Orci Hírmondó
2006. november 27.

Az önkormányzat hírlevele

I. évfolyam 2. szám

Tisztelt Orci lakosok!
Minden kezdet nehéz… Ez természetesen igaz a mi esetünkben is. Félelemmel, ugyanakkor
várakozással töltött el minket, hogy miként fogadják az újság első számát. Utólag úgy tűnik, feleslegesen
aggódtunk, ugyanis rendkívül sok pozitív kritikát kaptunk. Ezúton szeretném a Szerkesztőség és a magam
nevében is megköszönni a gratulációikat az első lapszámhoz.
A továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy teljes körű információt adjuk kis falunk
történéseiről, a lakosságot érintő hírekről és hónapról hónapra hasznos tudnivalókkal lássuk el Önöket. Célunk,
hogy a tájékoztatás mellett szórakoztassunk is, ezért rendszeresen közölni fogunk recepteket, különös
sztorikat, gyermekeknek szóló pályázatokat, programajánlókat.
Természetesen továbbra is várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat, apróhirdetéseiket, kérdéseiket, s
minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezekre reagáljunk.
A szerkesztők nevében tisztelettel:
Futó Dóra
Lapszerkesztő

Sikerek Vácott
2006. november 19-én az Orci Aprók Tánccsoport részt
vett a II. Ezüst Csillag Amatőr Táncművészeti Fesztiválon,
melyet Vácott rendeztek.
A megmérettetésen húsz egyesület táncosai vettek részt,
akik közt olyan neves stúdiók is szerepeltek, mint az Erica C.,
vagy a Silverstar Művészképző Iskola. A versenyt külön
korosztályokra bontva rendezték meg.
Az Orci Aprók Gyermek szóló kategóriában, Junior 1.
(felsős) csoport kategóriában, és Junior 2. (középiskolás)
csoport kategóriában mutatkoztak be.
A nagy izgalom ellenére sikeresen teljesítettek a
gyerekek, hisz mindhárom kategóriában helyezést értek el.
A Gyermek szóló kategóriában Géci Aida, Junior 1.
csoport kategóriában Antal Petra, Kesztyüs Alexandra,
Konczer Alexandra, Orbán Viktória, Petkes Ildikó, Szabó
Szandra, Takács Rebeka, Takács Vivien Bronz minősítést
vehettek át A Junior 2. csoport kategóriában Antal Anita,
Balázs Barbara, Konczer Gabriella, Orbán Anita és Scherer
Cintia Ezüst minősítést szereztek.
A vacsora elfogyasztása után a napot egy Budapesti
városnézés zárta. A csoport külön köszönetét fejezi ki a
gépkocsivezetőnek Antal Istvánnak.
Francsicsné Ági

A csoportnak ezúton is gratulálunk a szép eredményekhez, és további sok sikert
kívánunk!
A szerkesztők
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Önkormányzati hírek
A körjegyzőség
Székhelye: Orci, Petőfi tér 2.

A körjegyzőséghez tartozó települések:
Orci és Zimány

Polgármester: Orciban:
Sovák Lajos
Zimányban: Takács János
Körjegyző:
Gerencsér György
Adóügyi előadó:
Szijártó Józsefné
Pénzügyi előadó:
Petkesné Varga Ildikó
Igazgatási ügyintéző:
Orciban:
Kissné Sebők Adrienn
Zimányban: Bogdán Istvánné
Műszaki ügyintéző: Bödő Sándor

Az ügyfélfogadás rendje Orciban
Körjegyző: hétfőn, szerdán, pénteken
Adóügyi előadó:
hétfőn 800 - 1630
Pénzügyi előadó: kedden, szerdán,
csütörtökön 730 - 1600,
pénteken 730 - 1330
Igazgatási előadó: hétfőtől csütörtökig
800 - 1630
pénteken 800 - 1400
Műszaki ügyintéző: pénteken 800 - 1000
Polgármester: hétfőn 800 - 900
kedden 800 - 1030 (továbbá

esténként, telefonos egyeztetés
alapján, tel: 20/9152-731)

ORCI Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2006. november 8-án ülésezett
A képviselőtestület az alábbi témákat tárgyalta:
1. A község forgalmi rendjének felülvizsgálata.
2. Az önkormányzatnál végzett belső ellenőrzésről történő tájékoztatás.
Az első napirend pont főbb megállapításai:
A teherforgalom növekedése.
Községünkben jelentősen megnőtt a pótkocsis kamion, a tehergépkocsi és a pótkocsis vontató
forgalom, különösen a József Attila utcában és a Hegyi utca egy részén. A több tíz tonnás
túlsúlyos pótkocsis szállítójárművek nagy károkat okoznak! A gyenge minőségű és keskeny
kövesutak hamarosan tönkremennek. A gépkocsik és a traktorok szennyezik a levegőt, nagy a
por és a füstgáz, nagy a zaj! A balesetveszély is nőtt! Mindezek által a településen az
életminőség romlik, az ingatlanok leértékelődnek! A forgalom ellen a lakosság – 2004. júliusa
óta – folyamatosan tiltakozik, és gyors megoldást sürget!
A belterületi utak gyenge állaga.
-A település belterületi útjai elhasználódtak, felújításra szorulnak, állaguk nagyon gyenge.
-Ezen utak keskenyek.
-A padkák tönkrementek (pl. a tehergépjárművek egymás elkerülése miatt).
-Megjegyzés: a közművek (víz, gáz) többsége a padkák alatt található. A földműre (padkára)
jutó terhelés miatt ezek sérülése (eltörése, repedése) várható.
A jelenlegi forgalmi rend hiányosságai.
-Egyes KRESZ-táblák célszerűtlen kihelyezése.
-A sebesség- és a súlykorlátozás hiányosságai.
A képviselőtestület – a problémák megoldása érdekében - az alábbi határozatokat hozta:
1.
Az Orci Önkormányzat a TAURINA-KANIZSA Kft-hez, a TAURINA Takarmány Kft-hez, a
KELET-ZSELIC Szövetkezethez, az INDUKCIÓ Kft-hez és a Nomád Kft-hez áruszállító
útvonalakat jelölt ki, és ezen útvonalak használatát 2007. október 15-ig engedélyezte.
Ezután az időpont után a lakóterületi utakra korlátozást rendel el az Önkormányzat.
Áruszállító útvonalak: Belterületi utak: József Attila utca, a Hegyi utca (József A. utcától
keletre eső része), a Jókai utca, valamint a 129-es, 130-as közút, és a 029-es út.
Külterületi utak: valamennyi külterületi önkormányzati út.
2.
Az Orci Önkormányzat elrendelte a község forgalmi rendjének felülvizsgálatát és
szükséges átalakítását.
E feladattal forgalomtechnikai szakmérnököt bízott meg.
3.
Az Orci Önkormányzat szorgalmazza a falut elkerülő teherszállító út megépítését, a
pályázati és az egyéb lehetőség kihasználásával, valamint az érintett gazdasági egységek
bevonásával.

Önkormányzati hírek
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A második napirendi pont főbb megállapításai:
Az Orci Önkormányzat hivatalánál a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete
2006. szeptember 11-14. között belső ellenőrzést tartott.
Az ellenőrzés tárgya volt: az Önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolója, a 2005. évi
számviteli elszámolások, pénztárbizonylatok és zárszámadási rendeletek.
Az ellenőrzésről Mikle Vilmosné vizsgálatvezető is adott tájékoztatást.
Fő megállapítás: a korábbi, a 2005 novemberében végzett belső ellenőrzés által feltárt hibák
kijavítása csak részben történt meg, a 2005. évi beszámoló sem nyújtott valós képet a hivatal ezirányú
munkájáról.
A hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült. A képviselőtestület e tervet pontosította és
megbízta a pénzügyi- és szociális bizottságot további ellenőrzések lefolytatásával és a problémák
megoldásának segítésével. A testület szorgalmazta a felelősség vizsgálatát is.
Vass Ferenc

Sovák Lajos

alpolgármester

polgármester

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2000.(VI.12.)
rendelete az állattartásról és az ebtartásról (kivonat)
3.§
(1) Orci község területén ingatlanonként
legfeljebb 3 eb és annak szaporulata 3 hónapos
korukig tartható.
(2) A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy
- indokolatlanul ne zavarja a környezetében élők
nyugalmát,
- ne sértse a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott szomszédjogokat,
- ne veszélyeztesse mások testi épségét,
egészségét,
- ne szennyezze a környezetet,
- ne sértse a mindenkor érvényes közegészségügyi
és állategészségügyi szabályokat.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani
tilos.
(4) A telek, ház bejáratán harapós kutyára utaló
megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnően
elhelyezni.
4.§
(1) az ebtartó köteles minden 3 hónapos kort elért
ebet 30 napon belül a veszettség ellen hatósági
állatorvossal saját költségén beoltatni. Az erről
kapott eboltási bizonyítványt a legközelebbi
védőoltásig köteles megőrizni.
(2) Harapós vagy támadó természetű ebet
közterületen a marás lehetőségét kizáró zárt
szájkosárral kell ellátni.

(3) Tilos az ebet beengedni illetve bevinni
vendégforgalmat
lebonyolító
nyilvános
helyiségekbe,
élelmiszert
árusító
üzletbe,
szórakozóhelyekre, oktatási, szociális, kulturális
illetve sport intézmények területére, valamint a
játszótérre.
(4) Az ebtulajdonos köteles az eb által közterületen
okozott szennyezést azonnal megszüntetni, az
eltakarításáról gondoskodni.
5.§
(1) az eb tulajdonosa vagy tartója köteles
nyilvántartásba vétel végett az önkormányzatnál
bejelenteni:
- a 3 hónapos kort betöltött ebet,
- ha az eb elhullott, elveszett vagy új
tulajdonoshoz került,
Az oltási igazolás felmutatásával az oltás
megtörténtét, ha az eb nem a tulajdonos lakóhelyén
vagy az évi szervezett oltáskor részesült veszettség
elleni védőoltásban.
(2) Az eb tulajdonosa köteles az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz a
sérült személy adataival együtt bejelenteni, ha az
embert mart meg.
(3) Aki veszett vagy veszettségre gyanús kóbor
ebet észlel, az köteles a területileg illetékes
hatósági állatorvosnak bejelenteni.

6.§
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelkezéseket
megszegi.
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Aktuális

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
I. Mi az advent?
A karácsony előtti, mintegy négy hetes Jézus-váró időszakot nevezzük így (advent=eljövetel). Az
advent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk egyrészt a megújulás
vágyával, másrészt a szeretet tetteivel.
Adventben az egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, éli át:
1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: a választott nép Messiás várására.
2. A jelenben mi magunk is várunk, és szeretetünk tetteivel közreműködünk (!), hogy Jézus egyre
teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk (legalább két keresztény vagy két családtag között), s ily
módon környezetünk számára.
3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ végén (s ki tudja, melyik nap
következik ez be!), készen találjon minket.
Il. Hogyan élhetjük az adventet?
Egyéni és közösségi életünkben
Jézus születésére készülve egy új módon kell felfedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben
szeretne élni bennünk és köztünk. Hogyan tud növekedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha
törekszünk figyelni jelenlétére: s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével gondolkozni
(örömben és szenvedésben), - Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. - Aki így Vele él, az hamar
észreveszi, hogy Jézus „növekszik” benne, s megjelenik közöttünk. Különösen figyeljünk arra, hogy
megjelenhessen azok között, akik szeretnének vele élni (családtagok, hittanostársak, plébániánk tagjai stb.)
Készítsünk tervet, mit fogunk tenni annak érdekében, hogy Jézus megszülethessen (növekedhessen)
bennünk és köztünk.
Minden hétre készíthetünk közös tervet (hittancsoportban, családban)
Pl.: 1. hét: „legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr”.Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) - a szeretet szolgálatai (pl. a családban a
gyermekek vállalhatnak egy-egy feladatot).
2. hét: „Készítsétek elő az Úr útját!” - Saját lelkem számára: gyónás? - mások számára: a szeretetet
(Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök egy lapot, egy
telefonhívást...
3. hét: „Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek...” - Legyek az öröm hordozója a plébánián, a,
hittancsoportban stb. Mindenkiről jót mondok! Az egység örömét viszem oda, ahol egyenetlenséget
látok.
4. hét: „Istennel semmi sem lehetetlen”. - Minden ellenkező látszat ellenére higgyem, hogy Jézus
testet tud ölteni bennem, köztünk
Legyek a remény hordozója! Ne engedjek a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz hangulatnak:
Győzzem le jóval a rosszat magamban, kapcsolataimban!
Egyéb egyéni vagy közösségi elhatározások, pl.
- közös családi, adventi erénygyűjtő lap;
- hajnali szentmise (vagy szentmise, szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az édességekről stb;
- péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árat felajánljuk szegények javára);
- egy magyar szent példakép választása adventre, vagy egy-egy hétre;
- ki-kiápolja kapcsolatait a plébánia tagjaival - pl. hittanosokkal stb. - másik napon a rokonokkal
vagy a hittől távolabb állókkal...(lehet váltogatva minden napra más személyért élni);
- figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban, ami szép, s este beszéljük meg;
- nézzük át ruháinkat, játékainkat, mit adhatunk oda másoknak, karitásznak;
- Találjuk meg a módját, hogyan fordulhatunk a rászorulók, betegek, a „legkisebbek” - felé.
N. M.

Aktuális
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Decemberi jeles napok
December 1. – Advent kezdete: Az advent András napját követő vasárnappal kezdődik és december 24ig tart.
December 4. – Borbála napja: Szent Borbála a hajadon lányok, a bányászok, a tüzérek és a várak
védőszentje. Ilyenkor egy barackágat vízzel teli befőttesüvegbe tettek és ha karácsonyig
kihajtott, a gazdának bő termést, az eladó leánynak esküvőt ígért.
December 6. – Miklós napja: Szent Miklós a kisázsiai Myra városának volt a püspöke. A legenda
szerint a szegények ablakába pénzt, ajándékot tett.
December 13. – Luca napja: A Luca név a latin lux (fény) szóból származik A néphit ezt a napot
gonoszjáró napnak tartotta, így a boszorkányok ellen védekeztek. Luca napján kezdték
készíteni a lucaszéket, a munka egészen karácsonyig tartott. A széket az éjféli mise után
szokták elégetni.
December 18. – A magyarországi kisebbségek napja
December 21. – Tamás napja: Több helyen ezen a napon szentelték meg a karácsonyi ételeket.
December 24. – Ádám és Éva napja, Szenteste, Jézus születésének ünnepe: Ez a nap a karácsonyi
ünnepkör legjelesebb napja, az adventi időszak vége. A katolikusok számára a karácsony
fénypontja az éjféli mise. Kedves hagyomány e napon a betlehemezés.
December 25. – Karácsony napja: Az életet adó fény, Jézus Krisztus földre érkezésének napja.
December 26. – István napja: István napja egészség – és termésvarázsló nap.
December 27. – János napja: Szent János evangélista napja, a szőlőtermelők ünnepe. Egyes vidékeken
ma is templomba viszik a bort megszenteltetni; a szentelt bornak gyógyító erőt tulajdonítanak.
December 31. – Szilveszter napja, Óévbúcsúztató: Ősi gonoszűző napként tartják számon. Az óévet
világszerte elbúcsúztatják az emberek, felidézik az elmúlt esztendőt és egész éjjel mulatoznak.

Gazdarovat
Az ültetési idény vége felé
haladunk.
Sokan
ültetnek
most
gyümölcsfát, gyümölcstermő
bokrot, díszfát, díszbokrokat,
szőlőoltványt.
Figyeljünk
arra, hogy ezeket ne ültessük
szorosan egymás mellé.
Oltott
diófacsemetét
fagymentes időben még lehet
telepíteni.
Célszerű elvetni ilyenkor a
petrezselymet is, mert igen
lassan csírázik. Aki elmaradt
volna a spenót és a sóska
vetésével, az még most is
földbe teheti a magokat.
Amikor az időjárás engedi,
folytatható az őszi ásás. A
biokertészek azt javasolják,

hogy a talajt ne forgassuk meg,
hanem csupán lazítsuk fel.
A por alakú növényvédő
szereket
fagymentes,
száraz
helyen
tároljuk,
mert
a
nedvességtől összecsomósodnak;
a
folyékony
szereket
is
fagymentes, ám hűvös helyen
tároljuk; ezek a fagy hatására
kicsapódhatnak, ennek következtében nem oldódnak a
permetező vízben.
Különösen a nagyobb fagyok
beállta előtt a télen lakatlan kerti
házak minden vízcsapját és a
szabadban
levő
vízcsapokat
vízteleníteni kell.
A téli hónapokban több idő jut
a szobanövények ápolására is.
Azt kell tudomásul venni, hogy a
rövid
nappali
megvilágítás
következtében a szobanövények

kevesebb vizet vesznek fel és
párologtatnak el, mint nyáron.
Ha túlöntözzük őket, akkor a
cserépben
pangó
víztől
a
gyökerek rothadni kezdenek, a
növény pedig a jó szándékú, ám
számára végzetes túlöntözés
következtében elpusztul. Ezért
csak akkor kell a cserepes szobanövényeket öntözni, amikor a
talaj felszínét már száraznak
találjuk. Ne hagyjuk szomjazni
sem szeretett növényeinket, mert
akkor éppen úgy kiszáradnak,
mint nyáron tennék. A tél
folyamán egyéb munkánk nincs
is velük; műtrágyázni, metszeni,
átültetni majd tavasszal kell őket.
Kmeczik Tamás

Ilyenkor, november közepétől etetni kell a kertben élő madarakat, mert már nem találnak
rovareleséget maguknak. A cinegék az olajos magvakat és a kifüggesztett faggyú- valamint
szalonnadarabokat kedvelik. A fekete rigók szívesen fogadják a főtt burgonyát és sárgarépát, az
almát, a körtét, amelyeket a legszívesebben a földről fogyasztanak el.
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Jó tudni…

Tisztelt Lakosok!
Németh Gyula r. törzszászlós vagyok, Orci község
körzeti megbízottja.
1999. augusztusa óta látom
el ezt a beosztást.
Orci községen kívül még
négy település: Toponár,
Zimány, Répáspuszta és
Fészerlakpuszta
tartozik
hozzám.
Feleségemmel és kisfiammal Orciban élek.
Feladatom a település közrendjének, közbiztonságának
fenntartása,
a
közlekedési
szabályok betartatása, a közlekedés ellenőrzése,
valamint a bűncselekmények megelőzése,
megakadályozása illetve az elkövetett bűncselekmények elkövetőjének a felderítése.
A lakosságot kérem, hogy forduljanak hozzám
bizalommal minden olyan ügyben, mely a
rendőrség hatáskörébe tartozik. Kérdéseikre,
problémáikra valamint panaszaikra reagálni és
intézkedni fogok.

Egyben kérem önöket, hogy segítsék
munkámat az alábbiakban:
- Minden, a település lakosságát irritáló, zavaró
cselekményt jelentsenek be hozzám, hogy abban
minél hamarabb intézkedés történhessen.
- A lakosságot kérem, hogy a településen
bármilyen gyanús személyt, vagy idegen,
gyanús gépkocsit látnak, akkor azt jelezzék
felém, mert csak információ birtokában van
lehetőség a bűnözők elfogására és felkutatására.
Az ilyen gépkocsik rendszámát kérem próbálják
meg feljegyezni és azt eljuttatni hozzám.

Elérhetőségem:
Orci, Kossuth L. u. 21. szám alatt lakásom és iroda.
Valamint a 06-20-9462-078 telefonszám, melyen a
nap bármely szakában elérhető vagyok.

Tisztelettel:
Németh Gyula r. tzls.
körzeti megbízott

Ifjúsági és kulturális munkacsoport alakult
A munkacsoport kulturális programokat,
rendezvényeket szervez fiataloknak és időseknek
egyaránt, hagyományokat ápol, az óvodásokat,
iskolásokat mozgósítja, szereplési lehetőséget
biztosít számukra, hírlapot szerkeszt, stb.
A csoport vezetője:
Oláh Mária
A vezetőség tagjai: Ferencziné Poszovácz
Orsolya, Futó Dóra, Horváth Imréné, Ulbert
Olga.
Témafelelősök
Orci történetének feldolgozása: Horváthné Stark
Gabriella, Barna Ágnes
Ifjúsági és felnőtt tánccsoport: Francsics
Attiláné
Orci Hírmondó: Futó Dóra, Magony Eszter,
Oláh Mária, Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Kmeczik Tamás
Esti beszélgetések szervezése: Ulbert Olga

Teleház, könyvtár: Tormáné Szakács Katalin
Pályázatok figyelése: Nagyné Kovács Lídia
Egyházi kapcsolatok: Pásti Zoltán
Számítógépes csoport: Pluta Márk András
A község honlapjának szerkesztése: Szalai
Norbert
A rendezvények szervezését segítik:
Barna Éva, Hermann Lajosné, Illésné Tóth
Szilvia, Kiss Virág, Kmeczik Tamás, Latyák
Józsefné, Dr. Pozsgainé Szabó Ilona, Tóthné
Karalyos Elvira

A csoporthoz bárki csatlakozhat, véleményével,
ötleteivel, tanácsaival segíthet.
Magony Eszter

Bűnmegelőzés, vélemény-nyilvánítás
„A rosszaságot egyenességgel (igazsággal) kell
viszonozni, a jóságot pedig jósággal.”
(Konfucius)
Ebben a rovatban nemcsak a felnőttekhez
szólunk, hanem a gyerekeknek is szánunk néhány
gondolatot arról, hogy hogyan élhetnek
biztonságban. Vágjunk bele ebbe a hosszú útnak
ígérkező témába, melyet a következőkben
megjelenő számokban folytatunk.
Történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy az
emberek már nagyon régóta a társadalomban az
általuk alkotott szabályok szerint élnek. Így volt ez
az ősi közösségekben is. A nagyobb közösségekre
vonatkozó szabályokat törvényeknek nevezzük.
Egy ország is törvények alapján működik.
Képzeljük csak el, ha nem lennének jogszabályok,
törvények és mindenki azt csinál amit akar…
Persze erre legtöbben rávágják, „de jó lenne”,
holott ez anarchiához, káoszhoz vezethet, s előbbutóbb az is rosszul jár, aki ezt vallja.
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A rendőrök mellett a bírók, ügyészek, vámosok,
orvosok, pénzügyi szakemberek, és még sokan
mások a törvények alapján dolgoznak, vagyis azt
alkalmazzák munkájuk végzése során.
Vannak olyan törvények, amelyek azt
határozzák meg, hogy mit kell tennünk, és vannak
olyanok,
melyek
megtiltanak
bizonyos
cselekvéseket. Gyermekként legtöbbször azt
halljuk, hogy valamit nem szabad. Miért?
Elsősorban azért, mert a szülők, illetve, aki tilt, a
biztonságotokat akarja. Másodsorban azért, mert
meg kell tanulni a „határokat”, szabályok szerint
élni, mert így nem közösít ki a társadalom. A
szabályok biztonságossá, kiszámíthatóvá teszik
életünket. És ne feledjük, a biztonságunkért
magunk is felelősek vagyunk. Néha nehéz az
előírásokat betartani, főleg ha nem tudjuk mire
valók
…folytatjuk…
Ferencziné Poszovácz Orsolya

Az élet szép
.....igen, az élet szép, mert ott
élhetünk, ahol szeretnénk, ahol
szeretünk. És ez nem más, mint a
mi kicsiny falunk, melyet sokan
választottak lakhelyül és otthonul az
elmúlt években, évtizedekben,
évszázadokban. Kedves emberek,
tiszta levegő, csend és nyugalom…
…volt, míg szűk kis hazánkba
be nem „lopta „magát a „gonosz
szörny”, az infrastruktúra, ami
nem is lenne baj, mert így fejlődik,
gyarapodik a falu. De a mindennapi
élet minősége viszont „romlásnak"
indult.
Kedves
emberek
helyett,
panaszkodó, türelmetlen emberek,
tiszta levegő helyett, porfelhő,
csend és nyugalom helyett, folyamatos teherforgalom és agyunkba
kattogó,
zakatoló
teherautók,
kamionok zaja, melyet nem csak hét
közben nappal kell elviselnünk,
hanem kora reggel, este, éjjel, és
hétvégén is! Tehát oda a zűrös hét

után, a hétvége nyugalma!
„Életet, hoztak a falunkba”
kijelentés,
melyet
egy
„kedves” résztulajdonos szája
hagyott el, azon a bizonyos
ominózus megbeszélésen a
kultúrházunkban
2005
őszén, melynek pont a
katasztrofálisan
megnövekedett teherforgalom volt a
témája. Ezek után csak
örülhetünk, hogy „punnyadt”
kis falunkat ellepi az „élet”!
Az
ÉLET:
melynek
következtében friss, üde
zöldségek és gyümölcsök
helyett, szennyezett, fejletlen
felismerhetetlen
„dolgok"
teremnek kertjeinkben. Az
egészséges ember beteg, a
beteg ember meg betegebb
(lett) lesz. És ne említsük a
légúti betegségben szenvedőket, akiknek az élete
maga a pokol.

A házainkat érő folyamatos
rázkódástól a falak repedezetté
váltak. A játszótérre, az utcára
jó érzésű szülő már ki sem meri
engedni a gyermekét, pedig ezek
az
elsődleges
„kulturális”
gyülekező helyek.
Tehát mi a megoldás? Nem
más, mint egyéb megközelítési
lehetőséget találni a szárítóhoz
és a tápkeverőhöz, mely által
visszatérhetne „tágas otthonunkba” a csend, nyugalom,
tiszta levegő, és újból jó kedvű,
kedves emberek élhetnének itt!
Ezúton szeretnék mindenkit
megkérni, ha esetleg adódna
valami ötlete a megoldásra,
kérem az ötletládába, vagy az
újság elérhetőségeire küldje el.
Kiss Virág
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Közérdekű

Régóta vártuk!
Orci község lakosai már évek óta szorgalmazták a szennyvíz-hálózat kiépítését. Örömmel tudatjuk,
hogy a munka a napokban megkezdődött. Ez évben a Dózsa György és a Hegyi utcákban folynak a
munkálatok. A csatorna-hálózat végleges kiépítése 2008-ra várható.
A munkálatok kivitelezője a BITT Kft.

Tisztelt Orci lakosok!
Engedjék meg, hogy a csatornázási munkálatok megkezdésekor röviden bemutassuk Önöknek cégünket,
a BITT Vízgazdálkodási Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft.-t
A BITT Kft. fő profilja:
-

csatornahálózatok,
átemelőtelepek,
műtárgyak építése.

Cégünk szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna (gravitációs és nyomott rendszerű csatornák)
építésére, tervezésére, valamint az ehhez kapcsolódó műtárgyak (záportározó, iszapfogó,
átemelőtelepek) építésére egyaránt vállalkozik. Ezzel együtt e műtárgyak gépészeti,
elektromos és irányítástechnikai rendszereinek megépítését, tervezését is végezzük.
Egy község életében ritka az ekkora nyüzsgéssel járó munka. Bár felbontjuk az utakat, a végeredmény
azonban sokkal kényelmesebb mindennapokat és tisztább környezetet hoz majd. Reméljük, hogy az
elkövetkező időszakban együttműködésünk zökkenőmentes és mindannyiunk számára eredményes lesz.
Ennek érdekében szeretnénk, ha bármilyen kérdésük, észrevételük lenne azt juttassák el hozzánk az
orci@bitt.hu e-mail címre, vagy a 82/529-020-as telefonszámra.

Tisztelettel:
a BITT Kft. munkatársai
________________________________________

Programok
December 2. (szombat) 1600 órakor
Mikulás ünnepség a kultúrházban
(10 éves korig);
December 16. (szombat) 900 – 1200 ig
Játszóház a kultúrházban;
December 22. (péntek) 1800 órakor
Karácsonyi ünnepség a
kultúrházban.

Tisztelt Lakosok!
Látogatást szervezünk a Szépművészeti
Múzeumba, a 2006. dec. 1-től 2007. márc. 20-ig
megtekinthető Vincent Van Gogh kiállításra
Budapestre.
Megfelelő számú jelentkezés (min. 15 fő) esetén az
Önkormányzat autóbuszt biztosít. Jelentkezni az
újság elérhetőségein, vagy az Önkormányzatnál
lehet dec. 13-ig.
Jegyárak:
Felnőtt
Diák, nyugdíjas
Családi (felnőtt+gyerek)

2900
1400
2900+700

Lakossági és gyermek oldal
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Kedves Gyerekek!
Három
korosztályos
rajzverseny
pályázatot hirdetünk.
Karácsonyi témájú műveket várunk,
amelyben a kreativitást értékeljük, a
legjobbakat jutalmazzuk.
A korosztályok:
- 4-8 éves,
- 9-13 éves,
- 14-18 éves korig.

Válaszok
az 1. számban megjelent kérdésekre
1./ Állattartásról és az ebtartásról az
önkormányzatnak van hatályos rendelete.
2./ A tűzgyújtással és a füstöléssel
kapcsolatos jelzéseket a képviselők jogosnak
tartják, s a szabályozásra rendelet kiadását
tervezik.

Az elkészített munkákat a Tele-házba
december 16-ig kérjük leadni.
Az eredményhirdetésre a Karácsonyi
műsor keretein belül kerül sor.
Mindenkinek jó munkát kívánunk:

3./ Nagyon sok panasz érkezett a községben
dübörgő traktorokra, kamionokra.
A jelenlegi és korábbi jelzések alapján az
önkormányzat rendeleteket hozott. (lásd:
önkormányzati híreknél)

az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

Találós kérdések

Lanparty a 21. század társasjátéka

1) Hol vizet önt, hol havat
hint, hol jeget szór fejedre, s
elszáll, pedig szárnya
sincsen nyugatra, keletre. Mi
az?

Orci Kultúrházban immár 2.-szor került megrendezésre a Lanparty. Ez
alkalommal is sok érdeklődő fiatal jött el, hogy egy egész éjszakás
társasjátékban vegyen részt.
A résztvevők saját számítógépeiket egy berendezés segítségével
összekötötték és az így létrejött hálózaton keresztül játszottak, akció
illetve stratégiai játékokat. Az este folyamán a játék szünetében
elfogyasztottuk vacsoránkat és megosztottuk egymással a különböző
játékokkal
illetve
programokkal
kapcsolatos
tapasztalatainkat,
élményeinket.
A játékosok nevében elmondhatom egy igazán jól sikerült
összejövetelen vettünk részt.
Orci önkormányzata megbeszéléseiket követően minden negyedévben
ingyen biztosítja a termet a Lanparty résztvevőinek, amit ez úton is
szeretnénk megköszönni minden játékos nevében. Részvételi szándékot
illetve kérdéseket a következő e-mail címre várom: orcilan@gmail.com
Pluta Márk András

2) Kerek élet fája, szép
tizenkét ága. Mi az?
3) Fehér pokróc fehér
földön. Mi az?

Felhívás – ami önöknek kacat, nekünk KINCS is lehet!
Gyűjtést szervezünk a december 16-án tartandó gyermek játszóház részére!
Akinek van otthon felesleges színes papírja, maradék ruhaanyaga vagy csomagolópapírja, krepp
papírja, cipődoboza, papírgurigája, fenyőtoboza, tejfölös doboza, nescafés-üveg tetője, folyékony vagy
cellux ragasztója, maradék fonala vagy hímzőcérnája, régi karácsonyi képeslapja, tortapapírja, szalvétája,
szalagja vagy kötöző spárgája, azt kérjük juttassa el december 8-ig a Teleházba.
Felajánlásaikat előre is köszönjük.
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Innen-onnan

Ha összesűrítenénk a Föld lakosságát…
…egy pontosan 100 lakosú településre,
megtartva a ma meglévő arányokat, valami
ilyesmit kapnánk:
 lenne 57 fő ázsiai, 21 európai, 14 amerikai
(észak és déli egyaránt) és 8 afrikai lakos,
 52 nő lenne, 48 férfi,
 70 fő nem lenne fehérbőrű, 30 lenne fehér,
70 nem lenne keresztény, 30 lenne
keresztény,
 6 személy birtokolná a település
összvagyonának 59%-át, és mind a 6
észak-amerikai lenne.
 A 100 lakosból 80 élne embertelen
körülmények között, 70 nem tudna olvasni,
50 lenne alultáplált,
__________________________





egy csecsemő éppen születne.
Csak egyetlen lakosnak lenne egyetemi
végzettsége.
A településen egyetlen embernek volna
számítógépe.

Mikor ebből a szemszögből nézzük a világot,
amelyben élünk, látszik csak igazán, mennyire
fontos szavak az elfogadás, a megértés, a
tolerancia és az oktatás.
___________________________

Hízók eladók

(megtisztítva, kettéhasítva is)

Kapálógép adapter Robi kapálógéphez
ELADÓ. A kapa-adapter Orciban
megtekinthető, vadonatúj még nem volt
használva egyszer sem. Irányár 24.000.- ft.
Érdeklődni lehet: 20/5553114.

Kezdjen el már most
felkészülni a tandíjra és
takarékoskodjon gyermeke
számára!
Érdeklődni: 20/489-9035

Tel.: 82/705-074

Számítógép, teljes konfiguráció ELADÓ. Intel
celeron 2,4 G D processor, 512 ram, GeForce FX 5200
VGA, Asus P4P-800-x alaplap,serial ATA
merevlemez, ház. Irányár 78.000.- ft.
Érdeklődni lehet: 20/555-3114.

A Fortuna Presszóban
december 2-án (szombaton)

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

Mikulás bál lesz
1900 órától a gyerekeknek,
2100 órától a felnőtteknek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Orci Hírmondó első lapszámának megjelenését Tóth Attila támogatta. Köszönjük!
További felajánlásokat szívesen fogadunk.

