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Emléktábla avatás és ünnepi
megemlékezés
Nikla Község Önkormányzata és a Niklai
Hagyományőrző Egyesület - március 15-ei
nemzeti ünnepünk alkalmából - közösen
emlékezett a falu megjelent lakóival és a
meghívott vendégekkel 2012. március 14én délután a Művelődési háznál. A hagyományőrzők ez alkalomra összeállított ünnepi műsorát egy a szabadságharc niklai
hőseinek állított emléktábla avató előzte
meg. A tábla a Művelődési ház homlokzatán kapott helyet. Az emléktáblával együtt
megszentelésre kerültek a már kihelyezett
rovásírásos helységjelző táblák is. A megemlékezést közös ünnepi vacsora zárta. Az
ünnepségről készült egy videó összeállítás
is, amely megtekinthető a niklainfo.hu
weboldalon.
(További képek a kiadvány hátoldalán…)
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Nőnap
Idén is gondolt Nikla Község Önkormányzata a faluban élő Hölgyekre. Nőnap alkalmából március 9-én
(pénteken) délután Máthé Zsolt és Hársházi Szabolcs duója szórakoztatta - egy órás műsorával - a Művelődési
házban megjelenteket. A műsor első felében a—Marcali Kulturális Korzóban már korábban nagysikert aratott—
Máté Péter emlékműsorukból adtak ízelítőt, majd pedig közismert magyarnóta és operett dallamokkal vidították
fel a közönséget. A Képviselő-testület férfi tagjai a műsort követően egy-egy szál virággal köszöntötték a megjelenteket.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon
1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A
nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők
egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a
nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet
mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.”
Richard Wagner
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nevelni és tanítani, s azokért a nehéz helyzetben élő
családokért is felelősséggel tartozunk, ahonnan a gyerekek óvodánkba, iskolánkba járnak. Sarkosan fogalmazva: intézményesült a szeretet. A legnagyobb változás, hogy azelőtt a gyerekek és a családok súlyos tehernek érezték az iskolába járás törvényi kötelezettségét,
az intézmény ellenségkép volt, a nevelő pedig ellenség, „aki meg akar változtatni, azaz bele akar gázolni az
életünkbe”. Most szeptember óta azonban egyre világosabban látják, hogy az önzetlen szeretet és törődés
értük van, az ő érdekük. A bodrogiakkal közösen szervezett havi rendszerességű szombati ifjúsági alkalmak,
a közösségi lét ily formában történő megélése kiválóan
szolgálja az önként részt vevők – gyerekek, szülők, nagyobb testvérek – lelki egészségét. Mondhatjuk, e tanév kezdetétől új időszámítás kezdődött a niklai iskolában. Paróczi Zsolt igazgató úr a bodrogi gyülekezet nézőpontjából vizsgálva osztotta meg tapasztalatait az
együttműködésről. Elmondta, nem volt más szándékuk, mint hogy segíteni akarnak, „nem mehettek el
tétlenül a niklai óvoda és iskola gondjai mellett”, lehetőségük volt segíteni, így hát megtették. Szászfalvi államtitkár úr – megköszönve a meghívást – elmondta,
örül, hogy ilyen jó tapasztalatokat hallhatott, számára
is fontos, hogy a niklai iskola és óvoda megmaradt és
jól működik, és immár biztosítva van ezen intézmények
fenntartható, hosszabb távú működése.

Államtitkári látogatás
Március 23-án Szászfalvi László országgyűlési képviselő, az Egyházügyi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság államtitkára a
niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola vendége volt.
Az egyórás beszélgetésen jelen volt Dr. Fülöpné
Kesztyüs Ágota polgármester, Dr. Dégi Zoltán körjegyző, Paróczi Zsolt igazgató, Táskai Ibolya tagintézményvezető, Koroknainé Fábos Judit óvodavezető, Balsai
Tamás atya, Hársházi Szabolcs kulturális szervező munkatárs valamint Hakl Zoltán és Dénes Gábor önkormányzati képviselők. Mint tudjuk, 2011 szeptemberétől a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet átvette a
niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda fenntartását az Önkormányzattól.

Felnőttek, újra a gép előtt
Alig fejeződött be az előző..., a nagy érdeklődésre
való tekintettel azonban máris egy újabb 20 órás térítésmentes számítógépes tanfolyam vette kezdetét - a
Niklai Hagyományőrző, Kulturális és Faluszépítő
Egyesület szervezésében, március 20-án Niklán. A
létszám ezuttal 8 fő, a tematika a korábbihoz hasonló... Hársházi Szabolcs tanfolyamvezető célja ezúttal is
az, hogy mindenki képességeihez mérten megfelelő
szinten sajátítsa el a tanfolyam végére az ismereteket.
Viszonylag rövid idő alatt használható tudást szerezzenek a résztvevők.

Az államtitkár úr látogatásának célja az volt, hogy személyesen ismerkedjen meg a tapasztalatokkal. A beszélgetésen a niklai iskola és óvoda képviselői elmondták, milyen változásokat hozott, hogy a baptista egyház
átvette az intézmények fenntartását. Elhangzott többek között: lélektanilag sokat jelentett, hogy a bodrogi
közösség gyakorlatilag megmentette az iskolát a bezárástól – ettől féltek a szülők, a gyerekek és természetesen a nevelők is. Amióta együtt vagyunk a baptista
gyülekezettel, megerősítést kaptunk abban, hogy gyermekeinket csak szeretettel és nagy türelemmel lehet
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Látogatásukkal céljuk a niklai tagintézmények közelebbről való megismerése, az egyház és az intézmény
közötti kapcsolat erősítése. A vendégek - gondolván a
Húsvéti ünnepre - nem jöttek üres kézzel, az óvodásokat és az iskolásokat egyaránt apró ajándékokkal lepték meg.

Húsvéti adományosztás
Március 28-án, Nikla Község Önkormányzata
(karöltve az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítványnyal) Húsvéti adományosztást szervezett - Niklán élő hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családok
részére. Az adományosztás helyszínéül a niklai Művelődési Ház szolgált, ahol felnőtt- és gyermekruha, cipő,
játék valamint háztartási holmik közül válogathattak a
többgyermekes családok. Az adományokkal 16 rászoruló családon tudtunk segíteni…

Húsvéti játszóház az óvodában
A "CSUPAFÜL KIÁLLÍTÁS" megnyitásával kezdődött
április 4-én (szerdán) a húsvéti játszóház a niklai óvodában.

Több mint száz darab különböző nyuszi figurát gyűjtöttek össze lelkesen a témahét alatt a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozói. A délután során többféle
technika kipróbálására nyílt lehetőség. Közösen készítettek az ünnephez kapcsolódó díszeket óvodások,
szülők, testvérek. Volt kerámia festés; papír- és tojásvarázs; fakanálnyúlés fűzfakoszorú készítés; színezés; vágás; ragasztás....stb.
A gyerekek nagy
örömére a "nyuszi"
is meglátogatta az
óvoda
udvarát,
megjutalmazva
a
szorgos, ügyes kis
kezeket.

Baptista misszionárius vendégek a
niklai oviban és suliban
Április 4-én délelött budapesti vendégeket fogadott a
niklai iskola és óvoda: Papp János (a Magyarországi
Baptista Egyház, egyik misszió igazgatója), Csuhai József (baptista roma missziós koordinátor) és Varga
Attila személyében.
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utca 53. sz. alatt álló épület kerül majd felújításra a
megpályázott 3 600 000 Ft támogatásból…

"FÖLD NAPJA" - Projektnap
Április 23-án, 11 órától délután 4-ig "Föld napja" projektnapot rendeztek a niklai iskolában. Az óvodások is
részt vettek a programon. Két előadással kezdődött a
rendezvény: Bohár Zsófia tanárnő a bolygónk védelméről valamint a világ 7 csodájáról; Mikics Norbert
pedig a környezetvédelemről mesélt diavetítés kíséretében. Ezután 9 csoportban mérhették össze a tudásukat a kicsik és a nagyobb gyerekek. Többek között totót töltöttek ki, képösszerakó játék is volt, hazánk tájegységeit kellett megkeresni kontúrtérképen; de
ügyességi feladatokkal is meg kellett birkózniuk. Az
iskola bejárata előtti aszfalton szép színes krétarajzokkal emlékeztek a Föld napjára az ovisok és az iskolások.

A Niklai Hagyományőrző Egyesület 2012 évi működésének, programjainak megvalósítására pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A
támogatási igény 400 000 Ft értékben került befogadásra. A támogatási szerződés megkötésére is hamarosan sor kerül.

Polgármesterünk Strasbourgban
járt
50 fős kormánypárti polgármesteri küldöttség tagjaként az EU parlament Strasbourgi központjában képviselte községünket Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester.

A polgármestereket Glattfelder Béla, a Fidesz Európai
Parlamenti képviselője fogadta. Képviselő Úr a megújuló energiák és a mezőgazdasági témák szak felelőse. Személyes támogatásáról, valamint a felvetett
problémák megoldási lehetőségeiről biztosította a
megjelenteket. Polgármesterünk a községet érintő
gondokon kívül—a vele kapcsolatban lévő mezőgazdasági vállalkozók gondjaira is kitért. A meghívottak részt
vettek az Európai Parlament plenáris ülésén is. A négy
napos út tartalmas és tanulságos volt, a Polgármester
Asszony elmondásai alapján.—Új lehetőségek nyíltak
meg a községek fejlődése érdekében..?!

Pályázati hírek
A tavalyi két sikeres pályázat után, Önkormányzatunk idén is részt vesz az ÖNHIKI (Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került Önkormányzatok) pályázati rendszerben.
Önkormányzatunk az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet
alapján: Önkormányzati felzárkóztatási támogatásra
nyújtotta be igényét. A támogatás: Önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú, ingatlanok
felújítására, átalakítására, bővítésére vehető igénybe.
Amennyiben pályázatunk sikeres lesz: úgy a Berzsenyi
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Köszöntjük
március - április hónapban

születésnapjukat és
névnapjukat ünneplő
lakosainkat!

Gólyahír
Fekete Luca
Született: 2012. március 15.

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

Plébánia épület felújítás
Elkezdődött a plébánia épület belső felújítása Niklán.
2011 októberében - Önkormányzati együttműködéssel
- Balsai Tamás plébános 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 biztosított. A projekt előfinanszírozási
problémák miatt csak 2012. április 16-ával tudta kezdetét venni. A támogatásból felújításra kerül belülről a
Római Katolikus Plébánia épület, mely később közösségi helyként funkcionál majd. A támogatást 2012. május
31-éig kell felhasználni. A kivitelezés befejezésének
várható időpontja: 2012. május 25.

Horváth Károly
(1946.03.01.—2012.03.10.)

Juhász Ferenc
(1950.01.21.— 2012.04.03.)

Részvétünket fejezzük ki elhunyt lakosaink hozzátartozóinak.
„Soha, de soha nem veszítjük el szeretteinket (...). Ők
velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből. Csak
nem egy szobában vagyunk velük.”
Paulo Coelho
6

II. évfolyam 2 szám, 2012. március
március--április

Ki-Mit-Tud? - Középdöntő
Ahogy már arról korábban beszámoltunk, idén második alkalommal rendezik meg az Országos Nyugdíjas Ki-MitTud-ot, melynek február végi elődöntőjén a niklai „Sárga rózsa” Nyugdíjas klub maximális pontszámmal továbbjutott. Az esemény középdöntőjének Sármellék adott otthont március 21-én. A „Pletykás asszonyok” jelenetükkel
ezuttal a maximálisan adható 150 pontból 134 pontot sikerült elérniük... A mezőny roppant erős, de bízzunk benne, hogy csoportunk továbbjut és részt vesz a júniusban megrendezésre kerülő döntőben... Addig is kitartást és jó
felkészülést kívánunk a csapat minden tagjának...! ;-)

Kistérségi Nyugdíjas Kulturális Seregszemle
Tavaly Nikla, idén Marcali adott otthont a Kistérségi Nyugdíjas Kulturális Seregszemlének. Április 21én, a marcali Városi Kulturális Központ színpadán 16
műsorszámot mutatott be hét település tíz nyugdíjas csoportja. Miután az összes kistérségi bemutató
véget ér, akkor kerül majd sor a megyei gála résztvevőinek kiválasztására. Hagyományőrző csoportunk is
képviseltette magát a bemutatón Koroknainé Fábos
Judit vezetésével. A műsorszám kiemelt elismerést
kapott..., remélhetőleg vár bennünket a Gála...! ;-)
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Háttérportálunk:

www.niklainfo.hu
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