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Színházlátogatás

Lencsevégen a Szerkesztő

Június 3-án pénteken, színházban jártak a Niklai
„Sárga Rózsa” Nyugdíjas klub tagjai és támogatói. Az
ingyenes színházlátogatást Nikla Község Önkormányzata szervezte a nyugdíjasok részére megköszönve
ezzel a tavaszi Kistérségi Kulturális Szemlén nyújtott
eredményes teljesítményüket.

Zsírai Tibor fotós 2011. június 16-án délután lencsevégre
kapta Hársházi Szabolcsot, a niklainfo.hu weboldal és a
Niklai Hírmondó című kiadvány szerkesztőjét.
Marcaliak, és Marcalihoz köthető személyek képeken, nullától száz éves korig - előre meghatározott rend szerint, szigorú elvek alapján, hétköznaponta bővülően. A Szabolcsról
készült zenészportré helyszínéül a Marcali Városi Zeneiskola
szolgált. (Bővebben: www.202portrait.wordpress.com)

Cervantes: Don Quijote című klasszikusának modern
kori musical feldolgozását volt alkalmuk a látogatóknak megtekinteni a kaposvári Csiky Gergely Színházban.

Gólyahír
Horváth Kira Leticia
Született: 2011. július 5.

Köszöntjük
Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babának és az anyukának!

2011. június-július
hónapban

születésnapjukat
és névnapjukat ünneplő

Karitász EU-élelmiszersegély

lakosainkat!

Június 27-én (hétfőn), Niklán 48 rászoruló család részére osztották ki az Önkormányzat dolgozói a Kaposvári Egyházmegyei Karitász Európai Uniós élelmiszersegély csomagjait. A csomag tartalma tartós élelmiszer volt (liszt, száraztészta, mézes puszedli és italpor).

Miseta László
(1930.09.06.—2011.06.29.)
Részvétünket fejezzük ki elhunyt lakosunk hozzátartozóinak.

„Soha, de soha nem veszítjük el szeretteinket (...).
Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből.
Csak nem egy szobában vagyunk velük.”
A rászorultságot a Karitász által megadott szempontok
szerint kellett megállapítani.

Paulo Coelho
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Elsőáldozás
Június 13-án délután tartották az elsőáldozást a niklai katolikus templomban. Az elsőáldozás, az Oltáriszentség
első alkalommal történő vétele.

A 15 órakor kezdődő szentmise főszereplője volt az a négy díszes ruhába öltözött gyermek, akik első alkalommal
vették magukhoz az első áldozás szentségét. Elsőáldozásuk emlékére Balsai Tamás plébános - aki az áldoztató pap
szerepét töltötte be - egy-egy emléklappal kedveskedett a gyermekeknek. Az általa aláírt emléklapot a mise végén
a gyermekekkel és szüleikkel töltette ki, hogy ha több évtized múlva kezükbe kerül az emléklap, emlékezzenek szüleikre és katolikus hitben telt gyermekkorukra.
Sajnálatos módon a „Kaposvári Püspökség” tájékoztatása szerint? Körülbelül 170 aláírás érkezett a niklai Egyházközség jelenlegi vezetése ellen.
Hogyan tovább…? Lesz-e ezek után temető-, eskető-, keresztelő, miséző-, hitoktató plébánosunk?
Elgondolkodtató, vajon milyen érdekek állnak az események mögött!!!

Miserend

Orvosi Ügyelet

Nyári időszakban: Vasárnap 8:30

Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig, illetve
hétvégén péntek 16.00-tól hétfő 8.00-ig.

Minden hónap 13-án engesztelő szentmise a Fatimai szűzhöz. A mise kezdete előtt egy órával imaóra
(rózsafüzér, szentségimádás, elmélkedések....).

8700 Marcali, Széchenyi u. 17.
Tel: (85) 310 515
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Köszönjük a kedves szülők segítségét, s hálásak vagyunk azoknak is, akik pénzzel, élelmiszercsomaggal
járultak hozzá az ünnep méltó megrendezéséhez.

IV. Berzsenyi-nap az iskolában
Immár negyedszer kerül sor Niklán a tavaszi Berzsenyi-nap megrendezésére. Minden évben ugyanazokat
a csapatokat hívjuk erre a „megmérettetésre”. A környékünkről Somogyfajsz, Lengyeltóti, Szőlősgyörök
iskolás csapatai vettek részt az idén június 3-án, pénteken lezajlott eseményen; de évről évre itt vannak a
nagy magyar ódaköltő szülőfalujának képviselői is
Egyházashetyéről, ők Bobára járnak iskolába. Természetesen a niklai iskola csapatai is részt vettek a versenyeken.

Gyermeknap
Június 10-én, pénteken a niklai óvodások és iskolások
együtt ünnepelték a gyermeknapot.

Akik eljöttek – gyerekek, régi tanítványaink, szülők,
vendégek –, önfeledt játék, szórakozás nyújtotta örömök részesei lehettek. Inkább a kicsiket érdekelte a
tűzoltóautó, beülhettek, szirénázhattak, ismerkedhettek a berendezésekkel. A legbátrabbak föl is másztak a tűzoltólétrán. Arcfestés, körömfestés, lufifújó
verseny, gyöngyfűzés, focibajnokság, csoki-evés késselvillával, zsákban-futó verseny: a legtöbb gyermek mindent kipróbált, sőt, néhány szülő is visszaidézte a gyerekkorát a játékokban. Mindezek közben finomságokat
ehettek, ihattak a résztvevők. Az élményteli napot a
„Melinda és a Happy Boys” egyórás koncertje zárta,
műsorukban jól ismert gyermekdalok csendültek fel.

9 órakor Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota polgármester köszöntötte a vendégeinket a megnyitón, majd kezdődtek a versenyek. A Berzsenyi-focikupán 6 fős csapatok
játszottak körmérkőzéseket. A versmondó verseny zsűrije: Berzsenyi Janosits Éva és Osváth Anna megdicsérte az irodalomszerető gyerekeket, akik egy Berzsenyiverssel és egy szabadon választott költeménnyel készültek. A költő életrajzának ismeretéből jól felkészült
csapatok egy niklai kirándulás keretében mérhették
össze tudásukat. Berzsenyi síremlékénél a család leszármazottait vették számba, a méhesben és az emlékmúzeumban keresztrejtvényt kellett megoldaniuk, s
végül az iskolában képes feladatsor kérdéseire adhattak válaszokat.

Hálás köszönettel tartozunk Balsai Tamás plébános
atyának, aki 150 ezer forinttal támogatta ezt a rendezvényt, és mindazoknak, akik önzetlen és nagylelkű
támogatásukkal hozzájárultak ehhez a boldogan, vidáman telt szép naphoz.

A tartalmas és szép emléknapot a jutalmak, díjak átadása zárta.

Dénes Gábor
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Az igazgatónő megköszönte a polgármesternek és a
képviselőknek, hogy kitartó munkával sikerült az iskola
további működését biztosítani a reménytelennek látszó helyzetben. A jutalomkönyvek átadása után bezárta a 2010/11-es tanévet, majd a gyerekek az osztályukba visszavonulva átvehették a bizonyítványukat.

Ballagások
Ballagás az oviban
Június 11-én délelőtt a niklai Művelődési Ház adott
otthont az ovisok ballagásának. Jelenlévő családtagjaiknak, és a meghívott vendégeknek, közel egy órás műsorral kedveskedtek a gyermekek.

Nyári gyermekétkeztetés
Nyári gyermekétkeztetés keretében - 2011. május 1-i
jogosultsággal rendelkező - gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a nyári időszakban, felmelegíthető konzerveket biztosít Nikla
község Önkormányzata heti rendszerességgel.
A támogatás mértéke gyermekenként 45 napra 16 650
Ft/fő. Ezen támogatási formában 147 gyermek részesül.
A műsor végén a kezükben virágcsokorral, kis szívünkben szeretettel köszönték meg az Óvónéninek és a Dadusnak azt a sok jót, amit értük tettek és tőlük kaptak.
Természetesen óvodai nevelőik sem maradtak adósak
az ajándékozásban..., ajándékcsomagokkal lepték meg
a kicsiket.

Ballagás és tanévzáró az iskolában
Június 18-án, szombaton délelőtt ballagtak el a végzős nyolcadikosok a niklai iskolából. Az osztályfőnökükkel az élen, a megszokott útvonalon sétáltak végig a
ballagó diákok a folyosókon, tantermeiken. Az ünnepélyen az alsósok kis műsorral búcsúztak el a tanévtől,
majd a nyolcadikosok búcsúzója és a hetedikesek búcsúztatója után a végzősök átadták a stafétabotot,
azaz az iskolazászlót az őket követő évfolyam képviselőinek. A szülők és a hozzátartozók virágokkal halmozták el az ünnepelt fiatalokat.
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tette Önkormányzatunkat, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került Önkormányzatok pályázata
keretében. Az elnyert támogatási összeggel Nikla,
Marcali város után a második legnagyobb támogatást
kapta a Kistérségben.

Észak-ír vendégek
Július első és második csütörtökjén Észak-Írországból
érkezett vendégeket fogadot a falunk. A bodrogi baptista iskola – mely augusztus végétől átveszi óvodánk
és iskolánk fenntartását – csoportokat hívott vendégségbe abból a közösségből, mely támogatja őket. Egyegy délutánt Niklán töltöttek a csoportok, az óvodát,
az iskolát és a Berzsenyi Emlékmúzeumot látogatták
meg, majd a Balatonra utaztak.

Polgármesteri tájékoztató
Visszaállításra került a Művelődési Ház bejáratánál a
régi sorompó. A lezárt terület használatba vételéhez a
sorompó kulcsa munkaidőben az Önkormányzati hivatalnál igényelhető (Berzsenyi u. 51.) Munkaidőn kívül
és hétvégén pedig a 06 70/316-5324-es telefonszámon.
Bérpótló juttatás (szociális segély) megadásának feltételei közt szerepel az ellátásban részesülő személy
azon kötelezettsége, hogy a lakókörnyezetét és az
általa lakot ingatlanát köteles rendben tartani, gyom
mentesíteni. Valamint a közegészségügyi, járványügyi, állategészségügyi jogszabályban vagy jogerős
hatósági határozatban foglalt kötelezettségét teljesíteni; ilyen a tulajdonában valamint felügyelete alatt
lévő ebek kötelező védőoltásáról való gondoskodás
(veszettség elleni oltás), ebzárlat, legeltetési tilalom
betartása. A feltételek elmulasztása esetén a járandóság törvényesen megvonásra kerülhet!

Testületi ülés
2011. június 23-án délelőtt testületi ülést tartott Nikla
Község képviselő-testülete. A képviselő-testület egyik
tagja igazolatlanul távol maradt. Az ülésen elfogadásra
kerültek az alábbi beszámolók: Marcali Rendőrkapitányság beszámolója a közrendről és a közbiztonságról; közoktatási intézmények (óvoda, iskola) beszámolója a működésről, beszámoló a szociális feladatok ellátásáról; beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
gyámhatósági feladatok ellátásáról,; beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról. A Háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót a testület nem fogadta el.

Kedves Barátaim, Támogatóim!
Minden rosszindulatú híresztelés ellenére—hála a
jó Istennek— jól vagyok! A rám bízott feladatokat
minden körülmények között elvégzem. Képviselőtestületem és a polgármesteri szék stabil. Félni
valónk nincs…!
Ha az Isten is úgy akarja 2014-ig megbízatásunkat
fel nem adjuk…!

Eredményes ÖNHIKI pályázat

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota

A Belügyminisztérium 8 640 000 Ft, azaz nyolcmillióhatszáz-negyvenezer forint támogatásban részesí-

Polgármester
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AUGUSZTUS 13. A IX. NIKLAI MÉZES NAP
10 órakor rendhagyó ünnepi műsorral kezdődik a programok sora a kápolnakertben. Új mézlovagokat avatunk, majd
felvonulnak a külföldi és hazai mézlovagrendek. Megemlékezünk volt polgármesterünkről, Lancz János mézlovagról. Sor
kerül a méhészek és a mézek megáldására is. Mint tavaly, most is itt idézzük föl rövid műsorban falunk költőóriása, Berzsenyi Dániel emlékét. Ne feledjük Pomogáts Béla szavait: Nikla szent hely a magyar irodalom térképén! Természetesen
itt lesznek Berzsenyi leszármazottai és a szülőfalu, Egyházashetye képviselői is. Az ünnepségen részt vesz V. Németh
Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár is.
Az Élet Kertjében 2005 óta e napon ünnepeljük az előző év szülötteit, és a gránitkőre fölkerülnek községünk halottai.
Rítust teremtettünk. Idén – eltérve a megszokottól – 2005-től soroljuk föl az elhunytakat. A képviselő-testület tagjai virágokat tesznek az emlékhelyre. Ide várjuk természetesen a hozzátartozókat is. Az Élet Kert „legöregebb” fái immár 6
évesek, a facsemeték is cseperednek, mint a gyermekek. Idén augusztusban nemcsak az elmúlt évben született gyermekeket és szüleiket várjuk, hanem – a szüleivel együtt – minden kisgyermeket, akinek életét a Kert egyik fája szimbolizálja.
Kérjük, hogy az ünnepség előtt keressék fel, gondozzák, öntözzék a facsemetéjüket, hadd fejlődjön, terebélyesedjen úgy,
mint a gyermek. Kapjon a fácska is törődést!
13 és 14 óra között ebéd gyanánt közös bográcsétel-fogyasztáson vehetnek részt a falu lakói. A délután folyamán a
kulturális programok mellett a gyermekek részére ingyenes óriáscsúszdás légvárat biztosítanak a szervezők, illetve arcfestésen vehetnek részt a kicsik. A délutáni kulturális kavalkád fellépői lesznek: a helyi „Sárga Rózsa” Nyugdíjas Klub,
akik rendszeres szereplői a rendezvénynek, és – Koroknainé Fábos Judit jóvoltából – minden évben sikerül valami újjal
remekelniük. Meghívást kapott a Táskai Asszonykórus is. 15 órától a STRINGER Gitártrió koncertjét tekinthetik meg az
akusztikus hangszereken előadott zenét kedvelők. Ezt követi majd – a niklaiak számára sem ismeretlen, operetteket és
magyar-nótákat előadó – Palotás Ágnes operett-musical színész műsora. 17 órától kezdetét veszi a nap sztárvendége,
Nótár Mary koncertje. Maryt többen már a tavalyi évben is szívesen látták volna fellépőként a Mézes Napon, most eljött
az ideje, a pop-énekesnő falunkba látogat. A 40 perces koncert után — a rendezvény zárásaként — két órás „retro” koncertet ad a rendezvényszervezők méltán kedvelt rendezvényzenekara, az idén 5. születésnapját ünneplő HKG
bulizenekar. Színvonalas repertoárjuknak köszönhetően fesztiválok, falunapok, esküvők, bálok, többcsillagos szállodák
gyakori fellépői. (Dénes Gábor)

MEGHÍVÓ

EINLADUNG

Nikla Község Önkormányzata
és a magam nevében
tisztelettel és szeretettel
hívom és várom Önt és kedves családját
a 2011. augusztus 13-án megrendezésre kerülő
Berzsenyi Mézes Nap
rendezvényünkre.

Im Nahmen von der Niklaer Gemeinde
lade ich Sie und Ihre liebe Familie
auf unsere,
am 13. August 2011
stattfindende Veranstaltung
Berzsenyi Honig-Tag
härzlichst ein.

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota
Bürgermeisterin

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota
Polgármester
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Háttérportálunk:

www.niklainfo.hu
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