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Nőnapi ünnepség
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve, 53 évvel később, 1910 augusztusában, Koppenhágában Zetkin Klára javaslatára elhatározták, hogy NEMZETKÖZI NŐNAPot tartanak. Hazánkban 97 éve ünneplik a Nőnapot, 1914-ben ünnepelték először.
Richard Wagner - német zeneszerző - szerint: "Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül
fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat."
Nőnap alkalmából - 2011. március 6-án, délután egy fergeteges könnyűzenei kalandozásra invitálták Nikla női lakóit.
A Marcali 3 Tenor előadásában áriákat, magyar
nóta és operett részleteket hallhattak a megjelentek. A lehengerlő 1 órás produkció mellé egy-egy
szál szegfű társult, amelyet a képviselő-testület –
jelenlévő – férfi tagjai adtak át a vendégeknek.
A rendezvény Hársházi Szabolcs és a képviselőtestület Fidesz-frakciójának (Dr. Fülöpné Kesztyűs
Ágota, Kispál Norbert, Hakl Zoltán, Dénes Gábor)
támogatásával valósult meg. A zenei produkciót
Szabolcs hozta, a virágokat pedig a Fidesz-frakció
tagjai vásárolták közösen.
A köztudatban forgó negatív kritikákra reagálva - miszerint a megmaradt virágokat a támogatók kimondottan csak
saját hölgyismerőseik részére juttatták el a rendezvényt követően, nem pedig az összes faluban élő hölgynek… - :
A virágok a megjelentek részére lettek megvásárolva a korábbi években megjelent közönség számához mérten. Az
pedig számunkra messzemenőkig egyértelmű, hogy a megmaradt virágok további sorsa felöl az ajándékozók rendelkeznek.
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mán – a Nagyszombattal együtt – a böjt és a gyász napja. Krisztus passiója, azaz kínszenvedése, gyalázatos
megveretése és keresztcipelése, majd a keresztre feszítése. Az egész szenvedéstörténet a nagypénteki liturgiában hangzik el, ez ihlette a misztériumjátékokat
és vezeklő körmeneteket, a stációjárást, a Kálvária és a
Szent Sír kultuszát, a népi ájtatosságok változatos gazdagságát. Nagyszombaton Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat, majd csak a föltámadáskor gyújtották meg őket újra. A tűz kultusza is e nap. A
gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét a megszentelt
tűz lángjánál gyújtják meg úgy, hogy a tavaly szentelt
barkára tüzet csiholnak, s ennél gyújtják meg a gyertyákat. Húsvétvasárnap ünnepi szentmisét
tartanak. Megszentelik az ételt. A délelőtti
misére letakart kosárral mennek a hívők,
melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és
bor van. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a
bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az
újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi, mint karácsonykor az alma. A magyar
néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett
elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor
eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy
kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. Húsvét másnapja, azaz Húsvéthétfő a feltámadás napja. Nevezték vízbevetőhétfőnek is egyes
helyeken. A profán emberi örömök, a fiatalság ünnepe.
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.

Húsvét ünnepe
A kereszténység legfontosabb ünnepe a húsvét. A
karácsonytól eltérően – mozgóünnep, ami azt jelenti,
hogy az évnek nem mindig ugyanazon napjára esik,
hanem ki kell számolni. Az első niceai zsinat 325-ben
határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot
ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen
a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap.
Ez az ünnep természetesen a tavasz, a természet újjászületésének ünnepeként már jóval a kereszténység kialakulása előtt megjelent
minden civilizációban. A tavasz közeledtét
már a farsangi szokások is különös színességgel hirdetik. A tél és a tavasz küzdelme
az óév temetésével kezdődik, és a farsang
farkán ér a tetőpontjára. Ez a téltemetés, a
telet jelképező bábot elpusztítják, vízbe
fojtják vagy elégetik.
A római katolikus egyház húsvéti szertartásai napokhoz kötődnek, melyek Jézus életének, illetve
elítéltetésének, szenvedéseinek, halálának és föltámadásának emlékeit jelenítik meg. Virágvasárnap vezeti
be a három szentnap liturgiáját. E nap a nagyböjti előkészület csúcspontja, Jézus Jeruzsálembe való megérkezése szamárháton, ekkor még ünnepli őt a nép.
Nagycsütörtökön emlékezünk az utolsó vacsorára, innen ered az Oltáriszentség. Ez az este Jézus szenvedéseinek kezdete. Az ősegyházban ekkor történt a bűnösök nyilvános kiengesztelése. A templomban megszólal
az orgona, fölcsendülnek a csengők meg a harangok,
hogy aztán nagyszombatig elhallgassanak, ahogy a nép
mondta: „megsüketüljenek”. A harangok Rómába
mennek. Nagypéntek az ősi egyházi hagyomány nyo-

Dénes Gábor

tagjai, hidat építettek. Tették mindezt az Önkormányzat
engedélye és hozzájárulása nélkül. Természetesen Önkormányzatunk minden jó szándékú és építőjellegű cselekedetet támogat, azonban a jogszabályok megszegésével, kijátszásával végzett tevékenységeket a továbbiakban nem
fogja tolerálni és minden jogszerű eszközzel fel fog lépni
ellene.

Tájékoztatás
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon bármilyen tárgy, eszköz elhelyezése
illetve építése engedélyköteles tevékenység. Az engedély
beszerzése azok felelőssége és kötelessége, akik az Önkormányzat területén bármilyen munkát végezni szeretnének
illetve építményt építeni kívánnak. Tudomásunkra jutott,
hogy Önkormányzati területen egy bizonyos civil szervezet

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota polgármester és Nikla Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Kistérségi Nyugdíjas Kulturális
bemutató Niklán

2011. április 17-én (vasárnap) délután 14.00 órától, 11
somogyi település művészeti csoportja mutatkozik be
a niklai Művelődési Házban.
Az Önkormányzat célja, hogy a házigazda szerepét az
adott körülményekhez mérten színvonalasan lássa el.
A niklai csoport a Pletykás asszonyok című zenés jelenettel lép fel. Ezúton kívánunk nekik sok-sok türelmet
és kitartást a felkészüléshez illetve sok-sikert az előadáshoz.

Évről évre, más-más helyszínen kerül megrendezésre
a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás
tavaszi Kulturális bemutatója.
Idén a rendezvény megszervezése és lebonyolítása
Niklára hárul, községünk fogja betölteni a vendéglátó
szerepét.

Megemlékezés Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, mártírjaira emlékezve - 2011. március 14-én 15 órakor teltházas megemlékezést tartott Nikla Község Önkormányzata a Művelődési házban. A Nyugdíjasok Nikláért
Egyesület tagjainak emlékműsorát vacsora követte.
A vacsora babgulyás volt túros csuszával. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel eredetileg
csak babgulyás volt betervezve menü gyanánt, viszont Hakl Zoltán, Kispál Norbert és Dénes Gábor képviselő urak
jóvoltából a menü kiegészült túros csuszával is. Említést kell tegyünk még a vendégek körében is nagy népszerűségnek örvendő paprikás pogácsáknak, mely Hakl Zoltánné és Marosi Ferencné keze nyomán került terítékre.

Az emlékműsor közreműködői voltak: Koroknainé Fábos Judit, Hársházi Istvánné, Orbánné Olasz Ágnes, Gazda Márta, Tomisa
Attiláné, Balázs Ferencné, Buzásiné Pongrácz Diána, Szilágyi Ferencné, Marosi Ferenc, Hársházi István, Rabóczki József, Balázs
Ferenc, Hortobágyi Márton, Dénes Gábor, Juhász Sándor, Tombor Attila. Hang– és fénytechnika: Hársházi Szabolcs.
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a
nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a
nemzeti mitológia részévé vált. A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a
pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg
vezetőkkel. V. Ferdinánd király először nem akarta szentesíteni a pozsonyi országgyűlésen előző nap megszavazott
feliratot, azonban 16-án hajnalban - hallva a Pest-Budán történtekről - kénytelen volt engedni.

Március 15-én a bécsi forradalom hírére magyar küldöttség indult a pozsonyi országgyűlésről a császári városba, s
időközben Pesten is kitört a forradalom. Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség
követeléseinek. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány
Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a
király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány
Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát
független, és felelős kormány volt. Az 1848-as forradalom
meghatározó pillanat volt Magyarországnak a szabadságért vívott küzdelmében, és továbbra is lelkesítőleg hat
mindazokra, akik támogatják a szabadság ügyét.
Emlékezzünk meg nevük megemlítésével mind a 18 niklairól, akik részt vettek a szabadságharcban:
Kisbali József, Grinya Gábor, Bali József, Vitola Jancsi, kinek az édesapja hajdú volt Dani uraságnál; Mati Jancsi,
aki huszár volt Klapka seregében; Kisjóska Miska, Szőr Jancsi, Légrádi Pista, Purci Molnár Jancsi, Sass Laci, Gréci
Jóska, Szira Jancsi, Sajtos Imre, Kiss Imre, Bagoly Pista, Kukoli Miska, Ferencz Péter, Takács Laci László.
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Polgári védelmi gyakorlat Niklán
2011. március 29-én délelőtt a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltsége a helyi szervezet parancsnoksága és a riasztó őrsbe bevont személyek részére elméleti és
gyakorlati oktatást tartott településünkön.
A gyakorlat során egy vegyi anyagot szállító jármű és egy személygépkocsi ütközéséből kialakult, veszélyes anyag szivárgását előidéző balesetet szimuláltak. A szimuláció során iskola kiürítésre is sor
került.
A jelenlévő polgárvédelmi csoportunk tagjai maximálisan
együttműködtek a kivonuló egységekkel és a gyakorlat gyorsan és szervezetten ment végbe. Reméljük, hogy sosem kerül sor élesben ilyen műveletre! De ha véletlenül úgy adná a
sors, akkor sem kell pánikba esnünk, jól felkészített személyeink együttműködve a megfelelő szervekkel végheztudnák
vinni élesben is a rájuk bízott feladatokat.
Polgári védelmi csoportunk tagjai: Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota,
Dénes Gábor, Hársházi Dezső, Vitai Gábor, Hortobágyi Márton
és Tálos Attila (aki igazoltan távol maradt).

Testületi ülés

„Gólyahír”

2011.03.31-én testületi ülést tartott Nikla Község
képviselő-testülete.
Az iskola és óvoda üzemeltetésével kapcsolatos tárgyalások a végső szakaszba érkeztek a Bodrogi Baptista
Egyházzal. A megállapodás előkészítése jó ütemben
halad, a megállapodás várhatóan 2011. április végén,
május elején kerül aláírásra.
A képviselő-testület - a törvényi előírásoknak megfelelően - egyhangúlag elfogadta az új szociális rendeletet.
Továbbá - a törvényi előírásoknak megfelelően - a testület szintén egyhangúlag fogadta el az önkormányzat
gazdasági programját, amely meghatározza az önkormányzat gazdasági és fejlesztési feladatait a 20112014 közti időszakban.

Megérkezett az első gólya!
„Tartózkodási helye: Berzsenyi u. 51/B.”
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Felhívás
A Berzsenyi Dániel Általános Iskolában a
várható fenntartó változás miatt, NiklaCsömend Községek Önkormányzatai mint fenntartók és ingatlantulajdonosok nevében és képviseletében kárfelmérést
végeztünk. Az eredmény sajnos lesújtó
volt (összetört ajtók, letört csaptelepek,
összetört WC csészék… stb.)

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy a károk megtéríttetésének céljából, a
vizsgálatot megindítottam. Természetesen, a felelősöket kártérítésre fogom kötelezni.
Kérem továbbá, hogy az Önkormányzati dolgozók munkavégzését ne akadályozzák, mert ők a község érdekében dolgoznak!
Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota
Polgármester

Részvétünket fejezzük ki a 2011. január 1-je és 2011. március 31-e között elhunyt lakosaink hozzátartozóinak.

Hederics László

Dávid József

(1947.12.07.—2011.01.20.)

(1936.03.05.—2011.03.04.)

Hederics Sándor

Bogdán Miklósné /Szül.: Orsós Mária/

(1940.10.26.—2011.01.28.)

(1941.05.02.—2011.03.05.)

Hársházi Istvánné /Szül.: Péterfai Margit/

Berta Ferenc

(1921.11.25.—2011.03.02.)

(1925.02.01.—2011.03.16.)

„Csak elmúlás, és kész a dalnak vége szakad,
De annak rosszabb aki megy vagy annak aki marad?
Mert elmenni látnak így övék a bánat,
Értetlenül állnak, az emlékek fájnak,
Csak vágynak utánad, mindenük a gyász
Közben azt se tudják, valójában merre jársz.”
Máté Szabolcs
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Köszöntjük
a 2011. január 1-je és 2011. március 31-e között

születésnapjukat és névnapjukat ünneplő
lakosainkat!
Sose törjön félre kedved csizmasarka,
Legyen örömödnek bugyogója tarka,
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka.

Egyszerre légy a tűz, a jég:
az idő ablakára
lángolva fagyj rá, csak lobogjon
éveid jégvirága!

Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.

Keszei István

Arany János

A kiadvány nyomdai költségeit Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota önerőből finanszírozta.

Háttérportálunk:

www.niklainfo.hu
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