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Litván zarándokok átutazóban Niklán  

Litván zarándokok a keresztek földjéről gyalog indultak el 
Medjugorjébe és útjuk során érintették községünket is.  A 25 fős cso-
portnak a 2500 km hosszú távból Niklára érve 1800 kilométert sikerült 
teljesíteni, mindösszesen 700 km út várt még rájuk—niklai látogatásuk-
kor—augusztus 19-én. A Keresztek Hegyéről vittek egy feszületet 
Medjugorjébe. Egy ima erejéig betértek templomunkba, településünk 
hívő lakosainak egy része Csömendig kísérte őket útjukon. 
A világon talán sehol sincs egy helyen annyi kisebb-nagyobb feszület, a 
legváltozatosabb anyagokból előállított kereszt és "keresztnek látszó 
tárgy" összezsúfolva, mint a litvániai Šiauliai iparvárosától tíz kilométer-
nyire található dombon. Úgy is hívják: Kryzių Kalnas, a Keresztek hegye. 
Másfél évszázadon át volt a hódítókkal szembeni ellenállás, a hit és a remény jelképe, mára pedig messze földön 
ismert zarándokhely lett. 

Gólyahír 

Buzási Jázmin 

Született:  

2011. szeptember 4. 

Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk a 

babának és az anyukának! 

Gratuláció 

Házasságkötésük alkalmából 

szívből gratulálunk és Istentől megáldott boldog 

életet kívánunk az alábbi pároknak: 

Sándor Mária—Horváth Flórián 

Tóth Zsanett—Tóth Ferenc 
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IX. Berzsenyi Mézes Nap 

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota polgármester köszöntőjével vette kezdetét - idén kilencedik alkalommal - augusztus 13

-án a niklai Berzsenyi Mézes Nap. A polgármesteri köszöntőt követően Berzsenyi Dániel emlékére és tiszteletére 

összeállított emlékműsorral fejeztük ki tiszteletünket a költő óriás elött. A Mézlovagrendek szokásos felvonulását 

és megáldását ezúttal mézlovaggá avatási ceremónia követte. Két új mézlovagot köszönthettünk a Niklai Szent 

Ambrus Mézlovagrend tagjai közt. A Képviselő-testület tagjai a polgármesterrel közösen rótták le tiszteletüket az 

elhunytak névtábláinál, a  helybeliekkel közösen virágokat helyeztek el az elmúlást jelképező fekete kőnél. A gye-

rekek és szüleik meglátogatták az „életfákat”, idén hét újszülött fájával bővült az Élet kertje. Elismeréseket adott át 

a polgármester három személy részére, „Nikla Közösségének Szolgálatért” oklevelet kapott: Koroknainé Fábos Ju-

dit, Pintér József és Marosi Ferenc. A közös ebédet kulturális programok kavalkádja követte. A délután és az est 

folyamán minden korosztály megtalálhatta a neki tetszőt. Először a folklóré volt a főszerep, a Niklai „Sárga Rózsa” 

Nyugdíjas Klub előadását a Táskai Asszonykórus népdalokból összeállított műsora követte. Ezután közel egy órára 

az akusztikus hangszerek töltötték be a főszerepet, a STRINGER gitártrió koncertjét láthatták a nézők. Palotás Ág-

nes, műsorával egy mesés „zenei kalandozásra” hívta az operett és magyar-nóta kedvelőit. A műsor végére meg-

telt a színpad előtti és melletti tér, és eljött a délután fénypontja: Nótár Mary koncertje. A fergeteges hangulatú 

háromnegyedórás koncertet egy forró hangulatú táncbemutató követte, a kaposvári Ametiszt Tánccsoport tagjai-

nak közreműködésével. Említésül: a csoport egyik tagjának, Szabó Robinnak gyökerei Niklához kötődnek, hisz 

édesanyja itt töltötte gyermekkorát, nagymamája pedig ma is itt él. A nap végén egy felejthetetlen két órás retro 

koncert koronázta meg a napot Hársházi Szabolcs zenekarának – a HKG bulizenekar – közreműködésével. A szerve-

zők kiemelten gondoltak a gyermekekre is, egész nap óriáscsúszdás légvárban ugrálhattak kedvükre illetve arcfes-

tésen vehettek részt, és mindezeket ingyen tehették! 

Nikla Közösségének Szolgálatáért... 

Nikla község képviselő-testületének 40/2011. (VI.23.) 

NÖKT számú határozata alapján Nikla Közösségének 

Szolgálatáért Kitüntető Oklevelet adományozott az 

Önkormányzat azoknak a személyeknek, akik az el-

múlt években önzetlenül tevékenykedtek Nikla kö-

zség jó hírének terjesztéséért. A kitüntetések átadá-

sára a Berzsenyi Mézes napon került sor. 

Kitűntetésben részesült: Koroknainé Fábos Judit (a 

„Sárga Rózsa” Nyugdíjas Klub művészeti vezetője),  

Pintér József (aki évek óta színvonalas citerás zenei 

kíséretet ad a „Sárga Rózsa” Nyugdíjas Klub fellépései-

hez) illetve  (odaadó, emberséges, becsületes, minden 

körülmények között segítőkész falubelinek) Marosi 

Ferenc. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik 

önzetlen segítő munkájukkal, támogató maga-

tartásukkal hozzájárultak az idei Berzsenyi Mé-

zes Nap színvonalas lebonyolításához. 

Külön köszönet a szervezésbe bevont önkormány-

zati dolgozóknak, falubelieknek illetve az alábbi 

vállalkozásoknak, akik jelentős kedvezményeikkel 

illetve szponzorációjukkal segítették rendezvé-

nyünket:  

Skyforce Kft. valamint Hársházi Szabolcs, Katona 

Kornél és Élő György egyéni vállalkozók. 

 

Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota 

polgármester 
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Tanévnyitó 

Szeptember 1-én reggel fél 9-kor került sor a niklai 

Berzsenyi Dániel Általános Iskola tanévnyitójára. A 

mostani tanévtől a bodrogi "Bölcsesség kezdete" 

Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola tagintézménye-

ként fog működni tovább niklán az iskola és az óvoda. 

Az elsősök bemutatkozó műsorát követően Táskai Ibo-

lya tagintézmény vezető, beszédében köszöntötte a 

megjelenteket és az elsősöket, továbbá megköszönte 

az Önkormányzat Képviselő-testületének és a "Jó az 

Úr" Bodrogi Baptista Gyülekezetnek, hogy együttmű-

ködésükkel és munkájukkal "megmaradhatott" az isko-

la és az óvoda intézménye és végül megnyitotta a 

2011/12-es tanévet. Ezután a bodrogi intézmény igaz-

gatója Paróczi Zsolt köszöntőjét hallhatták, aki beszéde 

végén közös, zenés Tanévnyitó ünnepségre invitálta a 

kedves szülőket és hozzátartozókat.  

A rendezvény szeptember 2-án (pénteken) 17 órakor 

került megrendezésre a niklai művelődési házban, 

amelyen részt vettek az újonnan átvett niklai tagintéz-

mények (a  Berzsenyi Dániel Általános Iskola és a Ber-

zsenyi Dániel Napköziotthonos Óvoda) tanárai, nevelői, 

ovisok, iskolások és hozzátartozóik. A résztvevők a kö-

zel egyórás műsor alatt zenéket hallhattak  a Bölcses-

ség kezdete" Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola 

néhány tanárától, továbbá Paróczi Zsolt igazgató meg-

próbált minél több mindent elmondani a fenntartó 

intézményről, hisz elsődleges céljuk a rendezvénnyel az 

volt, hogy megismertessék a bodrogi iskolájukat egy 

kicsit közelebbről a niklaiakkal. Az érdeklődésre nem 

lehetett panasz, megteltek a művelődési házban a 

széksorok. 

Az alábbiakban Paróczi Zsolt igazgató be-

mutatkozóját olvashatják: 

Kedves niklai lakosok! 

 Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót. 

Egy rövid személyes bemutatkozással kezdem. Paróczi 

Zsolt vagyok, a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános 

Iskola és Zeneiskola igazgatója és egyben a „Jó az Úr” 

Bodrogi Baptista Gyülekezet lelkipásztora. 18 éve 

élünk és szolgálunk családommal együtt Bodrogon. Hat 

gyermekem közül kettő nagykorú, kettő középiskolás 

és kettő általános iskolába jár. Feleségem tanítónő, 

gyógypedagógus és logopédus. 

Hogy kerültünk Niklával kapcsolatba? Az elmúlt évben 

a niklai önkormányzat megkereste intézményünket, 

hogy fel tudjuk-e vállalni az óvoda és iskola fenntartá-

sát. Terveket készítettünk és végül úgy döntöttünk, 

hogy amennyiben az önkormányzattal mindenben meg 

tudunk állapodni, szeretnénk segíteni, hogy ne zárjon 

be az iskola. A megállapodások megszülettek, az enge-

délyeket megadták és így hivatalosan 2011. augusztus 

31-től a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és 

Zeneiskola tagintézménye lett a niklai Berzsenyi Dániel 

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda.  

(folytatás a következő oldalon…) 
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Megalakult a KDNP Niklai Szer-

vezete 

12 taggal kezdte el működését a Kereszténydemokra-
ta Néppárt Niklai Szervezete. A szervezet 3 egykori 
taggal és 9 új taggal alakult meg. A tagok közül elnök-
nek Darabos Józsefet, titkárnak Dr. Fülöp Rudolfot, 
gazdasági vezetőnek pedig Hakl Zoltánt választották 
meg.  

 

Veszélyessé vált fa... 

Püspöki engedéllyel levágásra kerültek a Niklai Római 
Katolikus templom bejárata mellett álló hársfa veszé-
lyes ágai… 

Kerékpár túra Berzsenyi Dániel 

niklai otthonához… 

2011. szeptember 9-én (pénteken) több mint ötven 
diák és kísérőtanár kerekezett Niklára a marcali Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumból, Berzsenyi Dániel niklai 
otthonához.  

Megtekintették a Kúriát meghallgatták, a kiváló elő-
adást, majd megkoszorúzták a Berzsenyi Dániel, a 
niklai remete (1776-1836) síremlékét. Ezzel kezdetét 
vette a Berzsenyi Dániel Gimnázium megalapításának 
60. évfordulóját ünneplő programsorozat. 

Forrás: marcaliportal.hu 

 

 

 

Hosszú távú megállapodást kötöttünk az Önkormányzattal azzal a kitétellel, hogy az első év lejárta előtt értékeljük 

a közös munkát, mert több sarkalatos törvény ebben az évben fog megváltozni. Az első célunk, hogy az óvoda és 

iskola működjön Niklán. A gyerekek fejlődhessenek, tanulhassanak, legyen megfelelő ellátásuk, étkezésük.  

Pluszként a Biblia oktatását vezettük be az intézményekbe, heti egy foglalkozás, tanóra időtartamban. Ezzel együtt 

természetesen továbbra is lehetősége van bárkinek az eddigi gyakorlat szerinti katolikus hittanra járni. A két lehe-

tősége nem gyengíti, hanem segíti egymást.  

Szeretnénk a saját erőnkhöz mérten segíteni az iskolát (pl. padok, székek, táblák) illetve pályázati forrás felhaszná-

lásával fejleszteni az intézményt. Az óvoda és iskola épülete és berendezése egyébként teljes mértékben az önkor-

mányzat tulajdonában maradt. 

Sok erőt és áldást kívánok mindenkinek az előttünk álló tanév elején. A település és a családok számára pedig bé-

kességet és eredményes munkát!  

Paróczi Zsolt 
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Anyatejes Világnap 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét 

az Anyatej Világnapjává, augusztus 

első hetét pedig a Szoptatás Világheté-

vé. Ugyanis világszerte évente egymil-

lió gyermek életét menthetné meg az 

első órában megkezdett, és az első hat 

hónapban kizárólagosan tartó szopta-

tás. Hazánkban a félévesnél idősebbek esetében már 10 

babából csak maximum 4 kap anyatejet, és ahogy növekszik 

a mesterséges táplálás piaca, úgy szorulnak vissza az anyate-

jes tápláláshoz kapcsolódó tradíciók.  

Ez alkalomból köszöntöttük Dr. Fülöpné Kesztyűs 

Ágota polgármester Asszony segítségével a követke-

ző édesanyákat: 

Igali Edina (gyermek: Lóka Roland); Csécsei Szilvia 

(gyermek: Derdák Balázs); Tínó Elvira (gyermek: Tínó 

Rikárdó); Schveiger Magdolna (gyermek: Balogh An-

dor); Horváth Zsanett (gyermek: Horváth Szebasztián). 

„Minden kicsi élet, világra-jöttével 

Kit lát meg először, fényes kis szemével? 

Ki az ki szelíden végigsimogatja? 

Az aki csak egy van, s ez az édesanyja. 

Aki felkel éjjel egy mozdulatára, 

Féltő törődéssel óvja és imádja, 

Táplálja, tanítja, gyógyítgatja féltve 

Minden egyéb gondját érte teszi félre. 

Előbb őrá gondol, s csak azután magára 

És ha bántja bárki Tigrisként vigyázza. 

Gyengéden szereti egész életébe 

Még az életét is odaadná érte. 

Hogyan is lehetne mindezt meghálálni, 

A sok szép és jóból kicsit visszaadni, 

Kérjük a Jó Istent, hogy sokáig éljen! 

Köztünk boldogságban és jó egészségben!” 

Településünk az ATV műsorán 

Augusztus 10-én településünkön forgatott az ATV Ha-

zai Turizmus című műsorának stábja. A stáb majdnem 

egy teljes napot töltött a faluban, ahol a Berzsenyi Dá-

niel Emlékmúzeumban, az Élet-kertben és a település 

utcáin forgattak, kísérletet téve arra, hogy a TV nézők-

nek lehetősége nyíljon megismerni a település értéke-

it, hagyományait és hangulatát. Az összeállításban két 

riportalany is szerepel: Darabos József és Hársházi Sza-

bolcs. A műsor 2011. augusztus 21-én 17 órai kezdettel 

volt megtekinthető az ATV csatornán. A műsor—teljes 

egészében—utólag  is elérhető—az ATV  honlapján—

az alábbi linken: www.atv.hu/

videotar/20110822_somogyi_falvak_a_tortenelem_tukreben_1_resz 

Köszöntjük  

2011.  

augusztus-
szeptember hónap-

ban  

születésnapjukat  

és névnapjukat ünneplő  

lakosainkat! 

Közérdekű számlaszámok 

66900038-11028756   Építményadó beszedési számla 

66900038-11028763 Magánszemélyek kommunális 

adó beszedési számla 

66900038-11028787   Iparűzési adó beszedési számla 

66900038-11028866   Gépjárműadó beszedési számla 

66900038-11028873   Telekadó beszedési számla 
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Pályázatok 

Mint már azt a június-júliusi számunkban is említettük: 

a Belügyminisztérium 8 640 000 Ft támogatásban ré-

szesítette Önkormányzatunkat, az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetbe került Önkormányzatok pályázata 

keretében.  Önkormányzatunk második körben is 

részt vesz az ÖNHIKI pályázati rendszerben. 

Megnyíltak a térségi LEADER források. Önkormányza-

tunk 2 jogcímen (Rendezvény, Közösségi célú fejlesz-

tés) 3 célterületre kíván pályázni—a Vidékünk a Jövőnk 

Szövetség működési területén— az Európai Mezőgaz-

dasági Vidékfejlesztési Alapból. Rendezvény támoga-

tás,  Térségi közösségek támogatása, Közbiztonság 

megteremtését segítő fejlesztések támogatása a 3 cél-

terület. 

Plébánia rekonstrukció 

Önkormányzati együttműködéssel Balsai Tamás plé-

bánosunk 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 támogatást biztosít. 

A támogatásból felújításra kerülne belülről a plébánia 

épület, mely később közösségi helyként funkcionálna. 

A szükséges dokumentumok már elküldésre kerültek  a 

Wekerle Sándor Alapkezelő részére, hamarosan várha-

tó a támogatási szerződés aláírása. 

 

Tájékoztató a szociális ellátásokról 

Az eljáró ügyintéző minden esetben az igazgatási főelőadó. 

Szociális ellátás megnevezése  Hatáskör címzettje 

(Döntéshozó) 

Szociális ellátás megnevezése  Hatáskör címzettje 

(Döntéshozó) 

Időskorúak járadéka Jegyző Átmeneti segély Polgármester 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jegyző Temetési támogatás Polgármester 

Alanyi ápolási díj 

Méltányossági ápolási díj 

Jegyző 

Polgármester 

Közgyógyellátás (normatív) 

Alanyi közgyógyellátás 

Méltányossági közgyógyellátás 

Jegyző 

Jegyző 

Jegyző 

 

Lakásfenntartási támogatás Polgármester Egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság 

Jegyző 

Rendszeres szociális segély Jegyző Rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény 

Jegyző 

Közmeghallgatás 

Nikla Község Önkormányzatának Polgármestere és Képviselő-testülete 2011. október 7-én, 

pénteken 17.00 órakor közmeghallgatást tart a niklai Művelődési Házban. 
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NIKLAI HÍRMONDÓ 

NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA 

Felelős Kiadó: Nikla Község Önkormányzata; Szerkesztő: Hársházi Szabolcs  

Nyomdai munka: Kapos Color Print Kft. (7400 Kaposvár, Csokonai utca 8.) 

Szerkesztőség és Kiadó: 8706 Nikla, Berzsenyi u. 51.; Tel./Fax: 85/536-015; E-mail: kornikla@enternet.hu   

Ingyenes kiadvány. Megjelenik 250 példányban. 

Háttérportálunk: 

www.niklainfo.hu 

A 2011. évi Berzsenyi Mézes Nap képekben... 


