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 "Heted-héthatárra szóló mesés nap Somogyfajszon"  

"Hétpróbára jöttünk, Nikláról érkeztünk. Megküzdünk a sárkánnyal, Hétmérföldes csizmával! Hipp-hipp hurrá! 

Hipp-hipp hurrá!" 

Zászlóval, csatakiáltással és indulóval felfegyverkezve teljesítették a "Heted-héthatárra szóló mesés nap" 7 

próbatételét a niklai óvodások Somogyfajszon. Jutalmul oklevelet, mesekönyvet, kincseket, meseelőadást és sok

-sok élményt kaptak a rendezőktől. Az erre a napra meghirdetett rajzversenyen Horváth André Olivér meserajza 

az első helyezést érte el a nagycsoportosok között. A csapat tagjai, akik a niklai óvodát képviselték: Szélesi Elvira, 

Tinó Szabina, Bogdán Kornél, Miklovics Márk, Horváth Jázmin, Horváth André Olivér, Tombor Emese, Kovács Esz-

ter, Tomisa Máté. 

Tanfolyamzáró 

Véget ért a második 20 órás térítésmentes 

számítógépes tanfolyam is Nikla községben.  

A Niklai Hagyományőrző Egyesület titkára 

által vezetett kurzus utolsó napján a résztve-

vők 60 perces szóbeli Kérdezz-felelek! 

"játékkal" összegezték a tanultakat. A nap 

zárása közös étel- és italfogyasztás volt, kötet-

len beszélgetés mellett... 
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Gyalogos feltámadási menet - Niklán át - Lengyeltótiba  

Május 5-én (szombaton) Marcaliból, gyalogos feltámadási menet indúlt Lengyeltótiba. Minden útba eső község 

templomába betértek a menet résztvevői.  

 

Niklán, Táskán, Buzsákon nemcsak a templomot mutatták meg a helyiek, hanem - rövid időre - vendégül is látták a 

zarándokokat. Mintegy harminc fővel indult a menet, ami Lengyeltótiba érve már 150 főre duzzadt... Majdnem 

percre pontosan a tervezett időre, este 6 órára megérkeztek a célhoz, a plébániatemplomban Kiss Iván atya adta 

át Gyuriga Károly lengyeltóti esperes-plébános atyának a feltámadási keresztet, amit a helyi hívek Kaposfüredre 

vittek. A szentmise után Lengyeltótiban is megvendégelték a zarándokokat. 

 

 

Megható Anyák Napja a templomban  

Május 6-án, Anyák Napján talán nem volt olyan ember a niklai Római Katolikus templomban, aki ne hatódott 

volna meg az - Egyházközségi képviselők által szervezett - Anyák napi ünnepi műsoron. Az elhangzott versek szí-

vet gyönyörködtetően csengtek az édesanyák, nagymamák, szülők és nem szülők fülében egyaránt. Az ünnepség 

végén a műsorban szereplő gyermekek virágokat helyeztek el a Mária oltáron és a Fatimai kegyszobor előtt, jelké-

pezve Szűz Mária istenanyaságát. Végül pedig virágokat osztottak a köszöntötteknek. 
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"Anyáknapi meglepetés" a niklai 

óvodában  

"Anyáknapi meglepetés" a niklai óvodában a megszo-

kottól eltérő anyák napi ünnepéllyel lepték meg az 

édesanyákat és a nagymamákat a niklai óvodások 

(május 8-án, délután). A megható, könnyeket csaloga-

tó versek és dalok után igazi "Ovi-zsúr" következett; 

ahol a gyerekek látták vendégül az ünnepelteket. 

Gyermeknap 

Május 25-én (pénteken) tartották a gyermeknapot a 

niklai óvodában és iskolában.  

Reggel az Élet Kertjében kezdődött a program, itt az 

előző 7 év szülöttei és családjuk meggondozták a fa-

csemetéket. Az ovisok műsora és egy másodikos kis-

lány verse után a szülők kék szalagot kötöttek a fácská-

jukra. 

Az iskolában és az óvodában folytatódott a program. 

Számos lehetőség volt a játékra, kézműves próbálkozá-

sokra. A gyerekek többek között gyöngyöt fűztek, raj-

zoltak, kavicsot festettek, pünkösdi totót oldottak meg, 

játékokat hajtogattak papírból, valamint pünkösdi ki-

rályt és királynőt választottak… 

 

 

Mesejáték gyerekektől gyerekek-

nek 

Május 29-én délután a niklai iskolások és óvodások 

másfél órára színházban érezhették magukat. A Mű-

velődési ház adott otthont Lázár Ervin: A Négyszögle-

tű Kerek Erdő mesejátékának, és aki elhozta mindezt 

eme kis Községbe, az nem más mint a - Bartokos Ta-

más vezette - Baptista Szeretetszolgálat Imre Sándor 

Szeretetszínháza. 

Egy profi szinész és körülötte jó pár tehetséges, színé-

szi affinitásu gyermek... Amit együtt "létrehoznak" a 

színpadon az pedig valami fenomenális. A nézőtéren 

érződött, hogy a fiatal szereplőgárdának ez az egész 

egy "nagy kaland", maga a játék hatalmas élményt ad 

nekik, átélik a szerepüket, ezáltal hitelessé válnak és 

akarva akaratlanul magukkal húzzák a nézőtéren ülő-

ket..., mindenki részesévé vált az előadásnak... 

Ezúton mondunk köszönetet Bartokos Tamás művé-

szeti vezetőnek és minden szereplőnek, hogy a pün-

kösdi Marcali premier után elhozták Niklára is a me-

sejátékot és felejthetetlen színházi élményt szereztek 

a Niklaiaknak... 
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 Idén jubilál a niklai Berzsenyi Mézes Nap rendezvénysorozat   

Nikla község Önkormányzata 2003 augusztusában indította útjára Berzsenyi Mézes Nap néven – évről évre 

megrendezésre kerülő – rendezvénysorozatát. Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a Berzsenyi Mézes 

Nap Niklán.  

10 órakor rendhagyó ünnepi műsorral kezdődik a programok sora az Élet kertjében. Felvonulnak a meghívott 

mézlovagrendek, felidézzük falunk költőóriása, Berzsenyi Dániel emlékét, köszöntjük az ez évben született gyer-

mekeket és megemlékezünk az elhunytakról is. A jubileum alkalmával a gasztronómia is előtérbe kerül az idei 

rendezvényen. Az ingyenes, sertéshúsból készült ebéd elfogyasztása mellett lehetőség nyílik a faluban élő, sütni 

szerető háziasszonyoknak megmérettetni tudásukat mézes süteménysütésből.  1 tányér mézes süteménnyel ne-

vezhetnek a Mézes sütemények versenyébe (Jelentkezési lap a cikk végén!)  Ezután kezdetét veszi a délutáni 

„kulturális kavalkád”. Az Egyházashetyei Zörej zenekar bemutatójával veszik kezdetüket a kulturális programok. 

15 órakor lép színpadra a nap sztárvendége, a 2010. év férfihangja: KÖKÉNY ATTILA, akit gitárosa (Samu István) 

kísér. 16 órától egy órára a 40-es és 50-es években érezhetjük magunkat, a Group’N’Swing zenekar két énekese: 

GÁJER BÁLINT és MIHÁLYI RÉKA idézi fel Nekünk az akkori hangulatot táncolható - Swinges lüktetésű - zenéken 

keresztül. 17.15-kor lépnek színpadra a niklai Hagyományőrzők, Koroknainé Fábos Judit vezetésével. 17.45-től 

„Cintányéros cudar világ” címmel magyar nóta és operett műsort láthatunk egy órában PALOTÁS ÁGNES és DÁNI-

EL GÁBOR előadásában. A rendezvényt 20.00-tól POSTÁS JÓZSI, Mulatós előadó és zenekarának élő koncertje 

zárja. A kulturális programokkal párhuzamosan a Körjegyzőség épületében 13.00 órától Méhész fórum veszi kez-

detét a meghívott Mézlovagrendek részére.  A felnőttek mellett, gondoltunk idén is a gyermekekre: a rendezvény 

délutánján – a tavalyi évhez hasonlóan, ingyenesen – arcfestésen vehetnek részt és óriáscsúszdás légvárban játsz-

hatnak kedvükre. 

A rendezvény lebonyolítására Nikla Község Önkormányzata nettó 1 194 000 Ft támogatást nyert LEADER pályázaton. 

2012. augusztus 11-én, mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre!  

Jelentkezési lap 
Mézes sütemények versenyére 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Jelentkező neve, elérhetősége: ……………………………………………………………………………... 

                                                      ..……………………………………………………………………………. 

Sütemény neve: ………………………………………………………………………. 

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 6. (hétfő) 

A jelentkezési lapot Hársházi Szabolcs kulturális szervezőnek szíveskedjenek leadni az Önkormányzaton!   

 

Kérjük a szaggatott vonal mentén vágja ki! 
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Ezüst minősítés a niklai Hagyomány-

őrző csoportnak  

A II. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD? elődöntői már 

januárban megkezdődtek. Négyszázhetvennyolc pro-

dukciót értékelt a szakmai zsűri, melyből a középdön-

tőbe jutottak tíz héten át versenyeztek Sármelléken. A 

döntő két helyszínen zajlott két egymást követő na-

pon: Június 1-én Sármelléken, Június 2-án pedig Keszt-

helyen. A Niklai Hagyományőrző Egyesület „Sárga 

Rózsa” csoportja a Pletykás asszonyok jelenetével 

„Ezüst minősítést” szerzett. (Az oklevél megtekinthető 

a címlapon…) A minősítő oklevél mellé egy 25 000 Ft 

értékű Szállásutalvány is járt.  

Közel kétezer egyéni illetve csoportos induló közül ke-

rültek ki azok, egész Magyarország területéről, akik 

megmérethették magukat az „Országos döntőn.” Ezú-

ton gratulálunk a csoport minden tagjának és külön 

köszönet Koroknainé Fábos Judit művészeti vezetőnek 

a felkészítésért. 

Polgármesteri tájékoztató 

A polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy a falu-

gondnoki gépkocsi a szabályok szerint: - bérbe adható 

- egyéni szükség esetén igénybe vehető a rászorultak 

részére. Ilyen nemű igény bejelentése a szolgáltatás 

igénybevétele előtt legalább 1 héttel írásban eszközölt, 

a polgármesternél.  

 

Eredményes ÖNHIKI pályázat 

A Belügyminisztérium ismét támogatásban részesítette 

Önkormányzatunkat, az idei önhibájukon kívül hátrá-

nyos helyzetbe került Önkormányzatok pályázata kere-

tében. Ezúttal 1 298 000 Ft, azaz egymillió-

kettőszázkilencvennyolc-ezer forint az elnyert támoga-

tási összeg.  

 

 
Részvétünket fejezzük ki elhunyt lakosunk hoz-

zátartozóinak. 

Bonczó Józsefné 
(1929.09.13.—2012.04.27.) 

 

Perák József 
(1939.11.28.— 2012.05.15.) 

 

„Isten ad erőt a földi lét küzdelmeihez, és ő ad erőt a 

földi lét békességes lezárulásához is, hogy a földi lét 

ne bukások sorozata, hanem diadalmenet, a halál 

pedig ne tragédia, hanem üdvösséges hazatérés le-

hessen.” 

Biblia, 84. zsoltár 6-8. vers 

Köszöntjük  

május - június hónapban  

születésnapjukat és 

névnapjukat ünneplő  

lakosainkat! 
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 Pünkösdi bál 

A Niklai Hagyományőrző, Kulturális és Faluszépítő Egyesület: Pünkösd hétvégéjére bált szervezett. A bált a Pün-

kösdi király és királynő keringője nyitotta meg. A jó hangulatról a HKG bulizenekar gondoskodott. A bál bevételé-

vel a Hagyományörző Egyesület 2012. évi működésése került támogatásra. Ezúton köszönjük a megjelenteknek a 

részvételt, és a támogatóknak a felajánlásokat. 

Közösségi ház avató és szentelő ünnepség 

Határidőre elkészült a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Államtitkársága támogatásából 

felújított niklai plébánia épület. Az épület műszaki átadása május 31-én 

megtörtént, az ünnepélyes szentelő és avató ünnepségre június 21-én ke-

rült sor.  Délután 3 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a niklai katolikus 

közösségi ház - újraszenteléssel egybekötött - átadása, a felújított plébánia 

épület régen paplakként szolgált. Az ünnepségen részt vett Szászfalvi László 

államtitkár is. A szentmisét Csertán Dániel, mernyei plébános celebrálta. El-

hangzott Szent Pál levele a korinthosziakhoz a szeretetről, majd az atya kérte 

az Úr áldását a niklaiakra és az új közösségi házra. Balsai Tamás helyi plébános 

megköszönte Szászfalvi László államtitkár úr segítségét, valamint a niklai ön-

kormányzat áldozatos munkáját. Az ünnep erejét és szellemiségét jól kifejezte 

Reményik Sándor: A templom és az iskola című verse. „Ti nem akartok semmi 

rosszat, / Isten a tanútok reá. / De nincsen, aki köztetek / E szent harcot ne állaná. / Ehhez Isten mindannyitok-

nak / Vitathatatlan jogot ád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” A szentmise után, a temp-

lomkertben, a közösségi ház teraszán Szászfalvi László méltatta az összefogást, mellyel a helyi közösség felelős 

vezetői értéket mentettek – baptista testvéreink segítőkészsége révén – mind az iskola megtartásával, mind a 

közösségi ház létrehozásával. A szentelést követően Balsai Tamás atya arról beszélt, mindenki munkája, a legap-

róbbnak tűnő tett is fontos volt a terv megvalósításában. Példaként említette Dr. Papp Lajos szívsebész profesz-

szor szavait: „Egy sikeres szívműtéthez a takarítónő munkája is nélkülözhetetlen.” Elsőként Dr. Fülöpné Kesztyűs 

Ágota niklai polgármester lépte át a fölszentelt közösségi ház küszöbét, őt követték a vendégek és a falu érdeklő-

dő közönsége.  
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