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Az önkormányzat hírlevele

Kunffy Lajos festőművész
mellszobrának felavatása
Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk
Kunffy Lajos festőművész emlékére, aki a XIX - XX.
századi festészet egyik kiemelkedő alakja volt.
Hagyatékában közel 2000 darab alkotás, -közöttük akvarell, pasztellkép,
grafika, olajfestmény- található.
Kunffy Lajos igazi somogyi ember volt: Orciban született, majd
Somogytúron élt, ahol egy gyönyörű emlékmúzeum őrzi alkotásait.
Mellszobrát 2008. május 17-én, ünnepélyes keretek között adtuk át a falu
lakosainak.
Az ünnepségen dr. Kolber István államtitkár úr, Sovák Lajos községünk
polgármestere és Horváth János művészettörténész köszöntötte az
egybegyűlteket és emlékeztek meg Kunffy Lajos életéről, munkásságáról.
Rozsályi Katalin, Huszár Patricia és Aladics Dániel előadásában verseket,
visszaemlékezéseket hallhatott a közönség.
Az önkormányzati dolgozók közreműködésével egy színvonalasan
megrendezett ünnepségen vehettünk részt. A támogatók jóvoltából a
művészien elkészített, élethű mellszobor méltón tiszteleg falunk főterén, a
nagy festőművész emléke előtt.
Köszönet érte mindenkinek!
Illésné Tóth Szilvia

3. évfolyam 2. szám
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Orci falunap

-

Falunap, 2008. május 17.

Orci falunap
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Orci falunap

A falunapról készült képek megtalálhatóak az orci honlap (www.orci.hu) fotóalbumában

Önkormányzati hírek

A falunap támogatói:
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Tájékoztató az önkormányzat
üléseiről
2008. április 14.

o Ács Pékség, Kaposvár
o Best Chemical Kft, Orci
o Dobos Norbert vállalkozó, Orci
o Dobos Lajos vállalkozó, Orci
o Fortuna Presszó, Orci

Napirend volt:
• Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.
• Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulásra
vonatkozó társulási megállapodás módosítása.

o Hajdina Egyesület, Orci
o Ifjúsági és Kulturális
munkacsoport, Orci
o Kaffka Kft, Kaposvár-Orci
o Kapos Hidro Kft, Kaposvár
o Kapostáj Zrt, Kaposvár-Toponár
o KIA Márkakereskedés, KaposvárOrci
o dr. Kolber István országgyűlési
képviselő
o Kopácsiné Kisiván Zsuzsanna
vállalkozó, Orci

o Orci Agro BÉSZ
o Rózsáné Dobos Mónika
vállalkozó, Orci
o Somogyvíz Kft, Kaposvár

2008. április 28.

Falugyűlés

Napirend volt:
•

Tájékoztató a szennyvízhálózat építéséről, a
rákötési lehetőségekről, a befizetésekről.

•

Tájékoztató az önkormányzat munkájáról és
a községfejlesztési célokról.

•

Lakossági felvetések, javaslatok.

2008. április 28.

Testületi ülés

Napirend volt:
• Orci Községi Önkormányzat 2007. évi zárszámadása.

2008. június 6.
Napirend volt:
• Szerződéskötés a szennyvízrendszer üzemeltetőjével.

o Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt, Zalakaros

o Taszár és Környéke
Földtulajdonosi közösség
o Taurina Kanizsa Kft, Orci
o Tápler István kőfaragó, Kaposvár
o Top Telecom Kft, Kaposvár-Orci
o Tömörkei Horgász Egyesület,
Kaposvár-Toponár
o Varga Gáborné vállalkozó, Orci

Köszönjük a felajánlásokat!
Köszönjük a támogatásokat!
Orci Község Önkormányzata

Együttes ülés
2008. április 14-én együttes ülést tartott a zimányi és az
orci önkormányzati képviselőtestület az orci kultúrházban.
Napirend volt:
•

•

•

Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2007.
évi gazdálkodásáról beszámoló.
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító
okiratának módosítása.
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
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Önkormányzati hírek

Köszönjük!

•

A Nemzeti Kulturális Alap Kunffy Lajos mellszobrának elkészítését
710.000.- forinttal támogatta. Köszönjük!

• Az Orci INDUKCIÓ Építőipari és Vállalkozó Kft. az Orci Sport Klub működését 100.000.forinttal támogatta. Köszönjük!
• Taszár és Környéke Földtulajdonosi Közösség vaddisznó süldő ajándékozásával támogatta a
falunap megrendezését. Köszönjük!
Horváth László, a közösség képviselője egyben megköszöni a földtulajdonosoknak, hogy Orci
község külterületén vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet folytathatnak.

Elkészült
• A II. világháborúban elesettek nevének felvésése a hősi emlékműre.
• A Rákóczi F. utcában (a József A. u. és az Arany J. utca közötti szakaszon) az árok kimetszése,
továbbá a József A. u. sarkánál a kövesút alatti áteresz kitisztítása.
• A gyalogjárdák kijavítása a nagyon feltöredezett, járhatatlan helyeken.
• A vízmű (glóbuszok) kerítésének felújítása.
• Öntöző-kanna tartók elhelyezése a temetőben.
• A kultúrház északi oldalának külső festése.
• A szőlőhegy bejáratánál lévő törmelék összerendezése.
• Az önkormányzat új számítógépet juttatott a könyvtárba.

A szebb
környezetünkért

Az orci egyesületek, klubok, csoportok képviselőiből megalakult a
„Virágos, gondozott porta” verseny zsűrije.
A zsűritagok - Antal Anita, Hering Attila, Kiss Virág, Mikó Róbertné, Oláh Mária folyamatosan értékelik a lakóházak és az udvarok, valamint a lakóházak előtti utcarészek virágosítását,
parkosítását. A zsűri elnöke: Varga András, Várda község polgármestere.

Itt a nyár, a szabadságok ideje. Sokan mennek el otthonról, és
hagyják őrizetlenül házaikat, értékeiket. Vannak, akik kutyájukat is
elviszik nyaralni.
De az is előfordul, hogy otthon vannak, vagy csak 5 percre ugranak át a szomszédba, vagy csak a
kertbe mennek ki…?
Tolvajok, besurranók, csalók ellen senki sincs biztosítva! Csak, ha körültekintően jár el, és mindig
zárja lakását, illetve nem dől be alkalmi ismerősének, vagy az éppen bekopogtató „jóakarónak”.

Védjük értékeinket !

Kérjük, olvassák el az újság mellékleteként kapott rendőrségi tájékoztató anyagokat.
Fné P.O.

Hírek
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Vegyük észre !

Sajnos, még vannak páran, akik az utcán, a játszótéren szemetelnek, a
közterületeken eldobják a csikket!
Kedves Felnőttek! Mutassunk példát a gyerekeknek! Ne szemeteljünk!
Szerk.

Néha sírunk,
mert ritkán jöttök el hozzánk.
Gyakran szomjazunk,
mert a szárazságban senkitől
sem kapunk vizet.
Pedig mi is szeretnénk nőni,
árnyékot adni,
s élni, együtt, értetek
kis barátaink!
Szerk.

A fa ajándék, melyet az
ember élete szépítésére
kapott a természettől

2005-ben elindult egy nagyszerű kezdeményezés a
településünkön. A nemes gondolat az volt, hogy minden
újszülött gyermeknek és szüleinek emlékül egy Életfát
ajándékoznak. A fa mellett megtalálható egy fém táblácskán a
fa „tulajdonosának” neve és születési dátuma.

Pillanatnyilag ezek a fiatal növények vékonyak
és kicsik, mint a gyermekek, még ki vannak téve
a környezetük minden befolyásoló hatásának.
Ezen külső hatások ellen a szülők tehetnek, vagy
tesznek. Ugyanúgy fontos, hogy ápoljuk,
tápláljuk őket, idővel meghálálják az öntözést,
gondozást. Mivel idővel megerősödnek, felnőnek
és sok új tulajdonságot fognak nekünk
megmutatni.
Gondoljuk bele, hogy néhány év múlva milyen
jó lesz ezeknek a fáknak az árnyékában pihenni
egy padon. A fák sok-sok történetet fognak
hallani az idősek beszélgetései közben, valamint
remélhetőleg még több gyereket fognak látni a
játszótéren és a focipályán.

Tavalyi évben már 18 új fácska került be a
sorba és bízhatunk benne, hogy lassan azon kell
gondolkozni, hogy hová tudnánk a további fákat
ültetni.
Anno mikor én megszülettem az édesapám
ültetett egy erdei fenyőt, s az a mai napig
növekszik, lassan már a tetejét sem lehet látni. S
vannak olyan személyek (ezek közé tartozok én
is), akiket jó érzéssel tölt el, hogy van olyan része
a természetnek, ami az övé.
Én, mint újdonsült apuka, és fatulajdonos, arra
bíztatok mindenkit, hogy vigyázzunk a szűk kis
környezetünkre, valamint gondozzuk legalább a
gyermekünk fáját, így megszépítve a jövő
generációjának életét.
Kmeczik Tamás
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Az Orci Nyugdíjas Klub életéből

Június első hétfőjének estéjén kellemes zene, üdítővel,
süteményekkel terített asztal
fogadott a Nyugdíjas Klub
találkozóján. Irén, László és
Gyula névnapot köszöntöttek.
A találkozó kezdetén Hideg
Sándorné, Ibolya néni köszöntötte az egybegyűlteket, majd
köszönetet mondott a falunapi
részvételért. Az ünnepelteket
Orosz János köszöntötte egy
verssel, majd átadták az ajándékokat. A meghitt
ünnepséget finom torta és pezsgő egészítette ki.
Ezek után kezdtem érdeklődni a klub életéről.
Kérdéseimre Ibolya néni adott választ:
Mikor alakultak, hány fővel?

Milyen tervük van a jövőt
tekintve?

Ősszel Badacsonyba szeretnénk elmenni. Egy találkozónak tekintenénk ezt is, hiszen
csak azok utaznának, akik
rendszeresen részt vesznek az
összejöveteleinken, fizetik a
tagdíjat.
Törekszenek-e a falu többi
nyugdíjasának bevonására?

Igen, szeretnénk, ha többen
bekapcsolódnának, szeretettel várunk minden
nyugdíjast a hónap első hétfőjének estéjén.
Van-e kapcsolatuk más civil szervezetekkel, élő-e
az együttműködés?

Negyedévente
felköszöntjük
a
névnapjukat
ünneplőket, megbeszéljük az aktuális közéleti
rendezvényeket, részvételi lehetőségeket. Ezen kívül
kötetlen beszélgetéssel, nevetéssel, néha kevés
sírással töltjük együtt az időt.

Igen, aktív a kapcsolatunk a Hajdina Tánccsoporttal,
az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoporttal, rendezvényeiken szívesen részt veszünk. A nyugdíjasok
által szervezett szüreti bál bevételét és még 10 ezer
forintot felajánlottuk a Baba-Mama Klub javára.
Ezen kívül más nyugdíjas klubokkal is kapcsolatban
állunk. Nem régiben a „kisgyalániakat” láttuk
vendégül, az ősz folyamán, pedig az egyik kaposvári
csoportot szeretnénk meghívni.

Kapnak-e támogatást, segítséget, elismerést?

Mit szeretnének elérni, mire törekszenek?

Igen. Az Önkormányzattól évi 200 ezer forintot. Ezt
kirándulásokra, klubnapokra, nyugdíjas találkozókra
fordítjuk.
Közvetlen a kapcsolatunk a falu vezetésével, a
kistérség vezetőjével, Varga Józsefnével. A
pénzügyekben segítségünkre van Futó Dóri.
2008 márciusában kértük fel Huszár Patríciát az
énekkar vezetésére. Ő készít fel bennünket a
népdaléneklő találkozókra.
A
megmérettetéseken
való
részvételeinket
rendszeresen oklevelekkel, dísztárgyakkal ismerik el,
amire igen büszkék vagyunk. A közelmúltban
voltunk Barcson, Fonyódligeten, Somogytúron.

Szeretnénk azt elérni, hogy jól működő klub legyen a
miénk, hogy egyre többen csatlakozzanak hozzánk.
„Szeretnénk, ha minden ember szívében szeretet és
béke lenne, nem harag és gyűlölet. Több ösztönzéssel
és kevesebb indokolatlan kritikával jobb eredményeket érhetnénk el.”

2007. január 31-én alakult a klub 33 fővel. Ebből 2025-en rendszeresen részt is vesznek a találkozóinkon.
Hogyan telik egy-egy találkozó?

A riport készítése után került sor Patalomban az
Ügyességi Sportnapra. Ezúton is szeretnénk szívből
gratulálni az elért kiváló eredményekhez! Magam és
mások nevében is köszönetet mondunk mindazoknak,
akik időt, fáradságot áldoznak a falu hírnevének
öregbítésére.
Magony Eszter

Gyermeknap képekben
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Gyermeknap
2008. június 15-én az önkormányzat és a falu civil szervezeteinek összefogásával láttuk vendégül az
orci és a zimányi gyerekeket. Az egész napos rendezvény fantasztikusan sikerült, mint ahogy azt a képek
is mutatják.
a szervezők
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Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

Gyermeknap képekben

ORCI ÖNKORMÁNYZAT
Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Huszár Patricia, 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

Gyermeknap képekben
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Gyermeknap képekben

A gyermeknapról készült képek megtalálhatóak az orci
honlap (www.orci.hu) fotóalbumában

A gyermeknap támogatói:
o Kapostáj Zrt, Kaposvár - Toponár
o Kopácsiné Kisiván Zsuzsanna, Orci
o Miszlai Jenő, Orci
o Nomád Kft, Kaposvár

o Nyári Lászlóné, Toponár
o Oláh Mária, Orci

o Precz József, Toponár
o Rákos Istvánné, Orci
o Szakács József, Orci
o Varga Gáborné, Orci

Köszönjük a támogatásokat!
Köszönjük a segítséget!

Hírek
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Kézműves foglalkozások
2008 júliusától, havi egyszeri alkalommal, kezdetét veszi Orciban a Kézműves Alkotóház, melyre
minden korosztály jelentkezését várjuk!
Az első korcsoport az óvodás (5 - 6) és általános iskolás (7 - 12) korú gyermekek részére, a második
korcsoport a 13 év, és az annál idősebbek részére indul. Az alkotóházban különböző technikákkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Ezúton kérjük a falu minden lakóját, hogy a feleslegessé vált, vagy maradék ruhaanyagokat, fonalakat,
cérnákat, gombokat, gyöngyöket, papírokat és szalvétákat ne dobják ki, hanem ajánlják fel az alkotóház
részére.
Továbbá gyűjtjük a tejfölös-, margarinos-, fagylaltos-, sajtos-, és konzervdobozokat, jégkrém
pálcikákat. Örömmel veszünk minden egyéb olyan használható eszközöket (pl.: olló, horgolótű, sniccer,
vonalzó, ecset, stb.) melyek segítik az ügyes kezek munkáját.
Az érdeklődőket várjuk szeretettel!
(A Kézműves Alkotóház első alkalmáról szórólapon értesítjük majd a falu lakosait!)
Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

Telkek eladók!
Szép fekvésű, részben panorámás 1.900 m2
nagyságú önkormányzati telkek eladók a Rákóczi
utcában, az iskola mellett.
Irányár: 2,6 millió Ft/telek
Érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet.

Az önkormányzat
kannatartókat helyezett ki
a temetőbe.

Próbaüzem
2008. június 18-án megkezdődött a szennyvízrendszer műszaki átadása. Ettől a naptól rá lehet kötni a
szennyvízhálózatra. A három hónapos próbaüzem alatt szennyvízdíjat nem kell fizetni.
Önkormányzat

14

Orci Nyugdíjas Klub

A Nyugdíjas Klub életéből
Az Orci Nyugdíjas Klub tagjai 2008. április 19-én Somogygesztiben léptek fel. A „Geszti” nyugdíjas
klubban népdalokat adtak elő.

2008. április 26-án került sor a klub első kirándulására. A keszthelyi reggel egy frissítő sétával indult a
kastélyparkban. A résztvevők megtekintették a Marcipánmúzeumot, a Babamúzeumot, a Panoptikumot és
a Csigaparlamentet, majd az ebéd elfogyasztására is a városban került sor. A csoport ebéd után átutazott
Hévízre, ahol a fürdés, a Tófürdőben, nagyon jól esett a fáradt tagoknak. Ez a nap egy szép, tartalmas és
izgalmas nap volt.
Futó Dóra

