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A Falunapi versenyek nyertesei
Horgászverseny fiataloknak:

Ügyességi verseny gyermekeknek:

1. Mátyás Tamás
2. Salamon Patrik
3. Kiss Erik
4. Vass András
5. Vass Péter
6. Nagy Viktória
7. Pucz András
8. Nagy Kristóf
9. Morbert Roland
10. Pucz Eszter
11. Szentimrey István
12. Kesztyüs Dávid, Baksa Tamás
13. Packy Sándor
14. Galambos Gábor
15. Deák Richárd
Legfiatalabb versenyzı: Vajda Bence
Legpechesebb horgász: Morbert Péter

1. korcsoport (7 éves korig):

Ping-pong verseny
1. Nyári Csaba
2. Vass Zoltán
3. Vetı Judit

Kispályás foci:
1. 6:3
2. Inter
3. Orci Agro

Szkander bajnokság:
Férfiak:
1. Teleki Mihály
2. Csiszár Tamás
3. Balla Attila
Nık:
1. Nagyné Kiszlinger Henrietta
2. …..
3. Ferencziné Poszovácz Orsolya
(Technikai okok miatt a nıi szkander második
helyezett nevét most nem tudjuk közölni, de a
következı lapszámban neki is gratulálni fogunk.)

1. Nagy Kíra
2. Teleki Gergı
2. Takács Brigitta
2. korcsoport (12 éves korig):
1. Horváth Detti
2. Packy Sándor
3. Petkes Ildikó
Különdíjat kapott Szıcs Zsombor, ugyanis ı
volt az egyik legfiatalabb versenyzı, és még így
is tudta tartani a lépést sokkal idısebb
„versenytársaival”.

Csocsó verseny:
1. Pásti Bálint - Jáger Csaba
2. Oláh Zoltán – Schlepp Nikolett
3. Nagy Gyula – Nagyné Kiszlinger Henrietta

Családi verseny:
1. Mézgáék csapata (Szabó Zsolt és családja)
2. Üvegtigris csapat (Knock Norbert és családja)
3. Macskajaj csapat (ifj. Oláh Imre, Vetı Judit és
Matyi)

A falu legerısebb embere verseny:
Férfiaknál: Tóth József
Nıknél: Darázs Ágnes
Gyerekeknél: Kiss Erik

Fızıverseny:
1. Aranygaluska csapat: Nagy András, Oláh
Imre (pacal és birkapörkölt)
2. Kocsi Zoltán (sherwood-i fatányéros)
3. Oláh Mária (curry)
BITT Kft. (ızpörkölt)

Ki tud többet Orciról – szellemi TOTÓ
1. Baracsi Lajos
2. Keczeli János
3. Tancsik József

Ezúton gratulálunk minden résztvevınek és nyertesnek. Reméljük, hogy jövıre is
részt vesznek a programokon.
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Újból Ping-pong verseny!
A falunapi ping-pong verseny sikerein felbuzdulva újra szeretnénk megrendezni egy fordulót.

Feltételek és jelentkezés:
- Jelentkezni személyesen Petkes Lajosnál lehet;
- Csak az vehet részt a versenyben, aki maradéktalanul betartja az elıírt szabályokat;
- Nevezési díj lesz (300-600 Ft között);
- Jelentkezni az Orci Hírmondó megjelenésétıl számítva két hétig lehet;
- A verseny idıpontjáról Petkes Lajos minden nevezıt személyesen fog értesíteni (várhatóan július 6-10.
között);
- A versenyzıknek ütıt maguknak kell biztosítani;
- A verseny egyenes ági kieséses rendszerben fog zajlani.

Sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket, és jó felkészülést kívánunk:
A szervezık

Eladó egy háromfunkciós Peg Perego babakocsi teljes felszereléssel (lábzsák, esıvédı,
babatáska). Irányár: 9.500.- forint.
Érdeklıdni: Ferencziné Poszovácz Orsolya
70/382-3280
A továbbiakban is szeretnénk a lakosság segítségét kérni. Amennyiben bármilyen ötletük,
észrevételük van az Orci Hírmondóval kapcsolatban, hirdetnének vagy szívesen írnának, akkor
kérjük jelezzék azokat az orciujsag@freemail.hu e-mail címen, a Polgármesteri Hivatalban,
vagy a 20/489-9035-ös telefonszámon.
Kérjük továbbá, hogy kísérjék figyelemmel a www.orci.hu webcímen Orci honlapjának
fejlesztését.

Kérdéseiket, észrevételeiket a „vendégkönyv” menüpontban szíveskedjenek

eljuttatni hozzánk.

Köszönjük:
A szerkesztıség
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Nyár a kertben
Bizonyára gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik azért kárhoztatják a földmőveléssel foglalkozókat, mert minden
sikertelenségükért a rossz idıjárást okolják.
Valóban lehet, hogy olykor van egy kis
túlzás ebben, de az kétségtelen, hogy amíg a
búza, a szılı, az alma a szabad ég alatt
terem, addig ki van téve az idıjárás
kényének-kedvének. Amikor például elmaradnak az annyira rettegett tavaszi
fagyok, elıfordul, hogy még több - és jogos aggályt okoz a szárazság. Mit lehet ilyenkor
tenni a kiskertben?
Aki teheti - öntözzön! A vízvezetéki víz
azonban drága, és a kútból, patakból váló
szivattyúzás is pénzbe kerül, ezért meg kell
gondolni, hogy mit és milyen módszerrel
öntözzünk.
A legvízigényesebb kerti növények a
zöldségfélék, különösen a paprika, az
uborka, a gyökérzöldségek. Sok vízre van
szükségük a bogyós gyümölcsőeknek (a
szamócának, málnának, szedernek), az
ıszibarack- és almafáknak és a virágok
többségének.
Akadnak olyan növények is, amelyek az
utolsó vízmolekulát is ki tudják szívni a
talajból. Ilyen például a dinnye, a mandulafa,
de viszonylag aszálytőrı növénynek
mondható a szılı is. Ennek megfelelıen az
öntözés sorrendiségét alaposan meg kell
gondolni!
Nappal, napsütésben ne öntözzünk, mert a
víz jelentıs része azonnal elpárolog, a
növények nem tudják hasznosítani. Az
érzékenyebbek lombját a hideg víz ilyenkor
meg is perzselheti. A legjobb, ha a kora

reggeli vagy az alkonyati órákat használod ki
öntözésre.
Sok gondunk van most a gyomnövények
irtásával. Sokan fordulnak hozzám azzal a
kérdéssel, hogy milyen gyomirtó vegyszert
használjanak a családi ház körüli vagy a
hétvégi kertjükben. Nos, egyértelmően azt
kell a kérdezıknek válaszolnom, hogy a
legjobb gyomirtó szer a KAPA!
Igaz, hogy kapálni fárasztó és idıt rabló
munka (ezt tapasztalom én is), mégis sokkal
jobb, mint a vegyszer, amely a nagyüzemi
táblákon nagyon jó szolgálatot tesz, de a
kiskertben, ahol vegyesen állnak a növények
és nagy annak a veszélye is, hogy átsodródik
a permetcsepp a szomszédba, jobb elkerülni
a gyomirtó szerek által okozott bonyodalmakat.
A kapálás csapadékszegény idıjárás esetén
különös fontosságot nyer. Nemcsak azért
kell kapálnunk, hogy a talaj vízkészletét
fogyasztó gyomnövényektıl megszabaduljunk, hanem azért is, hogy megırizzük a
talaj apró morzsái közötti járatokban
tárolódott nedvességet.
Még mindig kevesen ismerték fel a
talajtakarás
rendkívüli
jelentıségét.
Érdemes takarni a zöldségágyások sorközeit,
a gyümölcsfák tányérjait, a fiatal növények
tıközeli talaját. Erre a célra a lekaszált fő, a
friss szalma, a tızeg, a nádtörmelék és még
sok szerves anyag alkalmas. Ezek hővösen
tartják a talajt, csökkentik a nappali
felmelegedést és megakadályozzák a víz
elpárolgását.
Kmeczik Tamás
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JÚNIUSI JELES NAPOK
Június 5.: Környezetvédelmi világnap
Június 8.: Medárd napja – igen fontos idıjósló napnak számít. A régi megfigyelések szerint, ha
ezen a napon esik az esı, akkor 40 napig esni is fog.
Június 10.: Margit napja – A hagyomány szerint a Margit napi esı tönkre teszi a dió- és
mogyorótermést.
Június 13.: Antal napja – Szent Antalra emlékezünk ezen a napon, aki a molnárok és a
szegények védıszentje volt.
Június 21.: A zene ünnepe – Egy francia zenetudós javaslatára a nyár elsı napját zenével
köszöntsék a világon mindenütt.
Június 22.: Nyári napforduló
Június 24.: Szent Iván ünnepe – A mi földrészünkön ezen a napon a leghosszabb a nappal és
legrövidebb az éjszaka. Az éjszakát sok helyen ébren töltik, s megünneplésére Európa-szerte
sokféle érdekes hagyományt ıriznek. A legismertebb ezek közül a tőzugrás. A tőznek varázserıt,
tisztító és gyógyerıt is tulajdonítottak: védelmet nyújtott a boszorkányoktól, a betegségektıl,
rovaroktól és rágcsálóktól.
Június 29.: Péter és Pál napja – az aratás kezdete, régen ezen a napon kezdıdött a nyári vakáció
a gyerekeknek.
Oláh Mária

Kirándulás
Tisztelt Lakosok!
Az Orci Nyugdíjas Klub június 20-án
kirándulást szervez Ópusztaszerre.
Indulás 5.30 órakor.
Részvételi díj:
o klubtagoknak: 1.000,- Ft,
o nem klubtagoknak: 1.500,- Ft.
Jelentkezni Halmai Gyulánénál lehet (József A. u. 11.),
június 15-ig.
Szeretettel várjuk!
A klub vezetısége

