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Tisztelt Olvasó!
Ön a Niklai Hírmondó című kiadvány első számát tartja most a kezében. Kiadványunkkal ezentúl időközönként
tájékoztatni fogjuk a lakosságot a faluban illetve az Önkormányzatnál történtekről. Nyomtatott kiadványunk
elsősorban az Önkormányzati hírek forrása kíván lenni, de emellett természetesen helyet kapnak a lapban nem
közvetlenül az Önkormányzatot érintő hírek, cikkek is.
A kiadvány hátteréül szolgál majd a már több éve működő Niklainfo internetes portál. A Hírmondó megjelent
számait, a www.niklainfo.hu internetes oldalunkon is olvashatják, visszanézhetik a "Niklai Hírmondó" menüpont
alatt.

További kellemes időtöltést és jó olvasást kívánunk!

Nikla Község Önkormányzata
(Felelős Kiadó)
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Hirdetmény

Kazántolvajokat fogtak Niklán

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzat tevékenységére vonatkozóan: rágalmakat tartalmazó
névtelen leveleket írtak bizonyos személyek a Somogy
Megyei Közigazgatási Hivatal részére. A leveleket a Közigazgatási Hivatal kivizsgálta; az önkormányzat tevékenységét, működését, minden tekintetben rendben
találta. A levelek tartalmáról bebizonyosodott, hogy
egytől-egyig valótlanságokat tartalmaznak. Természetesen a polgármestert, körjegyzőt, képviselő-testületet és
az Önkormányzat dolgozóit ért rágalmakat a leghatározottabban visszautasítjuk és megvetésünket fejezzük ki
aziránt, ha valaki a véleményét nem vállalva; mocskolódásait, rágalmait a névtelenségbe burkolózva adja elő.

Trükk: Körözték, másnak adta ki magát az egyik betörő

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota polgármester
Nikla Község képviselő-testülete
Dr. Dégi Zoltán körjegyző

Testületi ülés
2011.01.20-án együttes testületi ülést tartott Csömend és Nikla Község képviselő-testülete.
Az ülés főbb döntései: Csömend és Nikla képviselőtestületei egyhangúan felhatalmazták Nikla Község polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson az iskola és
óvoda tagintézménnyé válásáról. A képviselő-testületek
továbbá egyhangúlag úgy döntöttek, hogy amennyiben
a tárgyalások nem vezetnének eredményre, úgy az iskola bezárásra kerül, az óvodát pedig közösen tovább működtetik. A két település Nikla gesztorságával működteti
az iskolát és az óvodát; az idei tanévben, eddig már 18
millió forintjába került az Önkormányzatnak a fenntartás.
A két testület 1 fő nem pedagógus létszámleépítésről is
döntött az intézményben.
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Tetten érték Niklán a túl hangosan dolgozó betörőket.
Egy önkormányzati dolgozó segítségével kerültek rendőrkézre.
Fülöpné Kesztyűs Ágota, niklai polgármester elmondta:
tavaly novemberben vették fel az önkormányzati dolgozót, feladatai közé besorolva közterületek, intézmények
ellenőrzését is. – Nagyon sok volt a rongálás, a betörés
és úgy gondoltuk, az is egy visszatartó erő, ha valaki a
nap különböző szakaszaiban időről-időre járja a települést: ellenőrzi például zárva van-e az iskola, óvoda kapuja, vagy éppen körbenéz a temetőben – tette hozzá a
polgármester. – Legutóbb névtelen telefont kaptam,
hogy a régi iskola épületének pincéjéből zuhogást hallanak – idézte fel Fülöpné Kesztyűs Ágota. – Azonnal szóltam az önkormányzati dolgozónak, hogy ellenőrizze a
bejelentést. Tetten is érte a betörőket: éppen a kazánt
próbálták szétszedni. Addig ott tartotta a két helyi elkövetőt, amíg meg nem érkeztek a rendőrök. A két niklai
férfit gyanúsítottként hallgatták ki a marcali rendőrök, s
még a tippadó nevére is fény derült. Mivel nem vették
őket őrizetbe, szabadlábon védekezhettek, egyikük trükkös módszert vetett be, hogy elkerülje büntetését.
Fábos Edit a Marcali Rendőrkapitányság szóvivője elmondta: mivel nem volt nála semmilyen személyazonosságot igazoló dokumentum, másnak adta ki magát. A
testvére pontos személyes adatait diktálta be. Később
kiderül: azért tette, mert négy körözés volt már vele
szemben. Ezzel csupán egy napi előnyhöz jutott, másnap
a veszprémi rendőrök karjaiba futott, akik már pontos
adatokat kaptak a marcaliaktól. Már börtönben ül.
Forrás: Somogyi Hírlap, 2011. január 20.
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tisztelte és szerette igazságosságáért és jóságáért. …
Nagyon hideg tél volt 1836-ban, fák durrogtak szét a
nagy hideg miatt. Tizenhat hűséges embere a nagy hideg dacára is bőgatyásan, puruszlisan, lobogó fehér ingesen vitte ki az örökös nyughelyére, a temetőbe, ahová
sírva kísérte nem csak a miklai, hanem az egész környékbeli nép. Harminckét évi miklai munkásélete után itt tért
örök nyugalomra.”

Berzsenyi Dániel halálának 175.
évfordulója

Immár 5 esztendeje, 2006 óta közösen ünnepelünk minden
Berzsenyihez
kapcsolódó
évfordulót
az
egyházashetyeiekkel, a Berzsenyi Társasággal, a költő
leszármazottaival és a költő nevét viselő intézményekkel. Tavaly ősszel alakult meg a Bölcsőd-Sírod Egyesület,
2011. február 24-én lesz pontosan 175 éve, hogy nagy
melynek legfőbb célja a közös ünneplés, emlékezés.
költőnk eltávozott. Az idei megemlékezést február 26Emlékezzünk a legnagyobb magyar ódaköltő életének án 15 órakor tartjuk a síremlékénél.
alkonyára, mely Niklán érte őt egy termékeny alkotói Sok vendéget várunk az ország minden szegletéből, rekorszak lezárulásaként. 1835-36-ban úrrá lett rajta a be- méljük, minél több niklai ember is velünk emlékezik.
tegség. Egyik fia, Berzsenyi Farkas így ír: „Néhai Édesatyám már előbb álmatlanságban és gyomorgörcsökben
időnként sokat szenvedvén, lábain kezdődött és lépcsőnként a test felsőbb részeire szétterjedt szélütés következtében hunyt el ápoló kezeink között 8 napi súlyos szenvedései után, a közelgő kimúlástól mit sem tartva, velünk s
orvosaival az utolsó percig férfiúi szilárdsággal nyugalmas lélekkel beszélgetvén…”

G. Jáger Márta így fogalmaz: „… az ünnepek legtöbbször
az élőkért vannak, s mindenkori hatalmi harcok és érdekek szolgálatába állíthatók. Az igazi eszmék, az igazi történelmi személyiségek, a nemzet géniuszai azonban holtukban sem megvesztegethetők; ahogy Berzsenyi verssorai hirdetik a múló időben az örökérvényű igazságot:

A derék nem fél az idők mohától,
Az egyik unoka, Berzsenyi Mária így emlékezik: „A test- A koporsóból kitör és eget kér,
ben és lélekben elfáradt nagy költőnk 1836. február 24- Érdemét a jók, nemesek s jövendő századok áldják.”
én hosszabb betegeskedés után meghalt. Az egész falu
népét mélyen megrendítette a szomorú hír. A parasztDénes Gábor (Bölcsőd-Sírod Egyesület)
ság, a zsellérek és a jobbágyok egyaránt siratták a falu
remetéjét, jóságos földesurunkat, a Dani uraságot, akit
élete végéig csak így neveztek, s nem csak közvetlen a
falusi nép, hanem a környék népe is. Mindenki ismerte,
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Háttérportálunk:

www.niklainfo.hu
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