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Megemlékezés a II. Világháborús emlékműnél
Nikla Község Önkormányzata - mindenszentek és halottak napja alkalmából - rendhagyó megemlékezést tartott
az Általános Iskola udvarán található II. Világháborús emlékműnél október 28-án (pénteken). A második világháború nem csak a csatatereken hagyott maradandó nyomot, hanem odahaza a falvakban és városokban is. A háború áldozatainak emlékére fájdalommal vegyes büszkeséggel állított emlékműveket a hálás utókor. Így történt ez a
háborúban résztvevő országok mindegyikében, Magyarországon is, a mi kis falunkban, Niklán is.
A gyertyagyújtást és a koszorúzást megelőzően Dénes Gábor tanár, önkormányzati képviselő mondott beszédet,
emlékezett meg a hősökről.
"A mi niklai hőseink itt pihennek örök nyugalomban. Legalább az emlékük itt nyugszik. Hogy csontjaik milyen meszszi földben nyugszanak, nem tudhatjuk, de akárhol is van az a hely, az a föld egy darab Magyarország, egy darabka
Nikla."

Köszöntjük

Gólyahír

2011.

Erdődi Flóra Jázmin

október-novemberdecember

Született: 2011. november 18.

hónapban

Született: 2011. november 30.

Szabó Liliána
Szívből gratulálunk
és jó egészséget
kívánunk a babának és az anyukának!

születésnapjukat
és névnapjukat ünneplő
lakosainkat!
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eredményeit, beleértve a települési önkormányzat
által megépített javakat, a település kialakított környezetét, értékeit belterületen és külterületen egyaránt.
Az egyesület célja az önkormányzattal közösen a falu
és a lakosság érdekében a helyi hagyományok ápolása
és népszerűsítése, kulturális közművelődési tevékenység, közösség- és településfejlesztés.

Őszi témahetek az óvodában
Egy-egy témát egy héten keresztül dolgoztak fel a
gyerekek az óvodában. Minél több közvetlen tapasztalás, tevékenykedés, komplex ismeretszerzés jellemezte
az egyes témák mélyebb megismertetését. Az Őszi témahetek lezárására november 17-én került sor. A gyerekek a szülőkkel közösen udvartakarítással, faültetéssel, táncos játékokkal és közös uzsonnával búcsúztatták el az őszt. Az óvoda dolgozói, köszönetüket fejezik

EU-élelmiszersegélyt
ismét

ki azoknak a szülőknek és a faluban élő embereknek, akik
segítették a témahetek megvalósítását.

osztottak

November 21-én (hétfőn), Niklán 58 rászoruló család
részére osztották ki az Önkormányzat dolgozói a Kaposvári Egyházmegyei Karitász Európai Uniós élelmiszersegély csomagjait. A csomag tartalma száraztészta, instant sajtos tésztaétel, valamint C-vitamin készítmény volt.

Hagyományőrző Egyesület Nikla
múltjáért, jelenéért és jövőjéért
Hagyományőrző egyesület alakult november 3-án
községünkben; Niklai Hagyományőrző, Kulturális és
Faluszépítő Egyesület néven. A közgyűlés egyhangúlak
elfogadta az egyesület alapszabályát és megválasztották a vezető tisztségviselőket is. Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota lett az egyesület elnöke. Az alelnöki pozíciót
Koroknainé Fábos Judit tölti be Marcaliból. Az egyesület titkárának Hársházi Szabolcsot választották.

Karácsonyi adományosztás
Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (karöltve
Nikla Község Önkormányzatával) karácsonyi adományosztást szervezett Marcaliban; a Marcali térségben élő, szociálisan legrászorultabb többgyermekes
családok részére. A 2011. december 11-ére meghirdetett adományosztásra, Nikla Községből öt hátrányos
helyzetű család került meghívásra. Az adományok
Olaszországból érkeztek és a marcali X-házban kerültek
kiosztásra. Tekintettel, arra, hogy a adományosztás
nem helyben történt, az Önkormányzat gondoskodott
a rászorulók, adományosztás helyszínére való el– és
vissza szállításáról.

Az Egyesület szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához
kíván hozzájárulni. Megkívánja őrizni a település múltjában rejlő értékeket (néprajzi, építészeti és természeti
értékeit), a falu régi és új keletű, falu szintű rendezvényeit illetve Nikla község elmúlt évtizedeiben elért
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MEGHÍVÓ
Nikla Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 2011. december
23-án (pénteken) 15.00 órakor kezdődő, rendhagyó FALUKARÁCSONY-ra a
Művelődési házba.
Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota
Polgármester

A karácsony
A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Minden év december 25-én
tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Feltehetőleg, vagy azért esett erre
a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét illetve fogantatása az év azonos
napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor kezdődött el a téli napforduló a Föld északi féltekéjén. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a
szeretet ünnepeként.
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való
részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). December 24-én hagyományosan a családok böjtölnek
(karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd
vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba volt. Újabban hal, illetve töltött káposzta kerül
ilyenkor az asztalra.
A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített
asztalra gabonamagvakat helyeztek, és abból adtak a baromfiaknak, 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.
December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság
ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét
általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e.
A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét.
Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több
szereplős dramatizált játék volt, és az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. (folytatás a következő oldalon…)
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A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család látható. A pásztorjáték szereplői a kistemplomot vivő két angyal, a három pásztor, illetve a szatmári országrészben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja.
A legszebb ünnepre készülünk itt a mi kis falunkban is.
A családok, a szeretet és a békesség ünnepére. Véssük
jól emlékezetünkbe, amit a kínai közmondás üzen:
A lélek sugárzása
Széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége
Összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja
Rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol,
Béke köszönt a világra.
(Dénes Gábor)

Plébánia rekonstrukció
Mint már korábbi számunkban említettük: Önkormányzati együttműködéssel Balsai Tamás plébánosunk
részére a niklai plébánia épület felújítása céljából a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Államtitkársága az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások” előirányzat terhére 4 000 000 Ft vissza
nem térítendő felhalmozási célú támogatást biztosít. A
támogatásból felújításra kerülne belülről a plébánia
épület, mely később közösségi helyként funkcionálna.
A támogatási szerződés aláírásra és ellenjegyzésre került októberben. A támogatást 2012. május 31-éig kell
felhasználni. A kivitelező is kiválasztásra került a támogatási szerződés aláírását követően. A kivitelezővel
kötött szerződés alapján, a kivitelezés befejezésének
időpontja: 2012. május 15.

INGYENES 20 órás,

Niklai Betlehem

alapszintű ismereteket adó

Idén a templom előtti területen került felállításra a
niklaiak Betleheme. 2003 óta, minden évben Niklán
Betlehemet állít az Önkormányzat a falu lakossága számára. Egészen a 2008-as esztendőig, évről-évre a falu
szélén található evangélikus kápolna adott helyet a
csodálatos díszletnek. 2008-ban a Katolikus templom
udvarán és sekrestyéjében, az elmúlt két esztendőben
pedig a Művelődési ház területén került felállításra.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
indul Hársházi Szabolcs vezetésével

2012 januárjától…
10 héten át, heti rendszerességgel, 2x45 perc alkalmanként…

Tanfolyam helyszíne:
az Általános Iskola számítógépterme.
Tanfolyamra jelentkezés:
Személyesen,
2011. december 20-án (kedden), a niklai Általános
Iskola számítógéptermében 17.00 órakor!!!
Figyelem! A tanfolyam, kizárólag felnőttek részére szól
és „végzettséget” nem ad!!!
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Pályázati hírek

Jelentős közbiztonság javulás

Újabb eredményes ÖNHIKI pályázat

November 14-én a marcali Városháza nagytermében
megtartott Marcali Kistérségi Többcélú Társulás ülését
megelőzően Dr. Balassa Gabriella Virág r. százados a
Marcali Rendőrkapitányság vezetője tartott tájékoztatót a nagyszámban megjelent településvezetőknek. A
kistérségi ülést felvezető közbiztonsági egyeztető fórumon, a lakosság szubjektív biztonsági érzetét javító
rendőri intézkedések keretében beszámolt arról, hogy
A bűncselekmények magas száma miatt a veszélyeztetett települések közé tartozott korábban községünk és
sajnálatosan az élmezőnyben szerepelt mindeddig, de
egy bűnözői társaság felderítésével jelentősen visszaesett a mutató Niklán. Továbbá szó esett a térfigyelő
kamera rendszerekről, illetve a körzeti megbízottakról.

A Belügyminisztérium ismét támogatásban részesítette
Önkormányzatunkat, az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került Önkormányzatok pályázata keretében. Ezúttal 4 500 000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer
forint az elnyert támogatási összeg.

LEADER
November 15-ei határidővel beadásra került 3 pályázat
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyében. Önkormányzatunk 2 jogcímen (Rendezvény,
Közösségi célú fejlesztés) 3 célterületre ( Rendezvény
támogatás, Térségi közösségek támogatása, Közbiztonság megteremtését segítő fejlesztések támogatása)
nyújtott be pályázatot. A pályázatok elbírálása több
hónapot vesz igénybe. Sikeres pályázat esetén: a jubileumi X. Berzsenyi Mézes Nap megrendezésének költségeit finanszírozná a rendezvény támogatása célterület; továbbá a Térségi közösségek támogatása célterületen belül felújításra kerülne a Művelődési ház, régen
könyvtárként funkcionált terme a hozzátartozó vizesblokkal; a Közbiztonság megteremtését segítő fejlesztések támogatása célterületen belül kiépítésre kerülne
egy 5 kamerából álló térfigyelő rendszer, amelynek
központi (megfigyelő) egysége közvetlenül a Marcali
Rendőrkapitányságon lenne.

SZILVESZTERI
„batyús”
Óévbúcsúztató a

szervezésében!
Belépés: INGYENES
Rendezvény helyszíne: Művelődési ház
Rendezvény időpontja: 2011. december 31. ;15 órától

Szépkorúak Megyei Művészeti
Gálája

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Orvosi Ügyelet

Október 22-én (szombaton), Lábodon tartották a hagyományos Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját. A
megyei gálán 19 együttes mutatta be műsorát, köztük
volt a niklai „Sárga rózsa” Nyugdíjas klub is. A nagyszámú közönség vastapssal a szervezők pedig oklevéllel
jutalmazták a Nyugdíjas klub tagjainak produkcióját.

Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig, illetve
hétvégén péntek 16.00-tól hétfő 8.00-ig.
8700 Marcali, Széchenyi u. 17. Tel: (85) 310 515
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Községünkben járt a Mikulás

Testületi ülés

December 6-án délelőtt megérkezett a Mikulás a niklai
Óvodába. A gyerekek izgatottan pucolták a kis cipőjüket és eközben Télapó váró mondókáktól, énekektől
volt hangos a csoportszoba. A csomagokat a Mikulás
az óvoda ablakába kitett cipőcskékbe rejtette.

Nikla Község Önkormányzatának képviselő-testülete,
2011. december 8.-ai ülésén 14 napirendi pontot tárgyalt.
Egyhangúlag elfogadta: a jövő évi kéményseprési díjakat, melyek megegyeznek a 2011. évi díjakkal; az Önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolóját, valamint az erről szóló rendeletet; a 2012. évi költségvetési koncepciót; a képviselő-testület 2012. évi
munkatervét, az Önkormányzat belső ellenőrzési
ütemtervét, az Önkormányzati adóbeszámolót, valamint a Körjegyzőségi beszámolót.
Egy fő tartózkodással, elfogadta a jövő évi víz és
szennyvíz szolgáltatás díjait. Az ivóvíz szolgáltatási díja
5,6%-al, a szennyvízé 11,5%-al emelkedett.
A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal a helyi
adó rendeletet az alábbiak szerint fogadta el: Tekintettel a jelenlegi (országos) gazdasági helyzetre, a település működtetésének fenntartása érdekében háztartásonként megközelítőleg havi 167 forinttal, pontosan
évi 2 000 forinttal emelte az adó mértékét (évi 10 000
forintról, 12 000 forintra).
Nikla Község Önkormányzatának képviselő-testülete
kinyilvánította azon szándékát, hogy a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 2013. január 01. napjával
Csömend és Somogyszentpál községek Önkormányzatainak képviselő-testületeivel együtt közös Körjegyzőséget, közös hivatalt kíván kialakítani.

A délelőtti óvodai látogatás után—gondolva a faluban
élő többi gyermekre is—délután felkeresett otthonában minden niklai kisgyermeket. Akadt aki félelemmel,
akadt aki nagyon bátran, de mindenki örömmel fogadta a télapót.
Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású
vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában
fekvő Myra püspökének népies alakja. A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán meglátogatja a gyermekeket, s ha
az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad
nekik. Az óvodában 33, a faluban 118 mikulás csomag került kiosztásra (14 év alatti gyermekeknek). A
csomagokat az Önkormányzat biztosította a gyermekek részére.

Végül 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra került a
Niklai Hagyományőrző, Kulturális és Faluszépítő Egyesület vezetősége által benyújtott, az Egyesület és az
Önkormányzat közti együttműködési megállapodás.
A képviselő-testületi ülés teljes anyaga megtekinthető az
Önkormányzaton!
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Nikla Község Önkormányzata és a magam nevében kívánok
mindenkinek áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új esztendőt!
(Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota, polgármester)
Háttérportálunk:

www.niklainfo.hu

NIKLAI HÍRMONDÓ
NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA
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