Orci Hírmondó
Az önkormányzat hírlevele

2007. április 04.

2. évfolyam 2. szám

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Locsolóvers Katinak
Jó reggelt, jó reggelt,
Felvirradt a húsvét,
Béget már a bárány,
Felvidul a bús rét.
Eljöttem hát én is
Eléd tündökölni,
Bár ha nincs is kútvíz,
Van helyette kölni.
Zöld erdőn át jöttem
Hozzád tegnap este,
Lépteimet farkas,
S kilenc medve leste.
Eljöttem én mégis,
Hozzád, Kata, bátran,
Virág-lényed látni
Immár nagyon vártam.
Eljöttem, itt vagyok,
Eluntam locsogni,
Megkérdem hát Tőled,
Szabad-e locsolni?

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ.
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással.

Ide figyelj nyuszi pajtás
jöjj be hozzánk egy kicsit,
nyújtsd ide a tapsi füled
súgok bele valamit.
Közeledik húsvét napja
el ne felejtsd kedvesem, hogy
a piros cukor tojást nagyon,
nagyon szeretem

Lőrinc Pál: Három füles

Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. február 15.
Napirend volt:
o Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése.
o Az Önkormányzat 2007. évi munkaterve.
o Rendeletek felülvizsgálata.
2007. február 27.
Napirend volt:
o Tájékoztató a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről, az Igali
KTKT megalakulásának lehetőségéről.
2007. március 26.
Napirend volt:
o Beszámoló Orci Község Önkormányzatának 2006. évi gazdálkodásáról.
Főbb döntések voltak:
1)

Az Önkormányzat Képviselőtestülete – a lakossági jelzések figyelembe vételével
– elfogadta a község 2007. évi költségvetését. Ésszerű, takarékos költségvetés
készült.
Az Önkormányzat a fejlesztések során számít a településen működő gazdasági
egységek támogatására.
Jelentősebb bevételek:
 Állami támogatás:
 Gépjárműadó:
 Kommunális adó:

…..,…..,.….,-

Jelentősebb kiadások:
 Körjegyzőség működéséhez:
 Munkabérek:
 Iskolások, óvodások utáni költségek:
 Társadalmi szervezetek támogatása:
 Segélyek, egyéb támogatások:
 Közvilágítás:
 Szemétszállítás:
 Községi rendezvényekre:
 Energia (könyvtár, hivatal, sportöltöző, kultúrház)
 Felújítás, beruházás:

…..,…..,…..,…..,…..,..…,…..,…..,…..,…..,-

Hitelfelvétel:
Hitelfelvétel a szennyvízberuházáshoz:

…… millió forint.

2)

Orci község továbbra is a Kaposvári többcélú Kistérségi Társulás keretében
működik, vagyis nem csatlakozik a tervezett igali kistérséghez.

3)

Az önkormányzat …….,- forintért értékesítette az Arany János utcában levő
telkét.
Vass Ferenc

Sovák Lajos

Közélet, közügy
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Köszönjük!

Megszületett

A BEST FINISH Kft. vezetője, Nagy
Gyula úr öt család részére tűzifát
ajándékozott.
Köszönjük!

2007 március 2-án
megszületett

Szabó Nóra.

XXX
Az Orci Hírmondó áprilisi számának
megjelenését Baksa József mezőgazdasági vállalkozó támogatta.
Köszönjük!

Jó egészséget és
hosszú, boldog életet
kívánunk Neki.

Változás a Teleház működésében
Nyitva tartás: 16.00-19.00 óráig.
Vasárnap és hétfőn szünnap.
A Teleházat szerdán csak felnőttek látogathatják.

Még mindig aktuális!
o

o

o

Lakossági jelzések

A kutyák házkörüli (kerítésen
belüli) tartásáról a gazdáknak
kell gondoskodni!
Célszerű lenne minden háznál
„normális” levélszekrényt
felszerelni!
Célszerű lenne a házszámokat
felszerelni, természetesen ott,
ahol nincs!

o

o

o

Akik a kövesutat sárral és
egyéb anyagokkal
beszennyezik, takarítsák is le!
Egyesek a szennygödör
tartalmát – szippantás helyett –
a konyhakertre ürítik! Óriási
felelőtlenség!
Akik tönkreteszik az utakat,
azok javítsák is meg!

__________

Pályázati felhívás

Felhívás!

Az orci focipálya déli oldalán található rezgőnyárfák kivágására és értékesítésére az önkormányzat pályázatot hirdet.
Az ajánlatokat a polgármesteri hivatalhoz kell
eljuttatni.

A falunapon asztalitenisz versenyt rendezünk.
Akinek van kedve megmérettetni magát, az
jelentkezzen április 30-ig a polgármesteri
hivatalban vagy Petkes Lajosnál. Nagyszámú
jelentkezés esetén a falunap előtt selejtező
meccseket fogunk tartani.
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A falu életéből …

Társadalmi munka
Az Orci Nyugdíjas Klub tagjai március elején tavaszi
nagytakarítást szerveztek. Társadalmi munka keretében rendbe
tették a buszmegálló és az iskola környékét. Virágokat ültettek,
összetakarították az avart és összeszedték a szemetet.
Ezúton szeretnénk megköszönni a falu minden lakója nevében,
hogy szebbé tették környezetünket!
Futó Dóra

__________

Farsangi felvonulás
A Fortuna presszó február 17-én fogatos farsangi felvonulást szervezett. A vidám, jelmezes fiatalok a
községet végigjárva ünnepeltek, s a polgármesteri hivatal előtt mondták el „télűző” verseiket. A legjobb
jelmezesek és táncosok jutalmat kaptak.
A farsangoló nap bállal zárult.

__________

Van Gogh Budapesten
Március 10-én autóbusszal Budapestre
utaztunk, hogy megtekintsük a Van Gogh
kiállítást.
Szigorú
biztonsági
előírások
betartásával léptünk be a Szépművészeti
Múzeum terembe, ahol félhomály uralkodott a
fantasztikus művek védelme érdekében.

A festő különböző korszakai, illetve kortársainak művei egymás után következtek.
A Van Gogh művek után lehetőség nyílt a
Múzeum többi tárlatának megtekintésére is.
A látogatást köszönjük a szervezőknek és az
Önkormányzatnak.
Futó Dóra

__________

Főbb községi rendezvények

Egyéb akciók, rendezvények

Falunap
Szüreti felvonulás
Mikulás ünnepség
Karácsonyi ünnepség

Játszóház, faluszépítés, ifjúsági tábor a
halastónál, kirándulás, borkostoló, stb...

május 19.
szeptember 29.
december 06.
december 23.

Nem csak gyerekeknek
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Őshonos állataink
A Magyar óriás nyúl az
egyetlen őshonosnak elismert
hazai nyúlfajta. A Magyar óriás
nyúl a két világháború között, a
korábban Magyarországra került
és itt továbbtenyésztett Flamand
óriás nyulak valamint a helyben
tenyésztett parlagi nyulak és
kisebb mértékben a magyar vadas
nyúlfajta kényszerű és tervszerűtlen keresztezésének eredményeként jött létre. Közvetlenül
a II. világ-háborút megelőző
időszakban már gyakran megjelentek a kiállításokon.
Szelekcióját ekkortól a sportnyúl tenyésztésre jellemző, a
kiállítási bírálatok során jól

Orvos válaszol:

értékelhető küllemi szempontok
határozták meg.
Ennek megfelelően elsősorban
a testhossz és a fülhossz
növelésére törekedtek, ami rontotta a fajta testarányait és –
elsősorban a jelentős beltenyésztés miatt – a szaporaságát,
valamint ellenálló-képességét. Az
elégtelen és ellentmondásos menedzselés miatt a fajta állami
elismerésben végül soha nem
részesült, 1994-ben azonban
felvették az őshonos magyar
állatfajták listájára.
Ettől kezdve az előírásoknak
megfelelni tudó igen kevés
számú kistenyésztő
szerény
_________________________

mértékű állami támogatáshoz
juthatott a fajta fenntartása
érdekében. a fajta napjainkra a
teljes kipusztulás közeli állapotban van, a gazdasági értékét
javító további nemesítését pedig
senki nem kívánja felvállalni.
Ferencziné Poszovácz Orsolya

Kullancsok

Többen érdeklődtek a kullancsok által terjesztett
betegségekről és a védekezési lehetőségekről.
A legfontosabb dolog a csípés megelőzése. Ezért ha
füves, bokros területen sétálunk, kirándulunk,
viseljünk zárt ruházatot. A nadrág szárát a zokniba,
vagy cipőbe húzzuk bele.
A B-vitaminok szedése nem véd meg bennünket a
kullancscsípéstől- a közhiedelemmel ellentétben. A
szabadon
levő
bőrfelületeken
használjunk
kullancsriasztót. Kora tavasztól késő őszig lehet
számítani a kullancscsípésre.
A kirándulás után ruhánkat vessük le, tegyük el zárt
zacskóba, szatyorba, mert később innen is kimászhat
a kullancs! Zuhanyozzunk le alaposan, de előtte
vizsgáljuk át testünket, főként a hajlatokat, nyakat,
fejbőrt. Ha kullancsot találunk, ne tegyünk rá sem
olajat, sem krémet, sem vizet, mert ennek hatására
oltja belénk a benne levő esetleges kórokozókat!
A kullancs eltávolítása 3-4 órán belül történjen meg.
Lehetőleg vékony hegyű csipesszel a bőr felett
közvetlenül fogjuk meg, és hirtelen rántással tépjük
ki. Vigyázzunk, hogy a testét ne nyomjuk meg! Ha a
feje bennszakad a bőrben, az már fertőzést nem
okozhat, esetleg néhány nap múlva kis gyulladás lép
fel, és kilökődik a bőrből.
Az eltávolított kullancsot tegyük rá cellux-ragasztóra,
és őrizzük meg. A későbbiekben megállapítható
belőle, hogy hordozza-e a „Lyme-kór” okozóját.

A kullancs kétféle betegséget terjeszthet. Az egyik
kórokozó
vírus,
amely
nagyon
súlyos
agyvelőgyulladást okozhat, ez ellen védőoltás van
forgalomban. A teljes védettséghez 3 oltás szükséges,
amely egész életre szól. Külön kifejlesztettek
gyermekek számára is oltóanyagot. Receptre fel kell
íratni a háziorvossal, hűtőszekrényben kell tárolni a
beadásig. Ha a csípés után néhány nappal fejfájás,
hányinger, látászavar, esetleg láz, influenza-szerű
tünet jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz!
A másik, kullancs által terjesztett betegség a „Lymekór”, amely kevésbé veszélyes, és jól gyógyítható
antibiotikummal. A csípés helyét figyelni kell néhány
hétig. Ha piros, vagy füstszínű gyűrű jelenik meg
körülötte,
akkor
bőrgyógyászhoz,
vagy
a
háziorvoshoz kell fordulni, mert ez a tünet lehet a
fertőzés jele. A friss, és a korábbi fertőzés is
kimutatható vérvizsgálattal. A friss Lyme-fertőzés
csak bőrtünetekkel jár, de később, hetek-hónapok
múlva komoly izületi, idegrendszeri, és hasi
panaszok is felléphetnek. Ezeknek a késői tüneteknek
a fennállása esetén is jól gyógyítható a betegség.
Emberek számára még nincs forgalomban a Lymekór (borreliosis) elleni védőoltás, de állatok részére
már kapható.
Dr. Szávai Valéria
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Húsvét

„Nincs itt, hanem feltámadt.”
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A
követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt
tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték
tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.
Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell
adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.” Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve
a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.

Lukács 24, 1-9
A hét első napján történt mindez, vagyis VASÁRNAP. A kétezer évvel ezelőtti Izraelben járunk, ahol más
volt a hét felosztása, mint manapság. A szombat volt a nyugalom napja és ezt a napot szigorú rendelkezések
szabályozták. Gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy ha az Ószövetség korában a szombat volt a szent nap,
akkor a mi életünkbe miért a vasárnap a nyugalom napja? A kulcsszó a Húsvét. Melyik az a nap, amelynek
hajnalán Jézus Krisztus legyőzte a halált? Természetesen a vasárnap, hiszen ezen nap hajnalán találták az
asszonyok üresen a sírt. Mi, emberek oly sokszor elfelejtjük ezt. Ha egy kicsit belegondolunk, minden
vasárnapnak a feltámadás örömüzenetét kellene hordoznia, az életünkben.
Ahogy eltelt a szent nap, az asszonyok a sírhoz indultak, hogy bebalzsamozzák a megfeszített Krisztus
testét. A sírboltban azonban Jézus helyett két fénylő ruhába öltözött férfival találkoztak. Az Úr angyalai voltak
ők, akik Isten minden üzenetét viszik és továbbítják. Ők ketten egy kérdéssel fordultak az asszonyok felé:
„Mit keresitek a holtak között az élőt?” Az asszonyok keresése természetes, jogos, ésszerű. Mégis rossz helyen
keresnek: a holtak között keresik azt, aki él. Ez alapvetően Jézus lényére vonatkozik. Ők maguk is hallották,
hallhatták tőle: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." Jézus alapvetően, döntően, lényénél fogva élet, élő, és
nem halott. Jézust ma sem a holtak között kell keresni. A megszólítást a húsvéti evangélium meghirdetése
követi: "Nincs itt, hanem feltámadt." Ez hatalmas örömhír: Feltámadott az Úr! Bizonnyal feltámadt! Legyőzte
a halált, diadalra hozta az életet! Ez a húsvéti események, tények hiteles magyarázata. Nem kitalálás, nem
vágyálom. Valóság. Ez a hiteles magyarázat az asszonyok gondolatával, a megfizetett őrök hazugságával
szemben. Ez a valóság, mert mennyei követek, hirdetik. Ez a valóság, amit a Feltámadott megjelenései
megpecsételnek: Feltámadott az Úr! Ezt a valóságot sokasodó tanúk erősítik fel: megjelent Péternek, a
tizenegynek, az ötszáznak, Saulnak, s ki tudná megszámlálni, hogy még hány kiválasztottnak. Neked is
megjelenhet, s te is mondhatod boldog örömmel: Feltámadott az Úr! Ez a megszólítás hitet vár, hitet, amely
megtapasztalássá lesz!
A személyes megszólítás emlékeztetés. Ezen a ponton érezzük különösen is közel magunkhoz az igét, a
felolvasott történetet. A húsvéti történetekben olyan emberekről van szó, akiknek több-kevesebb köze volt
Jézushoz. Mi is ilyen emberekként vagyunk együtt. Az angyalok emlékeztettek és emlékeztetnek azokra a
kijelentésekre, amelyeket Jézus mondott: "az Emberfiának a bűnös emberek kezébe kell adatnia, és
megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." Isten útjain Isten kijelentései teljesednek be. Ezeken lehet
tájékozódni, ezekben lehet bízni. Sok-sok elakadásunkban is így emlékeztet Isten Szentlelke által. Emlékezzél
meg! Megmondtam! Kijelentettem! Húsvét nagy mutató ujj, ami Isten kijelentésére, a Szentírásra mutat. Így
érthetjük meg Isten dolgait. Így érthetjük meg mindazt, ami körülöttünk, velünk történik.
Az asszonyok elmondták, amit hallottak. Elbeszélték a tizenegynek és a többieknek. A templom, az
istentisztelet az a hely, ahol Isten Lelke emlékeztet bennünket. Az élet az a hely, ahol a hallottakat,
megtapasztaltakat el kell mondani. Ez a továbbmondás a családban, az ismerősök körében történik. Talán csak
van valaki, vannak valakik, akinek és akiknek elmondhatjuk az örömhírt.
Isten arra hív ma bennünket, hogy menjünk és mondjuk! Hirdessük ebben
a világban azt, amit az asszonyoknak mondanak az angyalok: nem a
halottak között kell keresni azt, aki él! Mert Krisztus él! Nincs a sírban,
mert feltámadt és értünk ma is közbenjár az Atyánál. Forduljunk hozzá,
bízzunk benne és higgyünk az evangélium szavának.
Ámen.
Perpék Attila
Református lelkipásztor

Húsvét
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A sötétségből a világosságra, halálból az életre
Az első tavaszi holdtöltét
követő vasárnapon ünnepli a
kereszténység legnagyobb és
legrégebbi ünnepét, a húsvétot,
Krisztus feltámadását.
Istenünk
öröktől
fogva
elhatározott üdvözítő terve
megvalósult Jézus Krisztus
halálával és feltámadásával,
beteljesedett a megváltás műve.
Nem véletlen, hogy Jézus
feltámadásáról a liturgikus év minden egyes
vasárnapján megemlékezik az Anyaszentegyház.
„Jézus feltámadt, elsőként a halottak közül, és
ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk”- olvashatjuk
az Apostolok Cselekedeteiben Szent Péter apostol
pünkösdi beszédében.
Feltámadás nélkül ki emlékezne ma már Jézusra?
Egy lenne csupán a nagy vallási tanítók sorában. A
feltámadás
azonban
olyan
számunkra
felfoghatatlan, de mégis érzékelhető csoda,
amellyel Jézus végleg igazolta istenségét, és
reményt adott nekünk is arra, hogy Vele együtt
majd mi is feltámadunk. Elhozta a világosságot a

bűn sötétségében botladozó
ember számára, biztosított
bennünket az emberi élet
egyszeri
és
megismételhetetlen értékéről. Ugyanis ha
van
feltámadás,
akkor
érdemes erkölcsösnek lenni,
jóra törekedni, és remélni az
Isten által nekünk készített
üdvösség elnyerését. Minden
emberi jóra, szépre és értékre
törekvésnek értelme a feltámadás titkában rejlik.
A húsvétot előkészítő 40 napos nagyböjti idő
éppen arra szolgál, hogy felszítsuk magunkban a
feltámadás reményét, megjobbítsuk életünket a
bűnbánat, a jócselekedetek, az imádság és a böjt
által. Megújítjuk az életbe vetett hitünket, hiszen
Krisztus legyőzte a halált és a bűnt, és új életet
szerzett nekünk.
Töltse el hát hitből fakadó öröm minden
keresztény ember szívét, mert a bűn sötétségét
széjjeltörte az Igaz Világosság, és a feltámadás
fénye ragyogott fel nekünk.
N.M.

Miért tojik a húsvéti nyúl tojást?
A húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata nehéz.
Ma a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a „nyuszi hozza” a
húsvéti ajándékot, amit – ahol csak
mód van rá – a szabadban, bokrok
tövében elkészített, madárfészekhez
hasonló kis fészekben, kosárkában
helyeznek el.
A húsvéti ajándékhozó nyúl képzete
a polgárosult élet egyéb szokásaival
együtt német földről honosodott meg
hazánkban a múlt században. A nyúl
és tojás ősi kapcsolatát a germán
hagyományok alvilági isten-nőjének legendájában látják
a kutatók. A régi pogány hagyományok egy része
beépült az európai kultúrába és a keresztény vallásba is,
ünnepeink nagyrészt pogány eredetűek.
A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte
utáni első vasárnap a pogány hagyomány szerint Ostra
istennő napja volt, a tavasz ünnepe. A húsvét angol
Easter, vagy német Oster elnevezése a germán
tavaszistennő Ostra nevéből ered. Ostra az újjászületés,
a termékenység istennője. Tavaszi virágokkal, indákkal
körülvéve, tojással kezében, lábánál nyulakkal, feje
felett repkedő madarakkal ábrázolják. Fejét tavaszi

virágokból font koszorú ékesíti. Az istennő és a
kezében lévő tojás a természet, az emberek
újjászületését, a tavaszi ébredést szimbolizálja.
Ostrának a legenda szerint volt egy különleges madara,
amely színes tojásokat tojt. Egy
napon az istennő a madarat a
gyerekek szórakoztatására nyúllá
változtatta, azóta „tojnak” a nyulak
színes tojásokat.
Az is lehet azonban, hogy
tévedésről van szó, mert régen egyes
német területeken húsvétkor szokás
volt
gyöngytyúkot
ajándékozni
tojásaival együtt. A gyöngytyúk
német neve Haselhuhn, röviden
Hasel. A félreértés abból eredhet, hogy németül a nyúl
neve Hase. A pogány tavaszünnep az idők során
összeolvadt a keresztények húsvéti ünnepével. Ez az
ünnep egyben az emberiség azon hagyományait viszi
tovább, miszerint akkor élhetünk harmóniában a
természettel és a természetfeletti erőkkel, ha
alkalmazkodunk a természeti ciklusokhoz, az évszakok
változásához, a Nap és a Hold járásához.
A természet újjászületése egyben az ember
újjászületése is, ezt ünnepeljük.
(Sz)
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Köszönjük

Az
Orci
Hírmondó
februári számát Lengyel
István támogatta. Az
általa vezetett kaposvári
KIA márkakereskedésnél
beszélgettünk.

rendelkeznek ezek az autók, hogy csak igazán
magas szinten képzett szakemberek tudják a
javításokat elvégezni. Ezért is okoz gondot a
szakemberkeresés.
Miért vállalta, hogy képviselő lesz?

Mikor kezdődött az autók szeretete?

-Talán 10 éves koromtól vonzódom a
járművekhez, motorokhoz. 11-12 éves koromban
nagyapámtól kaptam az első motoromat. Ez egy
darabokban álló Komár típusú kismotorkerékpár
volt, amit magamtól építettem újjá.
Természetes volt, hogy ezen a téren tanul tovább?

-Igen, az autók meghatározták egész eddigi
életemet. 1976-ban végeztem autószerelőként,
20 éves koromtól egy Ladával versenyeztem.
Magyarországot és Európa szinte összes országát
bejártam.
A fia is a nyomdokaiba lépett?

- Igen, ő is részt vesz Rally versenyeken. Az
országos bajnokságban, a saját kategóriájában
már három éve a 2. helyezett. Az idei év talán
kisebb kihagyás lesz, mert eddig egy Opel
Corsával versenyzett, de a KIA részéről új
fejlesztésre várunk.
Mi
inspirálta,
hogy
vállalkozásba kezdjen?

ilyen

nagyszabású

-Már a második ciklusban vagyok képviselő. Azt
gondolom, a legfontosabb, hogy közérdeket kell
képviselnünk. A falu sorsa, az emberek élete,
dolga felől döntünk, befolyásoljuk azt. Mindezt a
kialakult kapcsolatrendszerem, a jogszabályok
ismerete, az elért eredmények és a tapasztalatok
birtokában tudom tenni.
Hogy érzi magát a megújult testületben?

-Nagyon jól, összhang van, a testület a köz
érdekében dolgozik. Maximális az egyetértés.
Nézetkülönbségek vannak, de észérvekkel meg
tudjuk egymást győzni.
Terveznek-e újabb adót bevezetni?

-Szóba került az iparűzési adó, de annak
bevezetésével a falu a személyi jövedelemadó
résztől elesik. Mivel az új adó nem sokkal több
bevételt jelentene, meggondolandó a dolog. A
vállalkozók így jobb szívvel támogatják a falu
„dolgait”.
Ön is?

-Igen, az előző lapot támogattam, és további
támogatást is biztosítok.
Hogyan képzeli el a falu jövőét?

-Amióta elvégeztem az iskolát, folyamatosan
voltak ügyfeleim, majd 6-7 évig üzemeltettem az
orci autóbontót. Tovább kellett lépni. Először
béreltem a szervizt, majd megalapítottuk a
márkakereskedést a Citroennel.

-A város kapujában, az új utca és más területek
megnyitásával bővülni fognak a lehetőségek.
Igaz, kis túlzással zsáktelepülés vagyunk, de az
átmenő forgalom helyett nyugodt a környezet.

Miért váltott a KIA-ra?

-Orciban. Szeretek itt élni.

-Én azt a nézetet vallom, hogy az ügyfél kérése a
legfontosabb kérés. Viszont az importőr is diktál,
ez a rész szakadt meg a Citroennel. A KIA-nál
emberbarátibb a vezetőség. 2006-ban a
leglendületesebben, legdinamikusabban fejlődő
cég a KIA volt. Hosszú évek óta az első
harmadban lehetünk. A megbízhatósági mutatók
alapján a márka a világon az első öt között van.

Mi volt a legemlékezetesebb dolog az életében a
közelmúltban?

Sikeresnek érzi magát?

-Somogy megyében két márkakereskedés van:
Siófokon és itt Kaposváron. A sikert mutatja,
hogy 5-ször több autót adott el a mi cégünk az
elmúlt évben.
Mennyi idejét foglalja le a vállalkozás?

-Napi 12-15 órát dolgozom.
Milyen főnök?

-Nagyon szigorú. 8-10 fős a csapat, de változik az
állomány. Ma már olyan magas technikával

Ha költözne, hol telepedne le?

-Úgy 3 éve Szöulban voltam a KIA gyárban. 11
órás repülőút után értünk oda. Bámulatos volt. A
gyár hatalmas, 9 millió négyzetméter nagyságú
területen fekszik. Belül saját rendőrség irányítja a
forgalmat, busszal vittek körül bennünket a
vendéglátók. A mentalitásukat mutatja például,
hogy a dolgozókat feleskették arra, hogy a
legjobb minőséget érjék el.
Milyen vágya van a sorstól?

-Gyermekem jövőjének továbbvitele és nagyon
szeretem a gyerekeket, talán egy unoka.
Részemről egy intelligens, szimpatikus embert
ismerhettem meg, a továbbiakban is nagyon sok
sikert kívánok neki.
Magony Eszter

Receptek
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Ananászos sonkasaláta
Hozzávalók:
- 2dl rizs
- 20 dkg ananász (konzerv)
- 2 evőkanál olaj
- 15dkg főtt sonka
- 1 konzerv morzsolt kukorica

- egy csokor petrezselyem
-5dkg füstölt sajt
- 2dl majonéz

A rizst az olajon üvegesre pirítjuk, és kétszeres mennyiségű sós vízben puhára főzzük. Amíg kihűl,
felkockázzuk az ananászt, és a sonkát is kis kockákra daraboljuk. A petrezselymet apróra vágjuk, a
kukoricát lecsepegtetjük. Úgy is nagyon finom, ha csak összekeverjük (sózzuk, borsozzuk) a rizst, az
ananászt, a kukoricát, a sonkát és a petrezselymet, de majonézzel dúsítva még laktatóbbá tehetjük. A
sajtból forgácsokat szelünk, és egy csipetnyit a tetejére szórunk. A petrezselyem leveleivel díszítjük.

Fűszeres sonkás kenyér
Hozzávalók:
- 20dkg főtt sonka
- 15 dkg magozott olívabogyó
- 5 tojás
- 0,5dl olívaolaj
- 10 dkg túró
- 1 teáskanál só

- fél teáskanál kurkuma
- 30dkg liszt
- 1 tasak sütőpor
- fél teáskanál kakukkfű
- vaj a forma kikenéséhez

A sonkát csíkokra vágjuk. Az olívabogyót lecsöpögtetjük, feldaraboljuk. A tojásokat az olajjal, a túróval,
a sóval és a sáfránnyal kissé felverjük. Egy másik tálban a lisztet a sütőporral és a kakukkfűvel
összekeverjük. A sütőt melegítsük 200 fokosra. A lisztes keverékhez adjuk a sonkát, az olivát és a
tojásmasszát (ragacsos, enyhén folyós lesz). Simítsuk a tésztát kivajazott formába. Tegyük a forró sütőbe.
Húsz perc múlva mérsékeljük a sütőt 180 fokra, és további 50 perc alatt süssük készre a kenyeret. A
sütőből kivett kenyeret 5 percig hagyjuk hűlni, aztán borítsuk rácsra, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Jó étvágyat kíván:
Oláh Mária

Tibi sütemény
Hozzávalók:
-45 dkg liszt
-1 Rama

-6 ek. víz
-3 ek. ecet

A hozzávalókat összegyúrjuk, 3-4 órán át pihentetjük. Kinyújtjuk ceruzavastagságúra, kis rombuszokat
vágunk belőlük, megtöltjük ízlés szerint lekvárral, dióval, mákkal stb. és kiflivé formáljuk őket.
Előmelegített sütőben kisütjük és vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.
Jó étvágyat kíván:
Tyeplik Tibor

10

Aktuális

Áprilisi jeles napok
április 1.:
A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való
bevonulásának emlékére. Jézus szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat és pálmaágakat hintett a lába
elé, így dicsőítették.
április 12.: Gyula napja, az esztendő századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregűző nap, a
nagytakarítás, mosás, tisztálkodás napja. Ilyenkor a lovakat és a teheneket is megmosdatták, leöntötték vízzel.
április 15.: A fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő vasárnap. Jellegzetes szokása ennek a
napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok közötti barátság megpecsételéséről szólt. Komatálat
küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, tojással és süteménnyel.
április 24.: Szent György napja, a sárkányölőé, aki a lovagok, katonák, fegyverkovácsok és vándorlegények
védőszentje volt. Az ókori Rómában ezen a napon ünnepelték a pásztorok ünnepét. Magyarországon az állatok
tavaszi legelőre hajtásának napja.
április 25.: Márk napja, búzaszentelő nap. Márk napját követő vasárnap a mise után a hívek a templom körüli
zászlós körmenetben vonultak fel, majd a mezőre mentek és a pap megszentelte a búzát. A megszentelt
búzaszálat az imakönyvbe tették, és rontásűzőnek hitték.
Oláh Mária

SUDOKU
A rejtvényfejtők között nagy népszerűségnek örvend a „játék
a számokkal”.
Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-től 9-ig), úgy,
hogy egy sorban, oszlopban és nagyobb (háromszor hármas)
négyzetben ugyanaz a szám csak egyszer forduljon elő!
A helyes megfejtéseket a Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett
ládába várjuk 2007. április 25-ig.
Három szerencsés megfejtőnk könyvjutalmat nyer!
Elő a ceruzákkal és kezdődhet a számvadászat!

A TAURINA KANIZSA Kft. megbízható (férfi)
alkalmazottjának albérletet keres hétközbenre,
április 01-től, folyamatosan.
Tel: 82/ 529-530

ORCI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők

Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz 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
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Névreszóló mesekönyv!
Magyarországon egyedülállóan saját mesekönyv
rendelhető, melyben megörökíthető egy születés,
életpálya stb. története. Szükséges hozzá a név,
születési év, szülők adatai, néhány fotó.
Egyeztetés a 20/921-6828-as telefonszámon.
_______________
Ballagási csokorra szalag rendelhető a ballagó saját
portréjával.
Érdeklődni a 20/921-6828-as telefonszámon.

Tájékoztató
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Segíthetünk? Az OTP Csoport napjainkban mintegy 10 millió ügyfél pénzügyi igényeire ad
magas színvonalon megoldást, közel 1000 bankfiókban itthon és külföldön. Önnek
készítettük rövid ajánlatunkat az OTP Bank kaposvári fiókjában elérhető néhány akciós,
kedvezményes termékünkről:
 Semmi nem állhat vágyai útjába! Személyi kölcsön akció max. 1 % kamattal havonta!
Sőt, akár pénz-visszatérítési kedvezménnyel! Az OTP Személyi kölcsön most mind forint
mind svájci frank alapon, csökkentett kamatok mellett igényelhető.
 Jöhet bármi! Kijön belőle! OTP Hitelkártyával minden váratlan helyzetet megoldhat!
Akár 45 napig kamatmentes hitelből vásárolhat, a felhasznált hitelkeretből visszafizetett
összeg ismételten felhasználható.
 Kedvezményes lakossági számlacsomag - minden egyben, alacsonyabb költséggel. Új
lakossági folyószámla nyitás esetén, amennyiben jövedelmét a számlára utaltatja és két
csoportos beszedési megbízást ad a számlára, úgy a következő három hónap alatt
jelentkező számlavezetési díjat, OTPdirekt és számlakontroll díjat, Folyószámlahitel
keretbeállítási jutalékot, valamint az Amex Blue hitelkártya zárlati díját az OTP Bank
visszatéríti.
 Nem kell számolgatnia, mi biztosan tudjuk: most is érdemes minket választania! 4
hónapos betétlekötési akció - akár 7,25 % fix kamat!
 Magas hozam, ami könnyedén elérhető - OTP Lakástakarék! Évi garantált 30 %-os állami
támogatáshoz juthat, hiszen az állam a megtakarítási időszakban az éves betétbefizetések
után 30%-os, de maximum évi 72 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít lakáscélú felhasználás esetén, ami adó és járulékmentes támogatás.

Forduljon bizalommal hozzánk és ismerje meg az OTP Bank Önnek legkedvezőbb termékeit!

otpbank

- megbízunk egymásban
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Felhívás

Versenyfelhívás!
Tisztelt Orci Lakosok!
Községünk hírnevének növelése, lakóhelyünk szebbé, otthonosabbá
tétele érdekében

„Virágos, gondozott porta”
versenyt hirdetünk.
Ideje: 2007. április 9-től október 1-ig.
Az értékelés szempontjai:
 a lakóházak és az udvarok virágosítása, parkosítása;
 a lakóházak előtti utcarészek tisztán tartása.
Díjazás: vásárlási utalvány
I. helyezett porta:
II. helyezett porta:
III. helyezett porta:
IV. helyezett porta:
V. helyezett porta:

20.000,- Ft
15.000,- Ft
10.000,- Ft
5.000,- Ft
5.000,- Ft

Az értékelést a felhívást meghirdető szervezetek egy-egy képviselője folyamatosan végzi.
A zsűri elnöke: Varga András, Várda község polgármestre.

Aktív közreműködésüket köszönjük.
a Nyugdíjas Klub Elnöksége

a Hajdina Egyesület Elnöksége

az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

a Sport Klub Vezetősége
az Önkormányzat Képviselőtestülete

Tegyük szebbé környezetünket!

