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A szeretet eredménye 

ÉLETMENTŐ ÖLELÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Egyhetes ikreket inkubátorba kellett tenni, és úgy volt, hogy csak az egyik marad életben. A kórház nővére 

szembeszállt a szabályokkal, és a babákat közös inkubátorba helyezte. Miután betette őket, az egészségesebb 

baba átvetette karját testvérén, és átölelve tartotta. Erre a kisebbik szívverése stabilizálódott, és testhőmérsék-

lete is normálisra emelkedett..” 

Ne felejtsük el megölelni, akiket szeretünk!  

 

(Dr. Papp Lajos: A szellem él) 
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Megemlékezés Berzsenyi halálának 175. évfordulója alkalmából  

A niklai Bölcsőd-Sírod Egyesület szervezésében Berzsenyi Dániel halálának 175. évfordulójára emlékeztek a 

niklai temetőben. A síremléknél beszédet mondott Ungár Gaszton, Berzsenyi Dániel ükunokája. Ezt követően a 

résztvevők kánonokat hallhattak az egyházashetyei SOZZVA Kvintett előadásában, valamint a fonyódi Mátyás Ki-

rály Gimnázium egyik niklai kötődésű növendékétől, illetve a marcali Berzsenyi Gimnázium két diákjától hall-

hattunk verseket. A megemlékezést koszorúzás zárta. Köszönjük a résztvevők megtisztelő jelenlétét.  

 

Testületi ülés  

2011.02.28-án délelőtt testületi ülést tartott Nikla 

Község képviselő-testülete. A tanácskozást Csömend 

és Nikla Községek együttes testületi ülése előzte meg. 

Egyhangúlag elfogadásra került az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetése, illetve az iskola tanév végéig szóló 

költségvetése.  

Az iskola tovább működtetéséről is szó esett. Az önkor-

mányzat megpróbálja a bodrogi baptista egyházi iskola 

fenntartásába adni az intézményt az óvodával együtt. Ha 

a tárgyalások nem vezetnének eredményre a képviselő-

testület egyhangúlag megerősítette azt a korábbi testü-

leti ülésen hozott döntést, miszerint bezárásra kerül az 

iskola. Ebben az esetben a szülök tájékoztatása — a jog-

szabályoknak megfelelően — időben meg fog történni.  

A súlykorlátozó táblák kihelyezéséről is megállapodás 

született. A táblák a Rákóczi, Ady, Dózsa, Kossuth utcák 

ki- és behajtási oldalára kerülnek elhelyezésre.  

A rövidtávú közmunka programot az Önkormányzat 

2011. április 1-jével fogja elindítani, kb. 20-25 ember 

foglalkoztatásával. A program keretében többek között 

a Rákóczi utca nyugati oldalán vízelvezető árok kiépíté-

sére kerül sor.  

A polgármester együttműködést kötött a kaposvári Ka-

tolikus Egyházmegyei Karitásszal, melynek keretében a 

nehézhelyzetben élő családok és nyugdíjasok, segítség 

gyanánt élelmiszer csomagokhoz juthatnak. 

Az építőjellegű kritikákat tartalmazó lakossági bead-

ványt a polgármester ezúton köszöni. A reális kéréseket 

és igényeket a pénzügyi lehetőségekhez mérten meg-

próbálja kezelni. 
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Farsangi támahét az óvodában 

Farsangi témahetet tartottak a niklai óvodások. Volt bűvészműsor, kiszebáb készítés és égetés, álarcdíszítés, vi-

dámság, móka, kacagás… A hetet — február  18-án — a család és az együttműködő partnerek részvételével tánc-

házas, jelmezes, farsangi karnevál zárta. Köszönjük a Marcali Baglas Néptánc Egyesület fellépő tagjainak közremű-

ködését és a fergeteges hangulatot. 

Nyugdíjazás 

A körjegyzőség adóügyi főmunkatársa, Marton Tiborné 

2011. február 1-jével nyugdíjba vonult.  

Sok szeretettel búcsúzunk Tőle, köszönjük az együtt töltött 

éveket, hogy mindig számíthattunk Rá. 

Kívánunk még, hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket, 

erőben, egészségben! 

 

 

 

„Elmúlik, mint száz más pillanat 

S tudjuk mégis múlhatatlan, 

Mert szívek, őrzik nem szavak.” 

(Végh György) 
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 M E G H Í V Ó 

 
Nikla Község Önkormányzata  

szeretettel meghí vja O nt a  2011. ma rcius 14-e n  
15.00 o rakor kezdo do ,  

Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából 
tartott megemlékezésre. 

 
 
Emle kmu sort ad a Nyugdí jasok Nikla e rt Egyesu let. 

 
 

Helyszí n: Mu velo de si Ha z 
 
 

Mindenkit szeretettel va runk! 
 
 

Dr. Fu lo pne  Kesztyu s Á gota  
Polgármester 


