Orci Hírmondó
Az önkormányzat hírlevele

2007. június 08.

Falunap
2007. május 19.
Jó volt a falunapon lenni. Sokan voltunk: felnőttek és
gyerekek egyaránt.
Versenyeztünk, piknikeltünk, szórakoztunk.
Versenyszellemet, erőt, összefogást láttunk, s ez biztató.
Gratulálunk a győzteseknek és a kultúrműsor szereplőinek.
Köszönjük a szervezők és a segítők munkáját.
Futó Dóra

2. évfolyam 3. szám

2

Képek a falunapról

Képek a falunapról
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• A falunapról készült fényképek megtalálhatók Orci honlapján (www.orci.hu)
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Képek a falunapról

A falunap támogatói
Dr. Kolber István, országgyűlési képviselő
Ács Pékség, Kaposvár
Antal János vállalkozó, Orci
Baranyai Sándor, az MVH. Sm-i vezetője
Best-Chemical Kft., Orci
BITT Kft., Kaposvár
Dobos Norbert vállalkozó, Orci
Enjoy Rádió, Kaposvár
Fortuna Presso, Orci
Indukció Építőipari Kft., Orci
Kaffka Kft., Kaposvár-Orci
Kapos-Hidro Kft., Kaposvár
Kapostáj Zrt., Toponár
KIA Motors Kft., Orci
Latyák Józsefné vállalkozó, Orci
Mucsi Sándor vállalkozó, Kaposvár
Nyugdíjas Klub, Orci
Orci Agro Szövetkezet, Orci
OTP Bank Nyrt., Kaposvár
Taurina-Kanizsa Kft., Orci
Top Telecom Kft., Kaposvár-Orci
Tömörkei Horgász Egyesület, Toponár
Török Imre vállalkozó, Orci
Varga Gábor, az MGSZH Sm-i vezetője

Köszönjük a felajánlásokat!
Köszönjük a támogatásokat!
Orci Önkormányzat Képviselőtestülete

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. április 23.
Napirend volt:
•

A község közbiztonságának helyzetéről szóló 2006. évi beszámoló

•

A falunap előkészítése

2007. április 24.
Napirend volt:
•

Az Önkormányzat és a „Gyermekeinkért” Alapítvány közötti bérleti szerződés
megtárgyalása

Főbb döntések voltak:
1. A képviselőtestület a kaposvári „Gyermekeinkért” Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződést súlyos
szerződésszegés – a bérleti díj és a közüzemi költségek megfizetésének elmaradása – miatt, azonnali
hatállyal megszüntette.
2. A képviselőtestület – a takarékosság jegyében, munkaköri átcsoportosítást követően – a
gyermekkísérő foglalkoztatási jogviszonyát, a törvényben foglaltak betartásával, 2007. május 1-jétől
felmentéssel megszüntette.

Együttes ülés
2007. március 26-án együttes ülést tartott a zimányi és az orci önkormányzati képviselőtestület az orci
kultúrházban.
Napirend volt:
•

Beszámoló Orci-Zimány települések körjegyzőségének 2006. évi gazdálkodásáról.

______________________

Gratulálunk!
Három évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért Pro-Caritate díjat kapott Rozina Lászlóné,
a Gyermekvédelmi Központ ápolónője, önkormányzati képviselőnk. Az elismerést az
Esélyegyenlőség Világnapja alkalmából Kiss Péter szociális miniszter adta át Budapesten.
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Önkormányzati hírek

Köszönjük!

§ A BITT Kft., Gelencsér János által vezetett brigádjának köszönjük a
szennyvízhálózat eddigi építését, a Hegyi utcai árok és padka tisztítását,
kimetszését, valamint az egyéb földmunkálatok elvégzését.

§ Francsics Attilának, Hering Attilának, Horváth Zoltánnak és Kanyar Zsoltnak köszönjük a
sportöltöző felújításánál végzett társadalmi munkájukat.
§ Horváth Ferencnek köszönjük a polgármesteri hivatal vizesblokkja felújítását, melyet társadalmi
munkában végzett.
§ Köszönjük azon lakosok munkáját, akik rendszeresen gondozzák környezetüket, a lakóházuk előtti
utcaszakaszt, az árkot és a járdát.

Elkészült
•
•
•
•
•
•
•
•

A Jókai utca villamosítása,
A sportöltöző felújítása,
A Hegyi és a Rákóczi utcákban az árkok és a padkák megtisztítása, kimetszése,
Az iskola kerítésének újabb szakasza,
Az autóbuszváró felújítása (Tisztaságára valamennyien vigyázzunk!),
Redőny a könyvtár és a teleház ablakaira,
A volt TV-hálózat oszlopainak begyűjtése,
500 tő egynyári virág kiültetése a falu köztereire.

Pályázaton nyertük
•

•

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram pályázatán egy fő részére 5 hónapos
foglalkoztatást nyertünk. E feladatkört –négy pályázó közül- a Kaposvári Többcélú Kistérségi
Társulással történt egyeztetés alapján Morbertné Horváth Mária látja el. Munkabérét a KTKT
fizeti.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán 200.000,- Ft értékű fűkaszát
nyertünk.

Szerkesztés alatt
Orci községnek új honlapja van (www.orci.hu).
A honlap bővítéséhez várjuk írásaikat, fotóikat az alábbi címeken: zsolt_kende@freemail.hu,
vagy az orciujsag@freemail.hu
Orci Önkormányzata

Közélet, közügy
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Lakossági felvetések, jelzések
1. A hegysarokhoz és a taszári útba, valamint a temetőbe lehet-e szemetet lerakni?
2. Egyes üres telkek már évek óta elhanyagolt állapotban vannak, s így rókák és egyéb állatok
lakják! A jegyzőség intézkedését kérjük!
3. Egyesek a szennygödör tartalmát – szippantás helyett – a konyhakertre ürítik! Óriási
felelőtlenség!

Válaszok, reagálások:
Ø Az említett területekre szemetet lerakni tilos! A szemét lerakása szabálysértésnek minősül.
(A szőlőhegy bejáratánál lévő rácsos gyűjtőbe zsákos szemetet a hegyen lakók természetesen
elhelyezhetnek.)
Ø Az önkormányzat hatályos – a település tisztaságáról szóló – rendelete szabályozza a belterületi
ingatlan előtti közterület, illetve a lakóingatlan (udvar) tisztántartását is. Amennyiben a
lakóingatlanok tisztántartása nem megfelelő, úgy az érintettek határidő megállapításával
felszólítást kapnak. Amennyiben az eltelt határidőn belül a felszólításnak nem tesznek eleget, úgy
az önkormányzat rendeletének megfelelően 30.000,- Ft-ig terjedő szabálysértési bírság, illetve a
növényvédelemről szóló törvény alapján 20.000,- - 2.000.000,- Ft-ig növényvédelmi bírság
kiszabása is kezdeményezhető, valamint elrendelhető a közérdekű védekezés, amelynek teljes
költsége a mulasztót terheli. Fontos, hogy a bírságolás és a közérdekű védekezés elrendelése
ismételhető, és a bírságok illetve a kötelezés költségei közadók módjára behajthatók.
__________________________
Miért nem érdemes az emésztőgödör
tartalmát kertünkbe szivattyúzni?
•

Melyikünk enne szívesen abból a zöldségből, amelynek talaját pár hete emberi ürülékkel
és vizelettel öntözték?

•

A háztartási szennyvíz olyan baktériumokat, gombákat tartalmazhat, amelyek az adott
háztartásban élőknél nem feltétlenül okoznak megbetegedést, azonban másokat
megbetegíthetnek. A kertben járkáló háziállatok (kutya, macska) így fertőzéseket
hordozhatnak, amelyek aztán felnőttekre, gyerekekre egyaránt átkerülhetnek. Közvetett
módon tehát, saját gyermekeinket, unokáinkat betegíthetjük meg. Ezen túlmenően ne
felejtkezzünk meg a szennyvízzel kikerülő mosogatószer, mosószer, szappan, sampon,
stb… anyagokról sem. Ezek a vegyszerek felesleges terhelést jelentenek a környezetre.

•

Végül, de nem utolsó sorban, aki a kommunális eredetű szennyvizet nem szállíttatja el és
ezáltal nem gondoskodik annak szakszerű ártalmatlanításáról, az szabálysértést követ el!
(Sz.)

8

Közélet, közügy

Öngól a falunak!
…Hajrá fiúk helyett, fölösleges pénzkidobásról szól a nóta…
Szeretnék valamikor még az életemben arról
beszámolni, hogy a magyar labdarúgás újabb és
egyben csodálatos mérföldkőhöz érkezett.
Elindultunk, dübörgünk! Egyelőre azonban
várni kell a dicsérő frázisokkal, hiszen továbbra
sincs szérum honi labdarúgásunk feltámasztására.
Próbálhatunk
okokat
keresni
országunk
gazdaságának instabilitásában és az ebből fakadó
pénzügyi nehézségekben, vagy éppen a sportágat
működtető szervezetek fogyatékosságaiban, ám
még az arra hivatottak sem találják a válaszokat,
megoldásokat. Marad tehát a hit és a remény,
persze sokszor az is kevés, mert van nála egy
nagyobb úr, mégpedig a pénz.
A – főleg falusi – kiscsapatok legjelentősebb
problémája a bajnokságban való induláshoz
szükséges pénz felmutatása. Milliós nagyságrendű költségvetésből gazdálkodik még a
legalacsonyabb
osztályban
pályára
lépő
futballcsapat is, általában vállalkozások és egyéb
érdekcsoportok szponzorálásával. Orci esetében
a pénzügyi forrást az önkormányzat teremti elő,
nem kis erőfeszítések árán. Az anyagi
ráfordítások mellett további probléma, hogy a
helyi fiatalok helyett „városi idegenlégiósok”
kergetik a labdát, s szórakoznak, elszórakozzák a
falu pénzét.

ORCI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

HÍRLEVELE

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

Csorbul a hírnév is, hiszen a csapat hétről-hétre
létszámhiánnyal küszködik, nagyarányú vereséget
szenved, rossz a hozzáállás – összefoglalva
elmondható: hatékony vezetőség híján széthullott,
felmorzsolódott, haldoklik a falu nagypályás
focija.
Jól érzékelhetően a célszerűség és a
ráfordítás látens megtérülése nem áll arányban
egymással, mondhatni ablakon kidobott pénz.
Mielőtt azonban hóhérért kiáltanánk, idézzük fel
Puskás Öcsi szavait: „Kis pénz, kis foci, nagy
pénz, nagy foci” vagyis – és rögtön átértelmezve
– esetünkben nagypálya sok pénz, kis pálya kis
pénz. A kecske is jóllakhat, a káposzta is
megmarad! Végső megoldást kínálhat a városi
kispályás focibajnokság. Minimálisra csökkenthetők a kiadások, sem a horribilis nevezési díjra,
sem az utazásra, sem a pálya és az öltöző
fenntartására nem kell áldozni, ami pedig a
legfontosabb, az el nem herdált pénzből
ténylegesen a falu és annak lakói profitálhatnak.
Foci volt, foci van, foci lesz, csak egy kicsit
másképp…
anan

HÍRDETÉS
A King A Ford Tamás Autósiskola „M”, „A”, „B”
kategóriás jogosítvány megszerzéséhez gépjárművezetői tanfolyamokat indít.
Minimum 8 fő jelentkezése esetén a kresz tanfolyamot
Orciban tartjuk.
Érdeklődni:

Mikó Angelika
7461 Orci, Petőfi S. u. 10.
Telefon: 06-20/210-1975

Közélet, közügy
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Tisztelt Orci Lakosok!

Megszülettek
Községünk – a „Virágos, gondozott porta” felhívásra
építve – ez évben is csatlakozott a

2007.május 11-én megszületett

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
környezetszépítő versenyhez.
Értékelési szempontok:
♦ A lakóházak, az udvarok rendje.
♦ A közterületek gondozása, az utcák, a járdák tisztán
tartása.
♦ Utcakertek, előkertek kialakítása.
♦ Virágok, fák ültetése.
♦ Az emlékhelyek, a sírkertek ápolása.
♦ A helyi vállalkozások, intézmények, civil szervezetek
részvétele a faluszépítésben.

Mezey Virág Piroska
és

Mezey Sára Panka.
Tisztelettel kérjük településünk lakosait, a gazdálkodó
egységeket, hogy a saját és a község érdekében rendszeresen gondozzák környezetüket.

Mindkettőjüknek jó egészséget és
boldog életet kívánunk!

Legyen szép, otthonos falu Orci!
Orci Község Önkormányzata

Gyermeknapi vigadalom Zimányban
A zimányi képviselőtestület meghívására 13
gyermek töltött el egy felejthetetlen napot május
utolsó vasárnapján.
Három csapatunk vett részt a délelőtti
járőrversenyben, ahol „Üvegtigris” csapatunk a
harmadik helyet érte el. A csapat tagjai: Kiss
Anna, Petkes Lajos, Kesztyüs Dávid, Galambos
Gergő és Nyári Csaba voltak.
Az ízletes ebéd után egyéni versenyekkel
folytatódott a program. Kipróbálhatta és
megmérettethette magát mindenki csokoládéevésben, fánkfalásban, szellemi vetélkedőben,
rajzversenyben, lisztfújásban és sok minden más
mellett lufi borotválásban.

Az orci gyerekek itt is jeleskedtek, a szellemi
vetélkedőben, kor-osztályában Takács Vivien
végzett az első helyen. Volt idő a barátkozásra, a
közös játékra is a zimányi gyerekekkel.
A mozgalmas és vidám napnak a hirtelen
jött vihar vetett véget!
Mindannyian jókedvűen és fáradtan tértünk
haza, alig várva már a következő közös
programot.
Köszönjük a szervezőknek a színvonalas
programokat és a vendéglátást! Jövőre, veletek,
nálunk!
Oláh Mária
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Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat
Király Kinga 25 éves polányi lakos vagyok, a Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő
szakára járok, emellett látom el az Igali Alapszolgáltatási Központ
családgondozójaként orciban a családgondozói feladataimat. A munkám
magába foglalja a rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködést is.
Fogadóórám minden kedden 12 és 14 óra között van az orci polgármesteri hivatalban.
Elérhetőségem: 06 / 70 570-8093
A szolgáltatás – az alábbi ügyekben – önkéntes alapon, ingyenesen vehető igénybe!
Családsegítés terén:
- információnyújtás, ügyintézés, családgondozás,
- természetbeni juttatások közvetítése ( pl. ruhanemű, egyéb adomány ).
Gyermekjóléti szolgálat során:
- gyermeknevelési tanácsadás,
- iskolával, óvodával kapcsolatos ügyek intézése,
- tanulási és beilleszkedési problémák segítése,
- iskolai- és családi konfliktusok megoldásában közreműködés, ha kell
pszichológus, jogász szakember segítségének kérése.

Tisztelettel várom az érdeklődőket:
Király Kinga
családgondozó

A nyár nem csak a gondtalan pihenést, nyaralást jelenti, hanem
számtalan veszélyforrást és egészségügyi problémát is tartogathat. Ezek közül
szeretném néhányra felhívni a figyelmet.
Az egyik legfontosabb dolog a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás! Nem szabad
megvárni azt, hogy szomjúságot érezzünk, jóval előbb el kell kezdeni a folyadék fogyasztását! A kiszáradásra
főleg a csecsemők és kisgyermekek veszélyeztetettek az idősebb emberek mellett.
A nyári nagy melegben a tiszta csapvíz, a kávé, a koffein és cukor tartalmú üdítőitalok fogyasztása nem
megfelelő, mivel ásványi anyagokat nem tartalmaznak, illetve a szervezet folyadékháztartására káros hatással
vannak. Ezek helyett kellően hűvös és citrommal ízesített tea, limonádé, gyümölcslé, szénsavmentes
ásványvíz fogyasztása ajánlott. A teához literenként adjunk 1 mokkáskanál sót, így biztosíthatjuk az
izzadással elvesztett só pótlását. Lehetőség szerint a tűző napon ne végezzünk nehéz fizikai munkát, mert az
erős izzadással még több vizet és sót veszít szervezetünk!
A helyi hideg hatás is problémát okozhat: ne fogyasszunk jéghideg italokat, túl sok fagyit, mert
torokfájás lehet a következménye. Ha a kánikulai hőség után hűvös, légkondicionált helyiségbe térünk be,
könnyen megfázhatunk, mert szervezetünk nehezen tud alkalmazkodni az akár 10-15 foknyi hőmérséklet
különbséghez.
A napozás nem csak egészséges, de veszélyekkel is járhat. 11 és 16 óra között lehetőleg ne menjünk ki a
tűző napra. Kisgyermekek és idősek a kánikulai napokon csak az árnyékban tartózkodjanak, laza, könnyű
ruházatot viseljenek. Az utcai közlekedés során világos színű könnyű kendőt, kalapot célszerű viselni.
Vízparton fokozottabban kell védekezni a nap égető sugarai ellen, megfelelő védő hatást biztosító naptejjel.
Napozás után célszerű jó minőségű hidratáló krémmel a bőrt bekenni.
Nem csak bőrünket, hanem a szemünket is károsítja az erős napfény, ezért megfelelő minőségű
napszemüveget célszerű viselni.
Remélem ezzel a néhány tanáccsal sikerül az Ön számára is kellemesebbé tenni a nyarat!

A nyár veszélyei

Dr. Szávai Valéria

Köszönjük
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Épül a szennyvízhálózat
Orciban is elkezdődött a régóta várt szennyvízhálózat építése. A kivitelezést a BITT Kft.
végzi.
A munkálatokról, az itt dolgozó munkásokról
beszélgettem Gelencsér János művezetővel.

Hogyan haladnak a hálózat kiépítésével?
A
faluban
kiépülő
szennyvízhálózat
gravitációs hálózat. 2007. március 19-én
kezdődtek a munkálatok és várhatóan 2008 nyarán
fejeződnek be.
Eddig a kiépítés kb. 30 %-ával végeztünk.
Elkészült a József Attila utca, a Hegyi utca alsó
szakasza, az Arany János utca, a József A. utca és
Széchenyi utca közötti köz.
Az időjárás befolyásolhatja az ütemezést, de eddig nem
panaszkodhatunk, az
időjárás nem hátráltatott.
Egy év múlva befejeződnek a munkálatok?
A kiépítés végső határideje 2008. augusztus
31-e. Ezután van a műszaki átadás-átvétel. A
próbaüzem után egy körlevélben értesítik ki a
lakosságot, hogy rá lehet csatlakozni a hálózatra.
Ez mikor történhet meg?
Rákötni 2008 végén, 2009 tavaszán lehet
majd, és ezt már a lakóknak maguknak kell
elvégezniük, ami 110-es átmérőjű csővel történhet.
Hogy érzik itt magukat?
A fogadtatás rendkívül
jó volt, messze a legkedvesebbek, segítőkészek az
emberek, igazán partner a
lakosság. A kapcsolattartás
a kezdetektől folyamatos és
állandó a lakókkal és a
polgármester úrral egyaránt.

A brigád tagjai honnan járnak?
Kaposvár és környékéről illetve Buzsák és
környékéről járunk, a Kft biztosítja a szervezett
munkába járást. A brigád különböző szakmunkásokból áll, akik mélyépítésre szakosodtak.
Összeszokott a csapat, már több közös munkát
végeztünk együtt. A teljesítményben és a
munkálatok minőségében ez meg is mutatkozik.
A hangulat kiváló a fogadtatás miatt, a csapat
hozzáállása példás.

Szívesen dolgoznak itt?
A falu szépsége, rendezettsége megnyerte
dolgozóinkat is. A kölcsönös szakmai kapcsolaton
túl emberi és baráti kapcsolatok is szövődnek.
A falu rendezéséhez is hozzájárulunk: árkolás,
padka rendbetétele, a halastóhoz vezető út
feltöltése, a szárító felé vezető út előkészítése.
Orci falunapján is képviseltették magukat?
Igen, hatan voltunk itt a brigádból és
őzpörköltet készítettünk. A harmadik helyet
nyertük el. Mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat, ezzel is szorosabbá vált a kapcsolat.

Köszönöm a beszélgetést és a továbbiakban az
eddigiekhez hasonló sikereket kívánok.
Magony Eszter
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Pünkösd

Pünkösd a Hargitán
Csodálatos Erdély, festői havasok,
örökzöld Hargita, magyarságot vonzó
Csíksomlyó.
Somogy testvérmegyéje szép. Ereje
sokszínűségében, kultúrájában, a hagyományokban, az ott élő emberekben van. A
lakosok 84 százaléka magyar. Felemelő
érzés volt megyénket képviselni Székelyföldön, a Hargita Megyei Napokon:
Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, Csíkszépvízen.
A látogatás fénypontja a csíksomlyói
búcsú volt, a Kegytemplom környékén és a
Somlyó-hegyek nyergében. 1567 óta a
Kárpát-medencei
magyarság
búcsús
zarándokhelye, körmenettel, szentmisével.
Ünnep, szívből jövő ünnep. Közös

múltunkat és egyre szorosabbá váló
összetartozásunkat jelképezi.
Négyszázezer magyar a Hargitán. Fegyelmezetten, egymást tisztelve, a megújulás
lehetőségét keresve. Megható ennyi ember
csendje, és az is, amikor megszólal a
méltóságteljes ének.
Ott, a fenyvesekkel körülvett hegyoldalon
az emberek szíve együtt dobbant. Mindenki a szeretteire gondolt. Gondolatban a
gyermek édesanyjához szaladt, átölelte, és
megköszönte jóságát.
Ott, az emberekkel teli hegyoldalon lágy
szellő fújdogált, s vitte tovább a szeretetet,
a boldogságot, az áldást.
Az arcokon könnycseppek gurultak.
Ott, a Hargitán.
Sovák Lajos

