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Karácsonyi gondolatok

Ady Endre:
Kis, karácsony ének

Bernáth William:
Karácsony
Hó nem szitál. Az ég derűs.
Csupán az este hűs.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.
Idézve látom múltamat...
a gyémántos havat.

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis
Jézusért
Minden szépet tennék.

S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.

Karácsonyi ünnepi vacsora
A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor.
Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt
fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során még
általában vetőabrosznak használták (ebből vetették az első gabona magvakat,
hogy bő termés legyen). Az asztalra gabona magvakat helyeztek, ebből adtak a
baromfiknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak
emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá
tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle,
jó termést remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó
tyúkjai legyenek.
Az ételek közül előnyben részesítették azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. Innen a bab,
borsó, lencse, mák, dió, hal (a halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az egészséget, a
méz (mézesbáb) az élet édességét jelképezte. A kalácsból, almából az első
falatokat szétosztották egymás között, hogy a család mindig összetartson.
A karácsonyi morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy
termékenyek legyenek, de jó volt betegek gyógyítására, rontás elűzésére
is. Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne
maradjon éhes.
A paraszti étkezési szokások alapjai ma is megtalálhatók karácsonyi
étrendünkben. Gyakoriak a halból készült ételek, de angolszász befolyásra
elterjedt a pulyka is. A borleves egyértelműen a nagypolgári
étkezési kultúra része, a mákos guba viszont a paraszti
hagyományból ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan bejgli.
(Szerk.)

Ünnepi köszöntő
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Tisztelt Orci Lakosok !

Hamarosan itt a karácsony, a szeretet
ünnepe.
Az utcák csendesek, az ablakokból áradó
fények meghitt, békés hangulatot teremtenek; felemelő érzéssel töltenek el bennünket.
Az emberek – szívükben melegséggel,
szeretettel – az ünnepre készülnek. Ajándékokat készítenek. Igen, ajándékokat, mert
a legnagyobb öröm ajándékot adni, s együtt
örülni annak; a családban és egy közösségben egyaránt.
Örüljünk a sikereknek, az együtt elért
eredményeknek, a mi kis falunk eredményeinek is: a faluszépítés sikerének, a csatornázásnak, az Arany János utcaiak összefogásának, a focipályánál végzett társadalmi
munkának, a közösségi és a kulturális élet
fellendülésének; az egyesületek, a klubok
munkájának, a jótékonysági rendezvényeknek, a felajánlásoknak!
Várjuk az ünnepet, a békesség, a megértés
meghitt pillanatait. Biztosan szállnak majd
hópelyhek, mindig újak és újak; s a földön
gyarapodva selymes, puha takaróval borítják
be, melengetik azt. A sok színes égő fénye is
erősíti egymást, beragyogja az utcákat,
tereket; reménnyel tölti el szívünket.
Hamarosan itt van 2008 is. Legyen sikeres!
– ezt kívánom. Tegyünk érte együtt, hogy így
legyen!
0

Boldog karácsonyt és eredményes új
esztendőt kívánok!
Sovák Lajos
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Megemlékezés

Megemlékezés
Ritkán szólalnak meg együtt a harangok.
November 2-án a falu csendjét a református és a
katolikus templomok harangzúgása törte meg. Az
első és a második világháborúban elesett katonákra
emlékeztek.
A Hősök emlékművénél a Szózatot hallgattuk,
Péter Ilona versmondása alatt könnycseppek
jelentek meg az arcokon. Az orci sírvers gondolatait Barna Károlyné idézte fel. A világháborúk
okozta sebekről, a katonák szenvedéseiről Sovák
Lajos beszélt;

22 orci fiatalemberre emlékezett, akik a
háborúkban haltak meg. A hozzátartozók előtt egy
pillanatra felvillant szeretteik arcképe, élete. A
meghitt ünnepség zárásaként Perpék Attila
tiszteletes úr mondott vigasztaló, erőt adó szavakat.
A kegyelet virágait a hozzátartozók valamint a
nyugdíjas klub és az önkormányzat képviselői
helyezték el.
Ezen a napon a harangok az elesett katonákért
szóltak.
Lengyel István

Nekik is ragyognak a csillagok

„Édesanyám, mondja meg azt nékem,
hogy odafenn vajon mi ragyog?
Mit jelentenek fenn az égen
azok a sok fényes csillagok.
Az egyik egy szakaszvezetőé,
a másik egy tizedes csillaga,
a vállukra volt az tűzve,
hanem most már szegény mind halott,
az angyalok felvitték az égbe,
s ott ragyognak fenn a csillagok.”

E szép, szívszorító verssel kezdtem megemlékező
beszédemet a november 2-án megtartott ünnepségen. Orci
katonákra emlékeztünk. Azokra, akik hősi halált haltak, és
azokra is, akik hazajöttek a háborúból. Az utóbbiak nevét is
soroltam, de nem valamennyiét. Ezért elnézést kérek. Azóta
Baracsi Lajostól, Kolber Imrénétől, Hideg Sándornétól és
Salamon Sándornétól újabb neveket kaptam, s remélem a
mostani felsorolás már teljes:
Antal Ferenc, Baracsi Lajos, Baranyai Sándor, Bánhidi János,
Dávid József, Decsi József, Herman Antal, Hideg Sándor,
Horváth János, Kertész Imre, Kertész József, Krum Ádám, Lovró
János, Páti József, Rétfalvi György, Sebők István, Sovák Lajos,
Szabó Gyula, Szabó József, Varga Lajos, Zsigrai Ferenc.

Ők hazajöttek. Újjászülettek. A velük való korábbi találkozásaim során a háború borzalmairól nem
szívesen beszéltek. Gondolatban biztosan a kegyetlenül hideg harcmezőkre, a szenvedésekre, a
kilátástalan pillanatokra gondoltak, s arra, hogy oly távol voltak a hazától, Orcitól, az itthoni szeretteiktől.
Közben elszorult torokkal meghalt katonatársaik nevét sorolták. Mi meg az övékét is, hiszen már
- egy kivételével - nekik is „ragyognak fenn a csillagok”.
Sovák Lajos

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. november 19.
Napirend volt:
•

Orci Község Önkormányzatának 2007-2010. évek közötti gazdasági programja

•

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás átalakulásával kapcsolatos döntések
elfogadása

•

Egyéb

2007. november 22.
Napirend volt:
•

Orci Község Önkormányzata tárgyi
ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

•

Egyéb

eszközök

nyilvántartásának

belső

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

A körjegyzőség 2007. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Beszámoló a körjegyzőség 2007. háromnegyedéves gazdálkodásáról
Egyéb

Hova lett?!
Mindenki tudta, hogy a gyarapodás fáradságos munkával jár, ezért az
egész falu szinte egy emberként vigyázott az értékekre. Ha mégis
rongálás történt, azt bátran szóvá lehetett tenni a rongálónak és
családjának.
A mi kis településünknek is vannak közös értékei, amire együtt
kellene vigyáznunk! Ilyen többek között a buszmegálló, a sportpálya,
kultúrház, iskola és a játszótér.
Elszomorodva tapasztaltam, hogy a nyáron felújított buszmegálló ma
már csak emlék, ismét leromlott állapotában „díszeleg”! Erre sajnos nem
nagyon lehetünk büszkék! A játszótér, ami közadakozásból létesült és
fejlődik, településünk egyik büszkesége lehetne, ha néhányan nem rongálnák, s tiszteletben tartanák, hogy a
hozzájárulás költségeit sokan a családi kasszától vonták el!
Ezen negatív hatások kiküszöbölésére kérek mindenkit, próbáljuk meg újra feleleveníteni a régi magyar falu
hangulatát, reagáljunk azonnal, és határozottan ezekre az eseményekre. Ne hagyjuk szó nélkül a legcsekélyebb
rongálást sem, hisz először csak egy papír zsebkendőt dobnak el, majd később eltűnik a játszótér egyik korlátja, de
ki tudja hova vezet ez az út.
Egyikünk sem szeretné, ha a gyermekünk olyan környezetben nőne fel, ahol vagány és jópofa a rongálás.
Hova lett az a magyar falu, ami
gyermekkorom emlékeiben még él?
Amikor mindenki vigyázott a saját,
szomszédja és a köz vagyonára,
értékére!
Fontos volt, hogy a megszerzett
értékekre vigyázzunk, azokat gyarapítsuk.

Bízom a többség figyelmében, és remélem, sokan gondolkodnak hasonló képpen.
Tisztelettel:

Francsics Attila falugondnok
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Közélet, közügy

Köszönjük!

§ A Kapostáj Zrt. 100.000.- forinttal támogatta az orci Mikulások „puttonyát”. Köszönjük!

Pályázaton nyertük
§ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram pályázatán két fő részére
3 hónapos foglalkoztatást nyertünk. Munkabérüket a KTKT fizeti.

Elkészült
• Az Arany János utcában új árok került kialakításra.
• A Hegyi utcában újabb árok-szakasz lett felújítva. Az átereszeket is kitisztították a
Hegyi és az Arany János utcában.
• A kultúrházban elkészült a parketta lakkozása.

Példaértékű
Az Arany János utca keleti oldalán új árok készült a lakosok hathatós szervező
munkájával és anyagi hozzájárulásával. A beruházás 30 százalékát az utca lakói
fizették. A hídgyűrűket is ők vásárolták. A kivitelezést az Indukció Kft. végezte.
Példaértékű összefogás volt!
Péter Ilona

A házi jelzőrendszeres szolgálatról
A szolgálat lényege, hogy elsősorban az egyedülálló, mozgásukban korlátozott vagy idős, beteg
emberek - bármilyen veszély esetén - személyre szabott, azonnali segítséget kapjanak. A veszély lehet
egészségügyi vagy bűnügyi.
A riasztás észlelésekor a szolgálat a falugondnoki hálózaton keresztül azonnal intézkedik.
Településünkön 8 db ilyen jelzőkészülék lett felszerelve, ami nagy biztonságot nyújt tulajdonosainak. Ez
a karon lévő szerkezet egy gombnyomásra jelzi a szolgálatnak az esetleges problémát.
Francsics Attila
falugondnok

Közélet, közügy
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Meghívó!
Tisztelt Orci Lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket a községi
karácsonyi ünnepségre,
amely
december 23-án (vasárnap) 1600 órai
kezdettel lesz a kultúrházban.
Program:
•

•

Ünnepi műsor
Közreműködnek: az Orci BabaMama Klub, a Hajdina Egyesület,
az Ifjúsági Munkacsoport és a
Nyugdíjas Klub tagjai.
„A virágos, gondozott porta” verseny
eredményhirdetése, a díjak átadása.

Mindenkit szeretettel várunk!
Orci Község Önkormányzata

Orci honlapjának (www.orci.hu) látogatottsága
Orci község „légköre, hangulata” bemutatásának egyik lehetősége a
„világ” felé az orci honlap üzemeltetése, szerkesztése. A lap ebben az
évben teljes mértékben átszabásra került. A faluban történt események
közlése, közzététele - a visszajelzések alapján - úgy tűnik szükséges,
hiszen a honlapot az áprilisi „indulástól” a mai napig 8600-an
látogatták.
Az utóbbi hónapokban a látogatók száma eléri az 1000-1300-at havonta. A világ 20 országából
keresik fel a honlapot, ezek közül néhány példa: Németország, Románia, Hollandia, Ausztrália,
Kanada, Csehország, Horvátország, Brazília, Svájc, Olaszország, stb.
A honlap színesebbé, ötletesebbé és naprakészre tételéhez várjuk az ötleteket, cikkeket, fotókat a
zsolt_kende@freemail.hu e-mail címre.
Kende Zsolt

A volt iskola épületének
hasznosítására ötleteket,
javaslatokat kérünk.
(Cím: Polgármesteri Hivatal Orci)
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A Nyugdíjas Klub életéből

A Nyugdíjas Klub életéből
Október 13-án a Hajdina Egyesület jubileumi estjén klubunk ajándékokkal
kedveskedett az egyesület táncos tagjainak. Fellépéseikhez további sok sikert
kívánunk!
Október 22-én részt vettünk az idősek hónapja keretében megrendezett vers- és
prózamondó seregszemlén Kaposfüreden. Az összejövetelen színvonalas
bemutatókat láttunk, s egy-egy vers, mese és tréfás jelenet elhangzása után vörösre
tapsoltuk a tenyerünket. Klubunk tagjai közül Hideg Sándorné mesét, Barna Károlyné
pedig verset mondott. Mindketten szép sikert arattak. Barnáné külön dicséretben is
részesült. Köszönjük a Kaposfüredi Kistérségi Nyugdíjas Egyesületnek a meghívást, az
ajándékot és azt, hogy egy felejthetetlen napot biztosított számunkra.
December 3-án megünnepeltük a IV. negyedévi névnapokat. Katalin, Ferenc, Éva,
János nevű tagjainkat kedves ajándékokkal leptük meg.

Adományok, pályázatok
− Az orci játszótér fejlesztését klubunk 10.000.- forint adománnyal
támogatta;
− A Somogy Megyei Közgyűlés alelnökétől, Sárdi Árpád úrtól
klubunk 30.000.- forintos támogatást kapott, melyet
összejövetelek megrendezésére és eszközök vásárlására
fordítottunk;
− A Somogy Megyei Idősügyi Tanácstól vérnyomás- és vércukormérő készülékek vásárlására 30.000.- forintot nyertünk.
Az első méréseket az október 8-i összejövetelen dr. Szávai
Valéria doktornő végezte el, s egyben bemutatta a készülékek
szakszerű használatát, majd értékes előadást tartott az
egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról. Vércukormérést a klubtagok részére minden
csütörtökön 8-9 óra között az orvosi rendelő várószobájában végezzük. Előzetes bejelentés
Hering Sándornénál.
Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben
gazdag 2008. évet kívánunk a falu minden lakójának.
Nyugdíjas Klub Vezetősége

Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

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

HÍRLEVELE

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

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

Az Orci Hajdina Egyesület életéből
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Egy év mérlege a Hajdinásoknál
2006. december 17-én született meg a döntés, hogy az Orci Aprók és az Orci Asszonyok
tánccsoport egyesület formájában kíván tovább működni.
2007 februárjában hivatalosan is megkaptuk a bírósági végzést, hogy a Hajdina
Kulturális és Szabadidős Egyesület közhasznú tevékenységet folytató szervezetként
működhet.
A célok megvalósítása érdekében állítottuk össze az éves feladattervünket, amelynek
megvalósítása megítélésünk szerint sikeres volt.
Heti rendszerességgel próbákat tartunk, ahol néptánc és kortárstánc lépéseket tanulunk, a megszerzett tudásanyagot
pedig fellépéseken mutattuk be.
A szabadidő hasznos eltöltése céljából Mohácsra és Ópusztaszerre szerveztünk kirándulást, ami egyrészről nagyon
kellemes kikapcsolódást jelentett tagjainknak, másrészt történelmi ismereteinket felélénkíthettük, bővíthettük.
2007-ben, immár 5. alkalommal szerveztünk nomád tábort a halastó partján. A résztvevők a nomád körülmények
közt eltöltött három nap alatt különböző kézműves foglalkozásokon is részt vettek. A jó hangulatot fokozta az esti
tábortűz melletti éneklés.
A toponári iskola meghívására, a szabadidős tevékenység népszerűsítése céljából kézműves napot tartottunk, ahol a
gyermekek kipróbálhatták kézügyességüket, kreativitásukat.
Egyesületünk 2007-ben csatlakozott az EU támogatású LEADER programhoz, melynek célja a vidéki térségekben
élők segítése és bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen
átgondolják. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a
szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel
• a természeti és a kulturális örökség megóvására;
• a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti;
• a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.
Nagyon bízunk a LEADER program megvalósulásában, annak a településünkre ható pozitív eredményeiben.
További céljainak elérését nagyban befolyásolja a támogatottság, hisz egyesületünk a tagdíjakból és az eseti
támogatásokból tartja fenn magát. Támogató bárki lehet, aki egyetért egyesületünk célkitűzéseivel, annak
programjával.
Az eddig nyújtott segítségeket megköszönve, és bízva abban, hogy 2008-ban is számíthatunk adományozókra,
minden kedves olvasónak nagyon boldog, szeretetteljes karácsonyt, és eredményekben gazdag új esztendőt
kívánunk!
Hajdina Kulturális és Szabadidős Egyesület

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)
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Népszokások

Téli népszokások
A téli ünnepkör magába foglal egy sor vallásos
eredetű ünnepet (karácsony, aprószentek napja,
vízkereszt),
amelyeknek
saját
jellemző
szokásanyaguk van. Mégis az egész ciklusnak
együttes jellege főként évkezdő; sőt már november
végén, december elején – így Katalin, András,
Borbála és Luca napján – is találunk olyan jósló és
serkentő szokásokat, melyek az újév közeledésére
figyelmeztetnek.
A január elsejei évkezdés azonban hosszú
történeti fejlődés eredményeként jött létre, s
hazánkban is csak néhány évszázad óta kezdődik
ezen a napon az év.
Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál
az évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett; az ázsiai
rokon népeknél – szinte napjainkig – tavaszi vagy
őszi évkezdést találunk. Az új hazába való költözés
után is fennmaradt a szállásváltó legeltetés.
A télközépre eső, karácsonyi, újévi (nagyjából a
téli napfordulónak megfelelő) évkezdés a napév
szerinti időszámítással együtt honosodott meg
Európában, s a római birodalomból sugárzott szét.
Az egységes január elsejei évkezdést azonban sok
nép csak az utolsó évszázadokban fogadta el.
Magyarországon a XVI. századig karácsonykor
kezdődött az év. A polgári életben azonban a
középkorban sem merült feledésbe a régi római
január elsejei évkezdés. Galeotto Marzio
történetíró, pl. Mátyás király udvaráról szólva
megjegyezte, hogy január elsején a magyarok
sztrénát, azaz ajándékokat osztogatnak, hogy jól
kezdődjék az év.
A XVIII. században újévkor hagymakalendáriumokat készítenek, amelyekből az év
tizenkét hónapjának időjárására jósolnak. Például
tizenkét gerezd fokhagymába sót tesznek. Minden
gerezd egy hónapnak felel meg. Amelyik
gerezdben reggelre nedves lesz a só, az a hónap is
nedves lesz, sok eső vagy hó esik majd.

A jósló szokások közé tartozik a szilveszteri
ólomöntés, a lányok pedig mindenféle mágikus
praktikával azt igyekeznek megtudni, ki lesz a
férjük. Közismert szokás az is, hogy az óévtől
hatalmas lárma, zaj, kolompolás közepette
búcsúznak el. E zajkeltés ősi oka sokféle lehetett: a
gonosz hatalmak, az óév kiűzése, vagy csak az
általános ünnepi féktelenség. Néha epikus
eredetmondákat is fűznek e szokáshoz, pl.
Hajdúszoboszlón azt mesélték, hogy az évbezáró
lármázás a török háborúk idejére megy vissza. A
szoboszlói asszonyok szilveszterkor összeverték a
tepsiket, meghúzták a harangot, s az így keletkezett
zajjal megrémítették, elűzték a törököket. Azóta is
minden év utolsó estéjén hasonló zajkeltéssel
búcsúznak az évtől.
Az évkezdő hiedelmek között igen makacsul
ragaszkodnak
a
táplálkozás
babonáihoz.
Hazánkban pl. disznót kell enni, mert az a házba
túrja a szerencsét, tilos viszont tyúkot enni, mert az
a szerencsét kikaparja. Mágikus erejűnek tartják a
jókívánságokat, köszöntő énekeket is, amelyekkel
házról házra mennek az üdvözlők. Ilyen
jókívánságokat minden télközépi ünnepen,
karácsony előestéjétől egészen vízkeresztig
mondhatnak. Néhány mai újévi népének már a
XVI. századi énekeskönyvekben is szerepel.
Magony Eszter

Az ünnepi asztalra
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A karácsonyi
pulyka
Nyakunkon a karácsony! A háziasszonyok ki sem látszanak
a konyhából az ünnep előtti napokban, a szent estéről és a másik két ünnepnapról nem is
beszélve. Ilyenkor mindenki a legjobbat szeretné kihozni magából. Elkészíteni a
hagyományos, jól bevált ételeket, de valami újjal is fel szeretnénk dobni az ünnepi menüt. A
sok amerikai filmből jól ismerhetjük a karácsonyi pulykát, de tudom, hogy sokan félnek
kipróbálni, ezt a remek ételt.
Kezdjük ott, hogy nem muszáj nekünk 6-7 kilós madarakkal megküzdenünk, arról nem is
beszélve, hogy ezek nálunk ritkán beszerezhetőek, illetve ha nagy ritkán kaphatóak is, biztos, hogy bőr
nélkül, nyúzva kerülnek forgalomba. Így egyszerűbb, ha pulyka combokat veszünk inkább. A mellet azért
nem ajánlom, mert az nagyon száraz.
A combokat a csont mellett vágjuk be és a bőr alá tegyünk bőven vajat. A combok bőrét sózzuk,
borsozzuk, szórjuk meg reszelt citromhéjjal, dörzsöljük be bőven vajjal, és esetleg tekerjük
szalonnaszeletekbe is, majd előmelegített sütőben süssük őket először alufólia alatt, majd pirítsuk
meg a combokat alufólia nélkül.
A karácsonyi pulyka attól közkedvelt, hogy sokféle köretet készítenek hozzá az angol, illetve amerikai
háziasszonyok. Szinte biztos, hogy burgonyapürével vagy sült burgonyával tálalják, de ezen kívül, még
sok ötletes és ízletes köretet szolgálnak fel.

Íme néhány köret a mi kedvenceinkből:
Gesztenyés töltelék: Keverjünk össze 50 dkg gesztenyepürét, 1 nagy hagymát apróra vágva, 10 dkg
apróra vágott szalonnát, 25 dkg darált sertéshúst, ízlés szerint sót, borsot, kakukkfüvet,
petrezselyemzöldjét és őrölt szerecsendiót. A masszát simítsuk egy őzgerinc formába, és forró sütőben
süssük kb. 45 percig. Praktikus ötlet, ha a töltelékből golyókat formázunk, és a pulyka mellé tesszük a
sütés utolsó fél órájára.
Szalonnás kelbimbó: A kelbimbót forró vízben puhára főzzük, majd leszűrjük. Egy serpenyőben a
kockára vágott szalonnát kiolvasztjuk, majd a leszűrt kelbimbót átforgatjuk a forró szalonnán.
Vörösboros szeder: Egy serpenyőben cukrot karamellizálunk, majd rátesszük a fagyasztott szederre.
Kicsit átforgatjuk és kevés vörösborral felöntjük, majd lassú tűzön megpároljuk, de nem főzzük szét.
Kenyér szósz: 7 dl tejet felforralunk 1 fej hagymával, amibe pár szem szegfűszeget szúrunk, 2
babérlevéllel és egy csipetnyi sóval. Ha felforrt, hűtsük ki, majd szűrjük le. A tejet újra kezdjük el
melegíteni és 25 dkg friss kenyérből készült morzsát szórjunk bele forráskor, majd a tüzet mérsékelve
főzzük a mártást 3-4 percig. A végén frissen őrölt borssal ízesítsük.
Ha a fenti köretek elkészítéséhez nincs elég időnk, tálalhatjuk a pulykát jó minőségű áfonyalekvárral,
savanyúsággal, vagy ahogy angol vendéglátóim kedvelik, magos mustárral.
Jó étvágyat kívánok!
Oláh Mária
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Védjük a hasznos madarakat

Etessük a madarakat
Számos madárfaj nem hagyja el térségünket a tél
beállta előtt. Az itt maradó kis tollasokról sem
feledkezzünk el, ha beköszönt a zord idő.
A madarak télen sem tétlenkednek. Szorgalmasan
tisztogatják a fákat, elfogyasztják a kártevő rovarok petéit
és bábjait, illetve megeszik a téli álmot alvó kártevőket is.
Ha találnak, lecsipegetik a növények bogyóit, magvait. Ám
ha zúzmara és hó fedi be a tájat, nem férnek hozzá ezekhez
a csemegékhez, legyengülhetnek és elpusztulhatnak.
Sokunknak megesik ilyenkor a szíve a hóban bukdácsoló, élelem után kutató madárkákon. Azonban nem
mindegy, hogy hogyan és mivel etetjük szárnyas vendégeinket!
-

-

Az etetést akkor kell elkezdeni, ha beállnak az első
fagyok, illetve leesik az első hó!
Ha már elkezdtük az etetést, ügyeljünk arra, hogy
folyamatosan legyen eledel az etetőnkben.
Változatosan etessük madarainkat! Adjunk nekik
olajos magvakat, diót, füstöletlen és sótlan
szalonnát. A rigófélék szeretik a gyümölcsöket is, az
almát és a körtét. Jó ötlet a madárkalács is.
Felolvasztott zsírba magvakat szórunk, és ha
megdermedt kiakaszthatjuk az ágakra.
Ne adjunk a madaraknak kenyeret, morzsát, sós
szalonnát, mert ettől el is pusztulhatnak!
Szórjunk a földre is élelmet, hiszen a madarak
többsége a földön keresi „betevőjét”!
Ügyeljünk a madáretetők elhelyezésére is! Tegyük etetőinket
fedett, szélárnyékos helyre, hogy a hó ne takarja be az
élelmet. Ha műanyag palackból készítjük az etetőt,
vigyázzunk
az
éles
peremekre,
érdemes
őket
ragasztószalaggal bevonni, hogy ne vágja el a madarak lábát.
Fontos, hogy az etetőt a macskák ne érhessék el! Valamint az
sem utolsó szempont a saját, önző kényelmünket szem előtt
tartva, hogy szobánk melegéből gyönyörködhessünk
madarainkban!

Ha valaki nem készít etetőt, megteszi az is, ha zsinórra felfűzi a szalonnát, az almát és kiakasztja a
madárkalácsot (boltban is kapható).
Nálunk a karácsonyhoz hozzátartozik a madarak figyelése is. Persze már korábban elkezdjük etetni kis
lakóinkat, de csak karácsony idején van időnk gyönyörködni látványukban. Vannak cinegéink,
fenyőpintyeink, csuszkáink, zöldikéink, rengeteg tengelicünk és verebünk, két meggyvágónk és egy
fakopácsunk. Órákig tudnánk nézegetni őket!
Oláh Mária

Riport
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Különleges gyűjtemény
Ha valaki már járt Horváthné Stark Gabinál, rácsodálkozhatott a
növények széles kavalkádjára. Mégis az igazi látványosságot a
kaktuszház és annak számtalan „lakója” nyújtja.
Mondj néhány szót a családodról.
Párom, Zoli a Sport Kör egyik vezetőségi tagja és a csapat jelenlegi
megbízott edzője. Kisfiam, Márk 3 éves, most ősszel kezdte az óvodát.
Mióta gyűjtöd a kaktuszokat, hogyan kezdted?
1998-ban talán 4 db kaktuszom volt. Akkor nyílt az egyik barkács áruház,
és ott nagyon sokféle növény volt, apránként vásárolgattam. Később
voltam Budapesten, a kaktuszkiállításon, és helyi gyűjteményeket
látogattam. A folyamatos vásárlás és csere-bere útján gyűltek a növények.
Mekkora most a gyűjtemény?
Jelenleg 570 kaktuszom és pozsgás növényem van.
Honnan szerzed be az újabb egyedeket?
Évente elmegyek a budapesti kaktuszkiállításra, és a Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesületének honlapján található gyűjtőktől rendelek postai úton.
Milyen gondozást igényelnek, mennyi idődet foglalják le?
Télen ritka, havi 1, nyáron, havi 2-szeri öntözésre van szükség. A tavaszi
átültetési időszakban több a munka. Nyaranta a kaktuszházban, illetve a két
sziklakertbe szoktam őket elhelyezni.
Egyébként is számtalan virág és növény van a ház körül.
Virágoskert van három, kora tavasztól késő őszig mindig nyílik valamilyen
növény. Ezen kívül leanderek, angyaltrombiták, banáncserje és még számos
cserepes-kaspós növény.
Foglalkozol-e a kaktuszok, pozsgások értékesítésével?
Nem, mert az nagyon sok időmet lefoglalná. A bujtások, hajtások nevelése
állandó elfoglaltságot jelentene.
Hogyan képzed magad, hogyan tájékozódsz ebben a témában?
Van 20 szakkönyvem és két szaklapot is járatok.
Miben segít a szakirodalom neked?
Növényazonosításban, gondozási feladatokban. Rendszeresen ismertetik a
kártevőket. Gyűjtők gyűjteményét mutatják be, melyekből sokat hasznosítok.
Úgy tudom, közéleti tevékenységeket is szívesen végzel?
Az Orci történetét feldolgozó kötet gyűjtőmunkálataiban vettem részt. A
történelmi múltat feldolgozó fejezethez végeztem könyvtári gyűjtőmunkát
forrásanyagok feldolgozásával. De, egyéb rendezvényeken is szívesen
vállalok segítő-szervező feladatot.
Erre és a növényekre ezután kevesebb időd jut?
A Gyes lejártával újra dolgozom ápolónőként a kórház intenzív osztályán, és
utolsó évet teljesítem a pécsi egyetem egészségtan tanári szakán.
Egy évvel ezelőtt a Somogy Megyei Néplap is közölt rólad és családodról
egy egyoldalas cikket, akkor is szóba került a gyűjtőszenvedélyed?
Igen, ennek hatására sokan megállítottak, érdeklődtek, meg is kerestek.
Ha valaki érdeklődik?
Szívesen látok minden érdeklődőt.
További sikereket, és sok szép növényt kívánok neked.
Magony Eszter
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Környezetünk szebbé tételéért

Virágos, gondozott porták
Lezárult a „Virágos, gondozott porta” verseny. Örömmel tapasztaltuk, hogy a falu lakosainak többsége
komolyan vette a felhívást. Sok igényes és szépen rendben tartott porta van Orciban, s erre egytől-egyig
büszkék lehetünk. Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is legyen fontos környezetünk tisztántartása,
ápolása. A jövőben is ültessünk virágokat, fákat, gondozzuk lakóházunk környékét, udvarát. Tegyünk
meg mindent azért, hogy Orci szép, virágos falu legyen.
A 2007 évi felhívás alapján elvégeztük a porták értékelését. Köszönet zsűri társaim kitartó és alapos
munkájáért; Varga András, Várda polgármesterének, a zsűri elnökének, továbbá Hideg Sándornénak,
Trevisán Gyulánénak, Hering Attilának és Takács Sándornak.
Futó Dóra
A helyeztettek névsora:

Elismerő oklevélben részesülnek:

I.
II.
III.
IV.
V.

Antal István
Antal Józsefné
Dobos Lajos
Kesztyűs Árpád
Kolber Imre
Kósa József
Latyák Józsefné
Molnár Zoltán
Pluta Márk András
Rózsáné Dobos Mónika

Török Imre
Balogh József
Mikó Róbert
Vajda György
Radnai István

-Széchenyi I. u. 5.
-Arany J. u. 5.
-Petőfi S. u. 10.
-József A. u. 7/a.
-Rákóczi F. u. 17.

-Petőfi S. u. 1.
-Széchenyi I. u. 10.
-Hegyi u. 2/a.
-Arany J. u. 29.
-Széchenyi I. u. 18.
-Kossuth L. u. 15.

-Petőfi S. u. 7.
-Arany J. u. 12.
-Kossuth L. u. 28.
-Hegyi u. 2.

A falu életéből

Megszülettek
2007
március 26-án,
október 12-én,
megszületett
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December 15-én az Ifjúsági és Kulturális
Munkacsoport
karácsonyi
játszóházat
szervezett.
Sok kisgyerek vett részt a programon, akik a
szüleikkel együtt jó hangulatban töltötték el a
délelőttöt. Készítettek mécsestartót, viaszgyertyát; hajtogattak hóembert, karácsonyfát,
csillagot.
Az ajándéktárgyak közül a legszebbek a falu
karácsonyfáját fogják díszíteni.
Futó Dóra

Bodó Noémi

Meláth Anna

Jó egészséget és boldog életet kívánunk nekik!

December 6-án este sok kisgyermek várta otthon
a falu Mikulását és pajkos krampuszait.
A 90 lurkó felkeresésén - a munkát megosztva három Mikulás és hat krampusz fáradozott.
Amikor besötétedett, útnak indultak a fehérszakállúak. A csengők hangjaira kitárultak az ajtók
és előkerültek a gyerkőcök. Az ajándékcsomagot
szívesen fogadták, s figyelmesen hallgatták a
télapót. Sokan mondtak verset és énekeltek is, ami nagyon tetszett a Mikulás-bácsiknak. A csillogó
szempárok, a pityergő arcocskák, az igazi gyermekmosolyok felejthetetlen élményt jelentettek számukra.
Kedves Télapók és Krampuszok!
Köszönjük az örömteli és „fáradságos” munkátokat, az ajándékokat. Szeretettel várunk Benneteket jövőre
is!
A gyermekek nevében:
a Szerkesztők

