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 Somogy megyében egyedülálló fesztiválnak adott helyet Nikla 

Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány szervezésében szeptember második hétvégéjén került megrendezés-

re az első Somogy Jazz-Pop-Rock Fesztivál. A kétnapos rendezvény helyszínéül Berzsenyi Dániel faluját, Niklát 

választották a szervezők. A rendezvény fővédnökségét az Artisjus- és Fonogram-díjas szaxofonművész Bársony 

Bálint vállalta el. 

17 nevező indult a megmérettetésen, akiket szigorú, ám kíméletes szakmai zsűri minősített produkcióik után. 

Bartókos Tamás szinész, Antal János jazz-zongora előadóművész, Tarca László rockdobos valamint a zsűri elnöke 

Korolovics Lajos zenetanár  többféle szempont szerint értékelte a produkciókat, a zenei felkészültségtől a színpa-

di mozgásig valamint a zenei előadásmódig. A zsűri értékelése alapján Somogy legjobb zenekara lett rock kategó-

riában a kaposvári Septum, a pop kategóriában a marcali Stringer, jazz kategóriában pedig a balatonlellei Smooth 

Line. 

A fesztivál jótékony célokat is szolgált. A rendezvényből befolyt összegből Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapít-

vány kuratóriuma egy akusztikus-gitárkombóval ajándékozott meg egy a versenyen bemutatkozott fiatal tehetsé-

get, Palásti Mátét. A kétnapos rendezvény közös örömzenével zárult. Bársony Bálint zenei vezetésével jó pár te-

hetséges fiatal megmutathatta magát a Jam Sessionön, amelyen közreműködött Antal János jazz-zongorista és 

Hársházi Szabolcs kulturális szervező is (ezúttal zongoristaként).  

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester a fesztiválzáró eredményhirdetésen elmondta: Nagyon-nagy öröm volt 

számára, hogy  Nikla községben került megrendezésre eme nívós fesztivál. Beszédében külön kitért a résztvevők 

kulturált szórakozási módjára, példamutató viselkedésére, valamint megjegyezte, hogy a jövőben is szívesen biz-

tosít helyszint Nikla a fesztivál részére.  
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 Idősek estje  

Világszerte, így Magyarországon is hagyomány, hogy október az Idősek Hónapja. Az idősek megbecsülése, tar-

talmas időtöltésük biztosítása érdekében Nikla Község Önkormányzata együttműködésben a Niklai Hagyo-

mányőrző Egyesülettel október 20-ára ünnepséget szervezett a niklán élő 62 év feletti lakósok részére. 

A Marcali 3 Tenor szórakoztatta a megjelenteket. Az előadók műsorát közös vacsora követte. A rendezvényen 

Nikla Község Önkormányzatának két képviselője felköszöntötte Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármestert, aki 10 

évvel ezelött ezen a napon lett vezetője a községnek. 

Ünnepi köszöntő 

„Fénylik az istálló, tündököl a szalma, 

hiszen a kis Jézus maga fekszik rajta. 

Drága, hímzett szőnyeg lett a barmok alma, 

pásztorok, királyok borulnak le rajta. 

Szemekből az öröm oly boldogan fénylő, 

elsápad az arany, megfakul az égkő. 

Csillagot követve, egyszer, de jó lenne, 

rálelni e vesztett igaz értékrendre. „ 

 

Ezen a Bőhm András idézeten keresztül kívánok minden kedves niklai polgárnak békés, boldog ka-

rácsonyt és sikerekben gazdag új évet! 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota—polgármester 
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Márton nap az oviban 

Márton-nap alkalmából november 9-én délután ját-

szóházat és az együttműködő partnerekkel lámpás 

felvonulást szerveztek a niklai óvodások. 

Az alkalomhoz illően volt lúd és lámpás készítés, lila-

hagymás-libazsíros kenyér, valamint mese Szent Már-

ton történetéről. A program Márton-napi énekekkel 

valamint a jelenlévők és a lámpások megáldásával ért 

véget a templomban. 

Az óvoda dolgozói hagyományteremtő szándékkal 

szervezték meg a programot 

. 

Karácsonyi bábelőadás 

Karácsonyi bábelőadás részesei lehettek az általános 

iskolások és az ovisok december 7-én (pénteken).  A  

baptista Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió kará-

csonyi bábjátékát tekinthették meg az Általános Isko-

la tornatermében. 

A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkatársai a 

gyermekek nyelvén íródott bábdarabok útján mondják 

el az Evangéliumot. A bábdarabot általában énektaní-

tással és visszakérdezéssel, összefoglaló üzenettel öt-

vözve adják elő.  Az előadók a műsor végén karácsonyi 

témájú Vidám családi foglalkoztató füzettel lepték meg 

a résztvevőket.  

MEGHÍVÓ 

A „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 

szeretettel hívja és várja a kedves niklai közönséget 

ADVENT UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN, 

2012. december 23-án 16 órakor 

a niklai művelődési házban tartandó 

KARÁCSONYI ALKALOMRA. 

 

Zenével, énekkel, karácsonyi jelenettel, közös vacsorával 

emlékezünk Jézus születésére. 

 

„A magasságban dicsőség Istennek,  

békesség légyen földön embereknek! 

És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!” 

M E G H Í V Ó 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk  

2012. december 22-én (szombaton) 15 órakor  

a Római Katolikus Templom előtt megrendezésre kerülő 

adventi gyertyagyújtásra és ünnepségre!  

Az utolsó adventi gyertyát Szászfalvi László országgyűlési képviselő, 

miniszteri biztos gyújtja meg. 

 

Nikla Község Önkormányzata  

 

„Kis hópelyhek az örömök, 

Szitáló, halk szirom-csodák. 

Rajtuk át Isten szól: jövök.” 

Reményik Sándor 
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 Mikulásországi KI-MIT-TUD  

Különleges meglepetésben lehetett részük a niklai óvo-

dásoknak és az alsó tagozatos iskolásoknak szerdán, 

Mikulás napjának „elődélutánján” a niklai művelődési 

házban. Az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában 

találkozhattak a gyerekek és kísérőik a kissé bohókás 

Mikulással. Bartokos Tamás – a Baptista 

Szereteszolgálat munkatársa, színész, rendező jóvoltá-

ból. 

Hópehely ébresztette Mikulást hosszú álmából azzal, 

hogy itt a felkelés ideje, mindjárt itt van december hato-

dika, és még sehol sincsenek az ajándékozás előkészíté-

sében. Hamarosan előkerült a lista is a jó és a rossz gye-

rekekről, nemsokára meg is teltek a zsákok: az egyik ajándékokkal, a másik a téli jeges hideggel. A készülődést 

több akadály nehezítette, a Mikulás zsákjait elrabolták illetve összecserélték a gonosz haramiák, és – valljuk be – 

a tisztes kort megért drága ősz öregúr kicsit félrehallotta és összekeverte-kavarta a dolgokat: a közönséget kellő-

képpen szórakoztatva ezzel. 

A mikulásországi KI MIT TUD interaktív játék volt. A közönség gyermek és felnőtt tagjai vidáman kivették részüket 

a versmondásból, az éneklésből és a táncból. Végül minden a helyére került, a puttonyból az ajándékok a gyere-

kekhez, de a téli jeges hideggel teli zsák is kiontotta tartalmát, hogy segítse a mackó téli álomba merülését. 

Az Imre Sándor Szeretetszínház előadása nagy sikert aratott, kétszer is visszatapsolták a szereplőket – a Mikulást 

alakító Bartokos Tamást valamint a gyerekeket. 

Niklán járt a Mikulás 

Csengőszóval, váratlanul toppant 

be a Télapó a niklai óvodába. A 

gyerekek az első meglepődés után 

már bátran mondták el mikulás 

váró mondókáikat, verseiket a 

nagyszakállúnak. Az ovisok énekel-

tek is a mikulásnak aki természete-

sen ajándékokkal jutalmazta az Őt 

szeretettel fogadó csöppségeket.  

A délelőtti óvodai látogatás után—

gondolva a faluban élő többi gyer-

mekre is—délután felkeresett ott-

honában minden niklai kisgyermeket. Akadt aki félelemmel, akadt aki nagyon bátran, de mindenki örömmel fo-

gadta a télapót. 
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Megemlékezés a II. Világháborús 

emlékműnél 

Nikla Község Önkormányzata - mindenszentek és ha-

lottak napja alkalmából - rendhagyó megemlékezést 

tartott az Általános Iskola udvarán található II. Világ-

háborús emlékműnél október 31-én 9 órakor.  

A második világháború nem csak a csatatereken ha-

gyott maradandó nyomot, hanem odahaza a falvakban 

és városokban is. A háború áldozatainak emlékére fáj-

dalommal 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 Dr. 

Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester és Hakl Zoltán 

önkormányzati képviselő mondott beszédet, emléke-

zett meg a niklai hősökről. 

 
Részvétünket fejezzük ki elhunyt lakosaink  

hozzátartozóinak. 

Csonka János 
(1932.05.03.—2012.08.01.) 

 

Fazekas Mihály 
(1937.05.09.— 2012.09.22.) 

 
Makár Józsefné 

(1930.07.05.—2012.10.19.) 

 

Jancsek Ferenc 
(1934.11.19.— 2012.11.02.) 

 

Szabó János 
(1961.10.30.—2012.11.03.) 

 

Tomisa Györgyné 
(1937.09.10.— 2012.11.09.) 

 

„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 lehessen.” 

Biblia, 84. zsoltár 6-8. vers 

Köszöntjük  

július-augusztus-szeptember-

október-november-december 

hónapban  

születésnapjukat és 

névnapjukat ünneplő  

lakosainkat! 

Gólyahír 

Tinó Rebeka Anna 

Született:  2012. 07. 20. 

Horváth Jázmin Ilona 

Született:  2012. 07. 30 

Horváth Arabella 

Született:  2012. 08. 19. 

Tinó Dorina Regina 

Született:  2012. 09. 26. 

Szívből gratulálunk 

és jó egészséget 

kívánunk a babák-

nak és az anyukák-

nak! 
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Balatonmáriafürdőn lépet fel a Niklai Hagyományőrző Csoport 

Meghívást kapott a Niklai Hagyományőrző Egyesület „Sárga Rózsa” csoportja a Balatonmáriafürdői Közösségi 

Házba. A téli adventi esték keretében „Este a fonóban” címmel került megrendezésre az est, ahol két műsorszá-

mot is bemutatott a niklai csoport a megjelenteknek.  

Az „Este a fonóban” népi jelenetük mellett a nagysikerű „Pletykás asszonyok” című vidám műsor is terítékre került 

az est folyamán. A műsoros estre Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota is elkísérte a csoportot, aki Galácz Györggyel—

Balatonmáriafürdő polgármesterével—jó hangulatban, együtt nézte végig a niklaiak nagysikerű műsorát.   

Érdekességképp A Közösségi Ház hivatalos—Facebook—internetes közösségi oldalán az alábbiak olvashatóak—a 

szervezők tollából—beszámolóként az esttel kapcsolatban: „Régen nevettünk ennyit , mint pénteken este! A Niklai 

Hagyományőrző Együttes vaskos paraszti humorral átszőtt életképei , zenés jelenetei mindenkit elvarázsoltak! És 

milyen kitűnő előadók! Szépen, tisztán beszéltek, csupa élet volt a műsoruk! A közönség igazán vette a lapot!” 

A fenti sorok mondhatni minden elárulnak… Ismét sikeres szereplésnek tudható be a december 7-ei 

balatonmáriafürdői szereplésünk amatőr vonalban. 

Köszönetnyilvánítás 

 Szeretnék köszönetet mondani és hálámat kifejezni elsősorban Bozsoki István kőműves mesternek és továbbá 

azoknak a segítőkész niklai embereknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Római Katolikus Közösségi Házban 

cserépkályha kerüljön megrakásra. 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota—Nikla Község polgármestere 
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