
2008. december 8.
Napirend volt:
• Orci Községi Önkormányzat helyi adókról szóló 6/2008 (VIII.12.) sz. rendeletének
módosítása.
• A KVG Zrt 2009. évi szolgáltatási díja.

Együttes ülés
2008. április 14-én együttes ülést tartott a zimányi és az orci önkormányzati képviselőtestület az orci
kultúrházban.
Napirend volt:
•
•
•
•

Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2007. évi
költségvetésének módosítása
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2007. évi
gazdálkodásáról beszámoló
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító okiratának
módosítása
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

2008. augusztus 25. (Zimány)
Napirend volt:
• Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2008. I. félévi
gazdálkodásáról beszámoló
2008. szeptember 30. (Magyaratád)
Napirend volt:
• Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének megszüntetése
• Magyaratád és Patalom Községi Önkormányzatok Körjegyzőségéhez Orci és
Zimány Községi Önkormányzatok csatlakozása
• Magyaratád és Patalom Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének közös
fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
• Magyaratád és Patalom Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító
Okiratának módosítása
• Magyaratád és Patalom Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
• Építéshatósági Társulás megszüntetése

Közmeghallgatás
2008. december 17.
Témái:
• Orci község 2009-2010. évi fejlesztési célkitűzései
• Lakossági felvetések
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Önkormányzati hírek

Kérdések - válaszok
•

2009-ben emelkedik-e a kommunális adó?
Nem, továbbra is 6.000.- forint.

•

A községben lesz-e iparűzési adó?
2009. január 1-től lesz, melynek mértéke: 1,5 %
Viszont adómentesség illeti meg mindazokat, akiknek az adóalapja
nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

•

Mennyi a szemétszállítás díja és ki fizeti?
A szemétszállításért az önkormányzat 2009-ben 1.580.000.- forintot fog fizetni.
(Megjegyzés:
- egy kuka egyszeri kiürítése 200.- forint
- 52 hetet figyelembe véve ez 10.400.- forintot jelentene
családi házanként.)

•

Emelkedik-e az ivóvíz összege?
Egyenlőre nem.

•

Emelkedik-e a szennyvízdíj összege?
Egyenlőre nem.

•

Az önkormányzat mennyivel járul hozzá a lakossági szennyvízdíjhoz?
Az önkormányzat köbméterenként 255.- forint támogatást ad.

Köszönjük!

•

Az „Életfák”- ültetéséhez Kovács József és felesége facsemetéket ajándékoztak az újszülöttek
részére. Felajánlásukat köszönjük!

•

A BITT Kft és a Kapostáj Zrt támogatta a mikulás csomagok elkészítését és a karácsonyi
ünnepség megrendezését. Köszönjük!

•

A községi karácsonyi ünnepséget Miskolczi Jánosné fenyőfa juttatásával, Veres Kálmán és
Veres Kálmánné pedig ajándéktárgyakkal segítették. Köszönjük!

Elkészült

Elkészült (2008. II. félévben)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szennyvízcsatorna hálózat.
A Jókai Mór utca felújítása.
Az Arany János utca felújítása.
A Dózsa György utca felújítása.
A Hegyi utca felújítása.
A focipálya és a Taurina mögötti út felújítása.
A padka felújítása a Kossuth Lajos utcában.
A gyalogosjárda felújítása a Rákóczi Ferenc utcában.
A Kossuth Lajos utcában a járda egy szakaszának felújítása.
A régi kresz-táblák cseréje, új táblák kihelyezése.
Szánkódomb (a hegykapunál).
A játszótér áthelyezése.
A falut ellátó transzformátor bővítése, cseréje.
A körjegyzői iroda felújítása.
Garázs az önkormányzati kisbusz részére.
A Petőfi téri körforgalom terve.
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Elkészült

Az Önkormányzat
támogatta:
•

A nyári
gyermekélelmezést.

•

A házi
szennyvízbekötéseket
(csövek juttatásával).

•

Az iskolás gyermekek
szeptemberi
tanévkezdését, utazását.

•

A szemétszállítást.

•

A lakossági
szennyvízdíjat.

•

A egyesületek, klubok
munkáját.

•

Az óvodások, iskolások
tanulását (a támogatási
összeget a kaposvári önkormányzatnak utaltuk
át).

Megújult
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TEMPLOMFELÚJTÁS
2008-ban megkezdődött a falu egyik műemlékvédelem alatt álló épületének, a katolikus templomnak
felújítása.
A torony szerkezeti rekonstrukcióját a régi sekrestye elbontása, majd újjáépítése követte. A külső
falfelület meszelése és az ereszcsatorna cseréje után a lábazat kijavítására került még sor az idén.
Az összegyűlt adományokból a templom belső szépítésére és fejlesztésére is tudott az egyházközség
fordítani: kényelmes székekkel, fűtőtesttel tudtuk felszerelni az új sekrestyét, ami így helyet tud adni a
gyermekek hitoktatásának is.
A felújítás költségeinek fedezetére magánszemélyek adományai, pályázat elnyerése és a püspökség
támogatása révén gyűlt össze a szükséges összeg.
Az Orci Katolikus Templom felújítását támogatták:
Pénzadománnyal:
Antal Józsefné, Baksa József, Bánfalvi Tibor, Baranyai János,
Baráth Károly, Barna Károly, Bencze Jánosné, Benkő Béláné,
Csapó János, Csontos Istvánné, Deák István, Dicsérdi Ferenc,
Dömötör Ferenc, Gángó József, Hering Attila, Hering Sándor,
Horváth György, Illés Ferenc, Juhász Rózsa, Keczeli János,
Kolber Imre, Kósa József, Kostyák József, Kovács János, Léb
Jánosné, Lengyel Istvánné, Mikó Róbert, Miskolci Jánosné,
Nagy László, Oláh Zoltánné, Orosz János, Pásti Zoltán,
Paulin Lajos, Pintér Józsefné, Pucz András, Radnai István,
Rákos István, Rozina László, Salamon Lajos, Salamon Sándorné, Sovák Lajos, Szabó Gyuláné, Szak
Zsolt, Szlávik József, Szlávik Józsefné, Takács Sándor, Török Imre, Varga László.
A legmagasabb, egy család által felajánlott adomány 100.000 Ft volt, köszönet érte!
Neuhoffer László megelőlegezett az Egyházközség számára 1,8 millió forintot, a pénzt 30 napig
kamatmentesen használhattuk, amíg az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatását meg nem kaptuk.
Köszönet érte!
Kolber István miniszter Úr segített, hogy pályázatunk sikeres legyen, és 3 millió Ft támogatást
kaphassunk az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.
A Püspöki Hivatal 2,5 millió forinttal járult hozzá a költségekhez.
Munkájukkal segítettek:
Neumüller Miklós plébános, Francsics Attila, Kesztyűs Árpád, Oláh Zoltán, Kósa Józsefné, Nagy István,
Nagyné Kovács Lídia, Pásti Zoltán, Takács Sándor.
Az egyházközség vezető testülete nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
adományaikkal, munkájukkal segítették a templom felújítását, külső és belső megújulását. További
támogatásokat szívesen fogadunk.
A munkának még nincs vége. Már elkészültek a tervek a belső felújításra is, és amennyiben az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból elnyerjük a támogatást egyházközségünk számára, akkor
tavasztól folytathatjuk a rekonstrukciót.
Egyházközségi Vezető Testület tagjai
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Valamennyiünk érdekében…

Valami történt a József Attila utcában
(vannak még csodák ….)

Tizenöt évvel ezelőtt azért
költöztünk Orciba, mivel a város
közelsége mellett a másik vonzerő
a csend, a nyugalom, a friss
levegő volt.

Mikor 8 évvel ezelőtt megszületett a kislányunk, jó érzéssel,
nyugalommal vittük ki sétálni a járdára, és később is az úton
tanítottuk gyermekieinket játékmotorozni, biciklizni.

Minket nagy örömmel tölt el nyaranta a kertünk, ablakaink
virágosítása, tisztán tartása. Jó időben bátran tudtunk
szellőztetni, nyitott ablak mellett aludni, maximum a méhek dongása, madarak csiripelése „zavarta” meg
nyugalmunkat. Függönyeinket, ablakainkat, redőnyeinket sem kellett hetente tisztogatni.
•

Aztán 2005-ben valami megváltozott ….

Többtonnás kamionok, pótkocsis teherautók özönlöttek az utcánkban.
Jelenlétük állandó volt, nemegyszer éjszaka, hajnalban a hangos zúgásukra riadtunk fel. Állandósult a
por, zaj, a KRESZ szabályait jóval meghaladó sebességgel való közlekedésük!
2006-ban született meg harmadik gyermekünk, akit sajnos már egyáltalán nem tudtunk az utcánkban
sétáltatni, bicikliztetni.
Két nagyobb gyermekünket sem engedhettük már ki nyugodt szívvel biciklizni, fogócskázni.
Nyaranta a tűzpiros muskátlik, begóniák is megszenvedték a mérhetetlen mennyiségű port, akárcsak a
függönyeink, ablakaink is.
A csend, a nyugalom megszűnt, ami miatt lakóhelyünkké választottuk Orcit. Járdáinkat, házainkat és a
József Attila utcát kezdtük el félteni az állagromlástól. Az utcánkban lakók között állandó beszédtéma
volt ez a mindnyájunkat érintő probléma.
•

Azután csodák-csodájára 2008-ban történt valami: „újra hallani kezdtük a csendet.”

Forgalomváltozás, kamionbehajtási tilalom és utcánk újra aszfaltozása.
Köszönjük mindazok áldozatos, fáradtságos munkáját, akiknek segítségével:
- újra nyugalom és csend költözött a József Attila utcába,
- újra színes virág viríthat ablakainkban,
- nem repednek tovább a járdáink, házaink fala,
- újra tiszták ablakaink, falaink,
- és nem utolsó sorban újra nyugodt szívvel engedhetjük ki játszani, biciklizni az utcára és a
focipályára gyermekeinket. Kisbabáinkat pedig bátran sétáltathatjuk végre a friss, jó levegőn.

Köszönjük:
Puczné Karvaly Kinga
& Pucz András

Gratulálunk!
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Megszülettek
2008
október 15-én

Németh Lili

október 4-én

Tóth Jázmin

Jó egészséget és boldog életet kívánunk nekik!

Életfa-ültetés
Kis falunkban 2005-ben indult el ez a nemes kezdeményezés. Azóta minden évben az újszülött
gyermekek szülei fát ültetnek, mely az évek múlásával, - megfelelő gondoskodás mellett - ugyanúgy nő,
gyarapszik és erősödik, mint a gyermek. Nagy örömünkre 2008. október 11-én nyolc kicsi fával bővült az
„Újszülöttek ligete”.
A szülők nevében Kmeczik Tamás, az önkormányzat részéről pedig Vass Ferenc alpolgármester úr
köszöntötte a megjelenteket. A Baba – Mama Klub kedves műsorral lepte meg a nézőket: a kicsik
szüleikkel együtt játszottak őszi, dalos játékokat. Ezt követően az ajándékátadás és a faültetés
következett.
Az életfa-ültetés nagyon szép és nemes gesztus. A fa éppen olyan, mint egy kisgyermek: kicsi és
törékeny, ki van téve a környezet mindenféle hatásának. Éppen ezért fontos a róluk való gondoskodás,
amit idővel bizony meghálálnak. Öreg napjainkban jó érzés lesz majd a ligetben sétálva leülni
gyermekeink fája alá, s visszaemlékezni a régi szép napokra.
Ezúton is arra kérünk minden fa tulajdonost, hogy gondozza gyermeke fáját, s nevelje a környezet
szeretetére gyermekeit, hiszen ők azt teszik, amire tanítjuk őket, amit látnak tőlünk.

Illésné Tóth Szilvia
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A szebb környezetért …

Virágos, gondozott porták
Az előző évhez hasonlóan, idén is díjazásra került sor a „virágos, gondozott porták” versenyén.
Elmondható, hogy nincs miért szégyenkeznünk kis falunk miatt. A porták nagy része gondozott, tiszta,
virágos és mindig más- más arcukat mutatják. A zsűri tagjai és jó magam nevében elmondhatom, hogy
nem volt könnyű a döntés, mivel sok szempontot kellett figyelembe vennünk.
Fontos, hogy figyeljünk környezetünkre és tegyünk érte, mert csak úgy érezhetjük jól magunkat, ha szép
dolgok vesznek bennünket körül.
Ezúton szeretnék még egyszer gratulálni a győzteseknek és minden lakosnak, hogy törődnek
környezetükkel.
Köszönöm zsűri társaim munkáját és, hogy szabad délutánjaikat nem sajnálva járták, figyelték a porták
szépülését.
A helyezettek névsora:

I.
II.
III.
IV.
V.

Paszterkó Gábor
Rácz Tibor
Pucz András
Juhász Rózsa
Vajda György

-Dózsa György utca

-Szölőhegy
-József Attila utca
-Kossuth Lajos utca
-József Attila utca

Elismerő oklevélben
részesültek:

Baranyai János
Dézsi Ferenc
Mezey István
Rákos Imréné
Varga Gábor

-Kossuth Lajos utca
-Széchenyi I. utca
-Széchenyi I. utca
-József Attila utca
-Arany János utca

Kiss Virág

Egy tartalmas életút
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Nyugdíjas a falunk karbantartója
2008. november 16-tól nyugdíjba vonult Mikó Róbert, a falunk
mindenki által ismert „gondnoka”. Ebből az apropóból kérdeztük
meg: hogy érzi magát mostanában?
Kedves Robi! Hogy érzed magad mostanság?
Ne is kérdezd! Igaz a mondás, miszerint a
nyugdíjasnak semmire sincs ideje! Mióta
ráérnék, semmire sincs időm! Örökké van mit
tennem a ház körül. Nem is értem, hogy
végeztem el korábban a ház körüli tennivalót a
munka mellett. Egyébként köszönöm, jól érzem
magam.
Robi! Te mindig itt éltél Orciban? Nem, én
bevándorló vagyok. Budapesten születtem, de
gyerekkoromban Nagyatádra költöztünk. Ott
gyerekeskedtem, ott jártam iskolába, ott tanultam
a szakmámat, lakatos- hegesztőként végeztem.
Iskola után elhelyezkedtél a szakmádban? Á,
dehogy! Kalandra vágytam, szerelem lett belőle!
Valami nagyatádi leány? Dehogy! A Balaton!
Hét évet hajóztam a Nagy Vízen! Hajósinasként,
kalandvágyból elszegődtem a Balatonra, aztán
kijárva a ranglétrát – meg egy csomó iskolát –,
kormányosi beosztásig jutottam. Sikeres tiszti
vizsgát tettem, és ha nem jön egy újabb
szerelem, már rég kapitányként szelném a
habokat valahol.
Valami
nagyatádi
kislány?
Dehogy!
Balatonszemes
és
Révfülöp
között
személyszállító hajón dolgoztam, ahol az utasok
között felfigyeltem egy leányra! Kiderült, hogy
Révfülöpre járt technikumba. Orosz Éva - mert ő
volt a leány – Orciból, a kertészetből járt hajóval
az északi partra iskolába. Megismerkedtünk,
1972-ben feleségül vettem. Ma is ő a párom.
Mi történt ezután? Letelepedtünk Orciban. Két
gyermekünk született, Angelika és Balázs. Így a
hajózást cseréltem a páromra, a családra.
Leányom könyvelő, a fiam az én szakmámat
gyakorolja, lakatosként keresi a kenyerét. Nem
bántam meg az akkori döntésem!
Elhelyezkedtem eredeti szakmámban, az
építőiparban dolgoztam 2001-ig. Akkor kerültem
az önkormányzathoz.
Mi volt a feladatod? Karbantartóként a falu
rendben tartása, a temető, a kultúrház, az iskola
gondozása. Sok tenni való volt a falu környékén.

Sokat dolgoztam a temető rendbetételén, a falu
déli oldalának tisztításán, az iskola udvarában.
Volt, amikor segítséget kértem, olyan sok volt a
tennivaló. Az arató fesztiválokra szívesen
emlékszem vissza, bár igen sok volt a „hórukk”
munka olyankor.
Könnyebb lett a helyzet, miután társat kaptam.
Paulin Lajossal jól kiegészítettük egymást.
Mire emlékszel szívesen az elmúlt hét évre
visszatekintve? A
már
említett
arató
fesztiválokra. Kár, hogy nem folytatódik. A sok
sikeres falunapra, a szennyvízrendszer átadására,
az utak, járdák rendbetételére. Arra, hogy
mindenkivel szívesen dolgoztam, legyen az a
közvetlen munkatársam, hivatali dolgozó,
képviselő, jegyző vagy polgármester. Én
mindenkivel jó viszonyt alakítottam ki. Most is
szívesen váltok szót velük, ha találkozunk.
Mit gondolsz, mit lehetne még a falunkban
változtatni,
megoldani?
Virágosabbá,
hangulatosabbá kellene tenni a falut. Fákat,
bokrokat kellene ültetni. A portákat jobban
rendbe kellene tartani. Nem csak a búcsú idején,
hanem mindig tisztán kellene tartani az
udvarokat, a házak előtti területet.
Mik a terveid? Még harminc évig szeretnék
ilyen erőben tenni-venni itthon, élvezni a
nyugdíjat. Szeretném, ha hamarosan az unokák
hangjától lenne lármás az udvarunk.
A magam nevében, de mondhatom, hogy a falu
nevében kívánom, sokáig élvezd a jól
megérdemelt nyugdíjat erőben, egészségben! A
terveid váljanak valóra, mielőbb legyen
„lármás” az udvarotok. Köszönjük, hogy
számíthattunk Rád!

Vass Ferenc
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Interjú

A friss hírekért…
Hajnalonként, szinte percre azonos időben
hangos kutyaugatás hallatszik a faluban. Teleki
Mihályné, Erzsike hordja a Somogyi Hírlapot.
Három gyermek édesanyjaként biztosan nem
könnyű a hét minden napján kora hajnalban
kezdeni a napot. Vele készült a következő interjú.
Mióta hordod az újságot? Körülbelül 10 évvel
ezelőtt, mikor Zimányból Orciba költöztünk, már
kézbesítettünk a férjemmel a két faluban. Akkor
adta át a Posta a Somogyi Hírlap terjesztését
vállalkozásba.
Miért hagytátok abba? A vállalkozás nem volt
számunkra kifizetődő, nyereség alig volt. Most
egy Bt. alkalmazásában végzem ezt a faladatot
idén január óta.
Mikor kezded a munkát? Gyakorlatilag a hét
minden napján 4 órakor. Összerendezem az
újságokat, megszámolom és indul a kézbesítés.
Mennyi idő alatt hordod szét a lapokat?
Reggel 6-ig ki kell hordani, a vasárnapit
legkésőbb ½ 8-ig.
Hány házhoz viszel újságot? Mindössze 48hoz. Annak idején 98-at hordtam szét. (jelenleg
kb. 180 lakóház van Orciban) Ezenkívül
műsorújságot és színes magazinokat is
terjesztünk. Sajnos ezek száma a 10-et sem éri el.
A vasárnapi szám is csak 12 db.
Mit gondolsz, miért csak ennyire van igény?
Sokaknál van Internet, mellyel hozzájutnak a
napi hírekhez, mások megveszik a városban. És
persze sokan az évről-évre emelkedő kiadások
miatt nem veszik a lapot.
A terjesztő elvárja-e, hogy új olvasókat
toborozz? Igen. Minden hónapban van
próbaolvasás, ez kb. 10 db és olyan embereknek
kell odaadnom, akik esetleg új előfizetőkké
válhatnak. Ezenkívül időnként a színes lapokból
is csatolnak mintapéldányokat.
Milyen a falu hajnalban? Nagyon csendes,
csak 1-2 korán kelő emberrel találkozom, de
ahogy végig megyek az utcákon, a kutyák jó
nagy lármát csapnak. A nagyobbak vagy
magasra ugrók majd leszedik a kezem, amikor az
újságot bedobom.
Milyenek a postaládák? Mindenütt van és
általában jók is, egy-két háznál van „csőláda”,
ezekbe, ha nagyon esik az eső, tasakban
helyezem el az újságot, hogy ne ázzon szét.

Említetted, hogy 6-ig kell kihordanod a
napilapokat, utána mivel töltöd a napot?
Következik a család. Az újsághordás után
bevásárolok a helyi kisboltban, ébresztem a
gyerekeket és indítom őket az iskolába.
Mindhárom iskolás már? Igen, Olga 13 éves,
Misi 10, Gergő 7, most kezdte az 1. osztályt.
Főállású anyaként vállaltam el ezt a munkát,
mert a 3 gyerek mellett szükség van a pénzre.
Aztán rendbe rakom a lakást, mindennap főzök,
ellátom a ház körüli teendőket.
Említetted, hogy Zimányból költöztetek
Orciba, „zimányi” vagy? Nem, dehogy. JászNagykun-Szolnok megyéből, Karcagról kerültem
ide.
A
férjem
ott
vendégeskedett,
megismerkedtünk, majd ideköltöztünk Orciba,
mivel a férjem akkor már itt élt. Ideköltözésünk
nyarán,
sajnos
meghalt
édesapám
és
édesanyámat magunkhoz vettük. Zimányban
találtunk egy kis házat, ott éltünk 12 évig.
Közben megszülettek a gyerekek, így 2000-ben
elkezdtünk építkezni.
Jól érzitek itt magatokat? Igen, nagyon, főként
mióta a faluban rendszeresen szerveznek családi
programokat, melyeken szívesen részt veszünk.
Legutóbb a Balatonnál voltunk, mely nagy
élmény volt számunkra.
Végül azt áruld el, mi az, amit nagyon nem
szeretsz ebben a munkában? Az esőt. Én is, az
újság is ázik jóformán, de ettől függetlenül
szívesen végzem.
Köszönöm, hogy válaszoltál kérdéseimre,
további jó egészséget, kevés hajnali esőt kívánok
neked.
Magony Eszter

Megemlékezés
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Megemlékezés
2008. november 2-án délután 14 órakor az I. és II. világháború hősi halottaiért szóltak a harangok.
A Himnusz után Rozina Lászlóné szívhez szóló sorai csaltak könnyet a hozzátartozók szemébe. A
Nyugdíjas Klub színvonalas műsora utáni koszorúzáson a családtagokon kívül Orci község
önkormányzata valamint a falu civil szervezetei is képviseltették magukat. Az emlékezés virágainak
elhelyezése után Baracsi Lajos bácsi emlékezett meg elesett bajtársairól.
Oláh Mária

„Egy egész örökkévalóság
őrzi mindannyiunk sorsát.”
(Pilinszky)

2008-ben elhunytak:
Kesztyűs István
Komlósy Istvánné
Szabó András
Török Ferencné
Vida Kornélia

Nyugodjanak békében!
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A falu életéből …

Télapó levele...
Kedves Gyerekek!
Nagyon örültem, hogy 2008-ban is sikerült
eljutnom hozzátok. Annak pedig még jobban
örült a szívem, hogy Orciban ilyen sok jó
kisgyermek él.
Külön köszönöm Nektek a szép verseket és
dalokat, amivel Ti ajándékoztatok meg engem!
Bízom benne, hogy az én "kis csomagomat" Ti
is szívesen fogadtátok, és remélem, hogy a
krampuszaim és a manóim is csak jó emléket
hagytak bennetek.
Várom, hogy mielőbb találkozhassunk!
Télapó
u.i.: Köszönet a segítőimnek!
(Futó Melinda, Hering Attila, Horváth Zoltán, Huszár Patrícia, Kopácsi Dzsennifer, Petkes Ildikó,
Scherer Cintia, Takács Vivien, Tóth Attila, Ferencziné P. Orsolya)

Karácsonyi Ünnepség

A hagyományoknak megfelelően 2008-ban is tartottunk
karácsonyi ünnepséget.
Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport, valamit a Hajdina
Egyesület szervezésében kedves, megható Betlehemes játékot
és karácsonyi jeleneteket láthattunk.
A Nyugdíjas Klub énekkara Pásti Zoltán segítségével
karácsonyi dalokkal kötötte össze a műsorszámokat.
A „Virágos, gondozott porta” díjainak átadására is sor került.
Futó Dóra

A Baba-Mama Klub életéből
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Baba-Mama Klub életéből
A 2008-as évben a már jól összeszokott kis csapat heti 2-3 alkalommal
találkozott. Programjainkat havi lebontásban készítettük el.
Tevékenységeink között egyaránt megtalálhatók voltak a kézműves
foglalkozások, természetesen a gyermekek életkorának megfelelően,
illetve a mondókázás, ölbéli játékok, mozgás, éneklés, körjátékozás, amibe
a szülők is szívesen bekapcsolódtak. Születésnapi zsúrjainkon minden szülinapost énekkel, gyertyával
szülinapi tortával, ajándékkal leptünk meg, illetve minden kisgyermek az általa elkészített „rajzocskával”
is kedveskedett az ünnepeltnek. Ezek az eseményeink nagyon meghittek és örömteliek voltak.
A gyermeknapi és a falunapi rendezvényeken is részt vettünk, ismerkedtünk és játszottunk a kicsikkel.
Nyáron Patcára, a Katica-tanyára látogattunk.
Az őszi évszak már eseménydúsabb volt, hiszen mi szerveztük az
Életfa-ültetést és a játszótér bővítéséért a jótékonysági bált. Mindkét
programunk jól szervezett volt, jó hangulatban zajlott. A bál teljes
bevétele a kevés érdeklődő ellenére is 89.000,- forint lett, mely
tavasszal kerül felhasználásra. A bál lebonyolításához nyújtott
segítségeket, és az anyagi támogatásokat ezúton is tisztelettel
köszönjük.
A Baba – Mama Klub nevében minden orci lakosnak ezúton kívánok
nagyon boldog, békés új esztendőt!
Illésné Tóth Szilvia

Patcai kirándulás
Július 12-én kirándulni voltunk, mi a babaklubosok családostól Patcára a Katica Tanyára.
40 féle háziállatot láthattunk, kiszolgált
masinákba ülhettünk, a játszótér és a hancúrpajta
(tele szalmával) lehetőséget adott az önfeledt
játékra, a szalmába fetrengésre, csúszdázásra,
ugrándozásra. A lovagvárat is megmásztuk,
végigjártuk, elfoglaltuk. Kicsik és nagyok mind
megtalálták a számukra érdekes dolgokat, határt
csak a forróság jelentett. A nap nem kímélt
bennünket, ezért hát az épületben kerestünk
menedéket.

60 féle beltéri játék fogadott bennünket. A
játszóház tágas és biztonságos volt a legkisebbek
számára is. Később kiderült, tényleg lovas nemzet
a magyar! Gyermekeink bátran ülték meg a
számukra hatalmas állatot. Azt gondolom, mind
büszkék voltunk rájuk, olyan jól mutattak
lóháton.
Végül helyben készült kürtös kalácsot
uzsonnáztunk, méltó módon zárva ezzel a napot.
Remélem sok ilyen, vagy legalább ehhez hasonló
kirándulás vár még ránk. Aki nem hiszi, vagy
csak kedvet kapott, járjon utána. Jó szórakozást!
Bodóné Szücs Márta
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A Hajdina Egyesület életéből

Elfogyott a pezsgő, elhalkult a trombita.
Hidd, hogy ez az év lesz éveid legjobbika!
Dolgozz, szeress és keresd a szépet!
Adjon a Jóisten Boldog Új Évet!

Hajdina Egyesület
A 2008-as év eseményekben gazdagon telt a hajdinásoknál. A második félévben pihenésre nem igazán
maradt idő, hisz minden hétvégén fellépések voltak.
Gadács, Zimány, Patalom, Juta, Répáspuszta, Várda, Sántos, Somogyjád, valamint Toponár meghívásának tettünk eleget.
Gyermekcsoportunk immár 5. alkalommal
vendégszerepelt a vajdasági Szajánban, az
Arató-ünnepségen.
A szervezők nagy örömére az idén már
aratócsapatot is indítottunk, akiknek igen nagy
sikere volt, két különdíjat is elhozhattak.

A csapat tagjai Kissné Sebők Adrienn, Petkesné Varga Ildikó, Csiszár Tamás és Petkes Lajos voltak.
Augusztusban 6. alkalommal szerveztünk nomád tábort a halastó partján. A 70 fő részvételével lezajlott
eseményen a vajdasági barátaink is részt vettek.
A Kadarkúton megrendezett Gesztenye fesztiválon is láthatóak voltunk, ahol egyben minősítették is a
falusi tánccsoportokat. Itt a koreográfiákért, valamint a csoport kiemelkedő művészi teljesítményéért
elismerő oklevélben részesültünk.
November hónapban a szajáni Ady Endre Kulturális Egyesület 60. születésnapjára látogattunk a
Vajdaságba, az asszony csoporttal.
Decemberben kétszer egyórás önálló műsorral mutatkoztunk be a helyi közönségnek. A teltházas
előadások Babits Mihály gondolatait bizonyítják, hisz a közönség ugyanúgy részese egy műsornak, mint
a fellépők. Köszönjük nekik!
„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek. „
Francsics Attiláné

Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport életéből
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Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport életéből
A Munkacsoport 2008-ban is több programot szervezett a faluban élő gyerekek számára:
-

-

Márciusban az iskola udvarán csokitojás vadászattal és tavaszi vetélkedővel vártuk a kisebbeket.
Április végén közösen készítettünk ajándéktárgyakat az édesanyáknak és a nagymamáknak.
A májusi FALUNAP sem maradhatott el a szokásos, játékos sorverseny nélkül, aminek a
megszervezése, lebonyolítása és jutalmazása is a mi feladatunk volt.
A gyereknap sikeres lebonyolításából is jócskán kivettük a részünket, de minden fáradtságot
feledtetett a sok mosolygó gyermekarc.
A gyermeknapot követő hétvégén a zimányi gyerekekkel közösen töltöttünk el egy délutánt kézműveskedéssel, játékokkal, szalonnasütéssel és sporttal.
A nyár végén 60 fősre duzzadt kis csapatunk a Balaton felvidékre kirándult. Nagyvázsonyban
bevettük Kinizsi várát, Balatonfüreden hajóra szálltunk (ami sokaknak új élmény volt) és
megkerültük a Tihanyi-félszigetet végül pedig a fürdőzés és a fagylaltozás sem maradhatott el.
Novemberben mi is megemlékeztünk a falu háborúban elesett katonáiról.
Decemberben a gyerekekkel együtt készítettünk karácsonyi ajándékokat, gyertyákat, dekorációkat
és képeslapokat a játszóházban; valamint felléptünk a községi karácsonyi ünnepségen is.
Oláh Mária
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Lendületes csapat

ÚJ SPORTÁG ORCIBAN
Egy rövid történettel kezdeném. Május vége volt,
amikor negyedmagammal elhatároztuk, hogy az
általunk annyira szeretett röplabdát meghonosítjuk
Orciban. Mint általában minden kezdet, így ez is
nehézkes volt. Az elején úgy emlékszem, csupán
hatan játszottunk az egykori iskola udvarán. Aztán
hogyan, hogyan sem, a következő igazi edzésünkön,
már 10 – en voltak a lányok, és 4 – en a fiúk.
Aztán egy délután azzal álltam a társaság elé, hogy
szombaton, Csokonyavisontán, a Somogy Megyei
Röplabda Szövetség (SMRSZ) rendezésében tartják a
Strandröplabda Bajnokság következő fordulóját.
Valahogy menjünk el. Két szülő, és az egyik
röpisünk segítségével jutottunk el oda, és érmet
hoztunk haza. Ez tett egyre elszántabbá és
elszántabbá minket … jobbnak, és jobbnak lenni!
Innentől rendszeresen, heti 3 – 4 alkalommal jártunk
az iskola udvarára edzeni, gyakorolni, hogy minél
jobban játszhassunk a pályán. Így indult el a röplabda
a mi kicsiny falucskánkban.
Az Orci SC női röplabda csapata benevezett a
Somogy Megyei Röplabda Bajnokságba, mely két
szezonból álló többfordulós megyei verseny.
Az őszi fordulón már túl vagyunk. Annak ellenére,
hogy csapatunk nem rendelkezik több
évtizedes múlttal, játékosai nem játszanak
együtt évek óta, örülünk annak, amit
eddig elértünk. Velünk együtt 8 női
csapat indult ezen a kupán, melyek már
évek óta együtt vannak (Marázplast,
BITT KNRC serdülő, Munkácsy,
Táncsics, Kaposfüredi Vállalkozók SC,
KASI – USE Nagybajom). Jelen állás
szerint még össze kell csiszolódnunk, de
elmondhatjuk, hogy kemény ellenfelei
leszünk, -vagy már vagyunk talán most
is- a megye csapatainak.

Támogatóink:
Orci Község Önkormányzata
Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport
Baba Mama Klub
Oros Gumiszerviz Juta
Eredményeink:
Megyei Strandröplabda Bajnokság:
5. Scherer Cintia – Futó Melinda
7. Ferencziné P. Orsolya – Huszár Patricia
9. Takács Vivien – Kopácsi Dzsenifer
Gunaras Kupa
2. Scherer Cintia – Futó Melinda

3. Takács Vivien – Kiss Anna
4. Deák Richárdné – Huszár Patricia
Őszi – Tavaszi program
Somogy Megyei Röplabda Bajnokság
2008. október – 2008. december
2009. február – 2009. április
Kovács Rezső Kupa
2009. január 17. február. 07
MIX Kupa (vegyes csapatok)
2009. február, március, április
Férfi és Női csapatunk tagjai:
Kopácsi Dzsenifer (10), Pfundt Szilvia (16), Futó
Melinda (14), Kósa Petra (7), Petkes Ildikó (6)
(alul), Bodó Diána (12), Takács Vivien (2),
Scherer Cintia (5), Huszár Patricia (9), Palkáné
F. Bernadett (4) (középen), Petkes Lajos (8),
Vass András (4), Bajzik András (5), Nagy Ádám
(7), Susenka Gyula (6), Galambos Gábor (10)
(hátul)

Akik nincsenek a képen:
Ferencziné P. Osolya (8), Deák Richárdné (3),
Csiszár Tamás (2), Oláh Attila (3)
Bízunk benne, hogy kitartásunkkal, hozzáállásunkkal büszkén képviselhetjük majd Orcit.
Huszár Patrícia

A Nyugdíjas Klub életéből
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2008 szeptemberében Fonyódligeten vettünk
részt a Nyugdíjas találkozón, ahonnan oklevéllel
tértünk haza. Bár idén nem voltunk a díjazottak
között, nagyon kellemesen telt el ez a nap.
Még szeptemberben került sor a második
kirándulásunkra is, amikor Baranya felé vettük az
irányt. Ellátogattunk Máriagyűdre a kegytemplomba, megtekintettük a Siklósi vár kiállításait, majd a dzsámit is. A Harkányi Gyógy- és
Termálfürdő 33-36 oC fokos vize jót tett a kiadós séták miatt sajgó csontjainknak. Ezután Orfű felé
vezetett utunk, ahol a kemencés udvarban megtekintettük a kiállítást és a falumúzeumot, majd a
gasztronómiai különlegességekkel szolgáló Muskátli Vendéglőben elfogyasztottuk a vacsoránkat. Itt
megkóstolhattuk a főként medvehagymás ételekkel készített finomságokat. Köszönjük a Németh Kft.-nek
a buszt és a balesetmentes utat! Sok szép emlékkel tértünk haza.

November végén Kisgyalánba voltunk hivatalosak, Katalin-napi bált tartottak. Itt Tyeplik Tibor művész
úr varázslatos produkciójával kápráztatta el a közönséget. Neki köszönjük a közreműködést!
A havi rendes gyűléseink mellett az énekkarral a próbák során is sokat találkoztunk. Először a halottak
napi megemlékezésre készültünk, majd a karácsonyi műsor dalait gyakoroltuk Pásti Zoltán segítségével.
Neki ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget!

2009-ben is volt már összejövetelünk, január 10-én tartottunk ugyanis a pótszilveszteri mulatságot, ahol
szintén Pásti Zoltán húzta a talpalávalót.
Hideg Sándorné
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Óvjuk meg otthonunkat!
Életünk 80-90 százalékát a négy fal között töltjük, otthon, az iskolában, a munkahelyünkön, Lakásunk
a „harmadik börtönünk”, ezért érthető, hogy óvnunk kell.

Az ideális klíma
Az egészséges levegő meleg, párás, huzattól
mentes. Igen ám, de mennyire meleg? 19-21
foknál semmiképpen nem több, éjszakára még
jobb, ha 18 fok körül, vagy alatta marad.
Minél magasabb egy lakás hőmérséklete, annál
inkább ártanak a benne lévő káros anyagok.
Arról nem is beszélve, hogy a túlfűtés a
zsebünkre megy.
A fűtési szezonban is szükségünk van friss
levegőre, ezért szellőztessünk naponta többször
is, de rövid ideig. A másik, amire figyelnünk
kell, a lakás ideális relatív páratartalma: az
ideális relatív páratartalom 40-60 százalék. Ha
száraz a levegő a légutak kiszáradhatnak,
köhögés léphet fel, komfortérzetünk csökken és
nő a légúti fertőzések kockázata. A túl magas
páratartalom viszont kedvez a penészgombáknak
és a házi poratka elszaporodásának is.

Szennyező anyagok
Kevesen gondolnak rá, de nagyon sok káros
anyagot az új bútorokkal, divatos színű
festékekkel, látványos műanyagburkolatokkal
viszünk be a lakásunkba. A leggyakoribb
szennyezőanyagok a favédő, rovar- és gombaölő
szerek, a festékoldók, valamint az azbeszt,
amivel akkor találkozhatunk, ha a padló
burkolata megsérül.

Nemkívánatos lakótársaink
Sok
gondot
okoznak
a
különböző
mikroorganizmusok, a poratka, a szobanövényen
megtelepedő élőlények és a háziállatainkból a
bútorainkra, ruhánkra kerülő rovarok, allergének.
A házipor-allergia okozója a házi poratka
mikroszkopikus méretű, levegőben szálló
megszáradt széklete. Belélegezve, megérintve ez
váltja ki a jellegzetes allergiás tüneteket. A házi

poratkák
fő
tápláléka
mi
vagyunk,
pontosabban a lakásban élő ember elhalt, lehullt
hámsejtjei. Legnagyobb mennyiségben az
ágyneműben,
párnákban,
bútorhuzatokban,
szőnyegekben, plüssállatokban találhatók.
Az arra érzékenyeket szénanáthás, asztmás
tünetekkel kínozza, de okozhat csalánkiütést,
ekcémát is. Ez az apró állat a magas páratartalmú
(60 százalék feletti) környezetet és a 17-25 oC
közötti hőmérsékletet kedveli.
A penészgomba-allergiát a gombák által termelt
spórák váltják ki. Belégzés esetén a tünetek a
szénanátha és asztma formájában jelentkezhetnek. A nedves, párás közeg segíti a
gombák növekedését, erre a legmegfelelőbb
helyet a fürdőszobában, konyhában, a pincében,
vagy a mosóhelyiségben találják meg.

Környezetbarát anyagokkal
Lakásfelújításnál használjunk környezetbarát
építőanyagokat, festéket, ragasztót, lakkot.
Használjunk vízben oldódó festéket, akrillakkot,
mert ezekben csak 10% a szerves oldószer
aránya. Favédő anyagokat beltérben egyáltalán
ne alkalmazzunk!

Láthatatlan, de káros a szervezetünkre az
elektroszmog, amelyet a különböző elektromos
szerkezetek bocsátanak ki. Ilyen készülékeket
soha ne tegyünk az ágyfej közelébe.
Hosszabítókábelt, trafót az ágytól, foteltől távol
helyezzük el, használjunk elemes ébresztőórát,
rádiót. Üzemen kívül kapcsoljuk ki az
elektromos eszközeinket. A készenléti funkció
nem csak káros, de sokba is kerül.
Szerk.

Hasznos tudnivalók
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A megfelelő ételtársítás könnyíti az emésztést, segít az eszményi testsúly elérésében és erővel, energiával
tölti fel az egész szervezetet.
A fehérje és a keményítő könnyen romlásnak indul, ha egyszerre kerülnek a gyomorba!

HÁTRÁNYOS TÁRSÍTÁS!
Rossz emésztés – Hízás – Fáradékonyság
Rossz társítás

Jó társítás

FEHÉRJE

ZSÍR

-Tej*
-Diófélék
-Joghurt*
-Magvak
-Sajt*
-Túró*
-Tojás*
-Hal*
-Szárnyas*
-Hús*
-Hüvelyesek*
(bab, lencse, szárazborsó stb.)
-Szója
-Tofu
(olyan szójakészítmény, ami nagy víztartalmánál fogva sokak
számára keményítővel együtt sem káros…)

KEMÉNYÍTŐ

-Avokádó
-Olajbogyó
-Vaj*
-Tejszín*
-Tejföl*
-Disznózsír*
-Margarin*

-Kenyér
-Kétszersült
-Gabonakészítmények
-Gabona
-Tészta
-Rizs, kása
-Burgonya
-Sütőtök

OLAJ
-Napraforgó-Szója-Szezám-Sáfrány-Kukorica-Avokádó-Repce-Oliva-Dió-

HASZNOS TÁRSÍTÁS

ELŐNYÖS TÁRSÍTÁS

ALKALMAS TÁRSÍTÁS

Fehérje fő fogáshoz zöldség
és/vagy saláta dukál

Zsiradék jól megy minden
zöldséggel

Keményítős fő fogáshoz
zöldség és saláta illik

ZÖLDSÉG
MAGAS VÍZTARTALOM, KEVÉS KEMÉNYÍTŐ:
-Spárga
-Karalábé
-Kelbimbó
-Fehérrépa
-Mangold

-Kelkáposzta
-Nyáritök
-Pitypang
-Padlizsán
-Karórépa

-Fodorkel
-Brokkoli
-Gombó
-Zellerlevél
-Csillagtök

TÖBB KEMÉNYÍTŐ:
-Articsóka
-Gomba
-Kukorica

-Sárgarépa
-Répa
-Borsó

-Zellergyökér
-Karfiol

-Csíra
-Uborka
-Paradicsom
-Endíviasaláta
-Katángsaláta

-Répalevél
-Zöldpaprika
-Káposzta
-Paszternák
-Zöldbab

-Főzeléktök
-Fejessaláta
-Petrezselyem
-Vízitorma
-Spenót

INGERLŐ HATÁS:
-Gyöngyhagyma
-Fokhagyma
-Mogyoróhagyma

-Póréhagyma
-Retek, torma
-Hagyma

Helyes, ha minden étkezésnél legalább kétharmados túlsúlyban szerepelnek a nagy,
természetes víztartalmú ételek!
A *-gal jelölt ételféleségek fogyasztását általában véve is ajánlatos korlátozni.
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Felhívás!

Felhívás !
Tisztelt Orci Lakosok!
Lassan egy éve lesz, hogy megjelent Orci község történetét
bemutató tartalmas, színes könyv. Azóta többen jelezték,
hogy egy-egy történettel, régi és mostani fényképpel,
visszaemlékezéssel bővíteni lehetne a monográfiát,
mindenekelőtt az 1945. utáni időszak feldolgozását.
Ezzel egyetértve kezdeményezzük, hogy készüljön el Orci falu történetének
második kötete, amely az újonnan összegyűlt anyagokat tartalmazza.
Tisztelettel kérjük a község jelenlegi és volt lakosait, hogy fényképekkel,
írásokkal, sztorikkal, visszaemlékezésekkel szíveskedjenek elősegíteni az új
kötet elkészítését.
A dokumentumokat az önkormányzati hivatalhoz kérjük eljuttatni, vagy az
orciujsag@freemail.hu címre megküldeni.
Köszönettel:
Sovák Lajos

Horváthné Stark Gabriella

Feladvány!
Melyik utcában készült a fotó?
A megfejtést a Hírmondó szerkesztőségéhez
(orciujsag@freemail.hu), vagy az önkormányzati
hivatalhoz kérjük eljuttatni .
Három megfejtő könyvjutalomban részesül.
Szerkesztőség

Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

ORCI ÖNKORMÁNYZAT
Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Huszár Patricia, Kmeczik Tamás,
Magony Eszter, Oláh Mária

HÍRLEVELE

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

Önkormányzati Hivatal
7461 Orci, Petőfi tér 2.
82/ 317-802; 20/ 489-9035;
orciujsag@freemail.hu
www.orci.hu

