
Nikla Község Önkormányzatának információs lapjaNikla Község Önkormányzatának információs lapjaNikla Község Önkormányzatának információs lapja   

II. évfolyam 1. szám, 2012. januárII. évfolyam 1. szám, 2012. januárII. évfolyam 1. szám, 2012. január---februárfebruárfebruár   

Farsangi Karnevál az oviban  

"Takarodjon el a tél, örvendezzen aki él!" - Kántálták a niklai óvodások. Február 17-én (pénteken) délu-

tán fergeteges Farsangi Karneválon vettek részt a gyerekek, szülők és az intézmény együttműködő part-

nereinek képviselői. A jelmezbe öltözött apróságok, még a felnőtteket is megtáncoltatták. Programok-

ban bővelkedő, jó hangulatú, télkergető "buli" volt. 
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A 2011-es év búcsúztatása, az újév köszöntése... 

Nikla Község Önkormányzata és a Niklai Hagyományőrző 

Egyesület, 2011. december 31-én közös évzáró összejöve-

telt tartott a niklai Művelődési Házban. Az idősebb korosz-

tály részvételéről az Önkormányzat egyik dolgozója és Kép-

viselő-testületi tagja gondoskodott, személygépkocsival való 

háztól-házig szállítással... A jó hangulatban, közös beszélge-

téssel, énekléssel, tánccal töltött együttlét a szeretet és a 

békesség jegyében telt. "Jó volt így együtt...!" - Már kora 

este fergeteges mulatság kerekedett, a citera zenét felvál-

totta a gépi zene, az idősek helyét pedig idővel átvették a 

fiatalok! - "Ez így van rendjén..!" A reggelig tartó mulatozás, 

fergeteges hangulatban telt… 



II. évfolyam  1. szám, 2012. januárII. évfolyam  1. szám, 2012. januárII. évfolyam  1. szám, 2012. január---februárfebruárfebruár   

3 

 

Közös Advent és Falukarácsony… 

Feledhetetlenül szép alkalom tanúi lehettek, akik ott voltak 

2011. december 17-én este a niklai művelődési házban. Az 

óvodánkat és iskolánkat fenntartó Bodrogi Baptista Gyüle-

kezet és a Berzsenyi iskola közös rendezvénye délután 

élelmiszercsomagok átadásával és ruhavásárral kezdődött. 

Majd koraeste ifjúsági alkalom keretében először találkoz-

hattak a bodrogi és a niklai gyerekek, fiatalok. Paróczi Zsolt 

igazgató úr mesélt gyermekkoráról s arról a csodás erőről, 

amit számára a hit jelent. Közös énekléssel, zenéléssel és 

közösségi játékokkal folytatódott az adventi este.  

Ragyogó alkalom volt az ismerkedésre, barátko-

zásra, szeretetteljes békességben telt az este.  

2011-ben immáron 10. alkalommal került meg-

rendezésre községünkben a Falukarácsony. A Mű-

velődési ház zsúfolásig megtelt termében az álta-

lános iskolás és óvodás gyermekek, valamint a 

bodrogi "Bölcsesség kezdete" Óvoda, Általános-, 

és Zeneiskola tanárai adtak műsort. A műsor vé-

gén a gyermekek - Geiger Stefan és neje Hedwig 

jóvoltából - plüss állatok és egyéb játékok közül 

válogathattak kedvükre, a felajánlást ezúton kö-

szönjük a Geiger családnak. (Familie Geiger! 

Herzlichen Dank für Eure Hilfe!) 

2012. évi hulladékszállítás időpontjai Nikla településen  

Nikla településen a 2012-es évben a gyűjtések minden páratlan héten pénteken, a következő napokon 

lesznek:  

A lomtalanítás időpontja: szeptember 28.  

 

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Nap 6, 20 3, 17 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 
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 Megemlékezés Berzsenyi halálának 176. évfordulójáról  

Február 25-én, szombaton délután 3 órakor megem-

lékezést tartott a Bölcsőd-Sírod Egyesület a niklai 

temetőben a nagy magyar ódaköltő, Berzsenyi Dáni-

el halálának évfordulóján. 

Dénes Gábor, az Egyesület elnöke köszöntötte a 

megjelenteket: a költő ükunokáit, szépunokáit és 

családjukat; az egyházashetyei és a niklai önkor-

mányzat polgármestereit és képviselőit; a Bölcsőd-

Sírod Egyesület tagjait; a Berzsenyi Dániel nevét vise-

lő intézmények küldötteit, külön a marcali Berzsenyi 

Dániel Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóját, 

tanárait és diákjait; a kaposvári Berzsenyi Dániel Iro-

dalmi és Művészeti Társaság képviselőjét valamint a 

megjelent egyesületek és társaságok, a sajtó képviselőit és minden kedves irodalomszerető vendéget. 

Az irodalmi műsor Dénes Gábor köszöntőjével kezdődött: 

Berzsenyi Mária néni így mesélte el dédapja, a nagy magyar ódaköltő temetésének történetét: 

„A parasztság, a zsellérek és a jobbágyok egyaránt siratták a falu remetéjét, jóságos földesurukat, a Dani urasá-

got, akit csak így neveztek, nemcsak a közvetlen falusi nép, hanem a környék népe is. Mindenki ismerte és sze-

rette igazságosságáért és jóságáért. Nagyon szerette ő is a falu népét, sokat aggódott a nemzete, hazája sorsáért. 

Utolsó kívánsága az volt, hogy mellőzzék a díszes temetést, hiszen életében is gyűlölte a hiúságos dolgokat, min-

dig az egyszerűséget szerette, élete is egyszerű volt. Meghagyta még azt is, hogy az ő hűséges szolgái, a zsellérek 

és a jobbágyok vigyék az utolsó útján. Nagyon hideg tél volt 1836-ban, fák durrogtak szét a nagy hideg miatt. Ti-

zenhat hűséges embere a nagy hideg dacára is bőgatyásan, lobogó fehér ingesen vitte ki az örökös nyughelyére, a 

temetőbe, ahová sírva kísérte nemcsak a miklai, hanem az egész környékbeli nép.” (Hársházi István: Niklai hagyo-

mányok) 

Eddig Mária néni visszaemlékezése, de a mai napon néhány szót ejteni kell arról is, amit Mária néni nem mond-

hatott el. 109 évvel az első temetés után, 1945 februárjában egy szovjet üteg fészkelte be magát itt a temetőben, 

a környék egyetlen magaslati pontján. Itt állították föl légvédelmi lövegüket. A kripta volt a legjobb bunker, de 

kicsit mély volt, ezért hát a kripta közepén elhelyezett díszes, oroszlánfejes bronzkoporsón álltak a felszabadító-

megszálló katonák. Egy őrnagy volt a parancsnokuk, aki egyszer rámutatott a koporsóra: „Ha meghalok, ebben a 

bronzkoporsóban küldjetek haza!”  Február 25-én, szombaton délután 3 óKét nap múlva lövés érte, és hűséges 

katonái zokszó nélkül kiborították Berzsenyi koporsóját, és beletették a rongyba bugyolált őrnagyot. A koporsót 

leforrasztották és hazaküldték. Nem tudni, hova, de az bizonyos, hogy Berzsenyi eredeti koporsóját azóta magyar 

földön senki sem látta. A legnagyobb magyar ódaköltő elszórt csontjai azonban itt maradtak, csak később szedték 

azokat össze.  

A köszöntő után Vajnai Geraldine mondta el Berzsenyi Dániel: A reggel című versét.  (folyatás a köv. oldalon…) 
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Majd Ungár Gaszton, Berzsenyi Dániel ükonokája osz-

totta meg gondolatait a közönséggel. Ezt követte az 

egyházashetyei SOZZVA Kvintett, melynek vezetője, 

Sellyei Gáborné a minap kapta meg a Magyar Kultúra 

Lovagja címet. A dalok után Dudás Gergő előadásában 

hangzottak el Márai Sándor Berzsenyiről szóló gondo-

latai. Majd Fellegi Bálint, a fennállásának 60. évfordu-

lóját ünneplő marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója beszélt arról, mit jelent ez 

az ünnep az iskolája számára. A műsor befejezéseként 

Kozma Krisztián Berzsenyi Dániel: Mulandóság című 

versét mondta el.A koszorúzás után a niklai Berzsenyi 

Dániel Általános Iskola látta vendégül a megjelent ked-

ves vendégeket. 

Testületi ülés 

2012. február 28-án megtartott Képviselő-testületi 

ülésen: Niklai Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyhangúan elfogadta az Önkormányzat 

2012. évi költségvetését.   

A testület továbbá elfogadta a 2012. évi szemétszállí-

tási díjakat, melyek összege megegyezik a tavalyival. 

Az Önkormányzat a szemétszállítás díját idén is teljes 

mértékben átvállalta a lakosságtól. 

A Képviselő-testület döntött úgynevezett mozgókönyv-

tári szolgáltatás igénybevételéről is. Mely alapján a 

testület a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtárat 

bízná meg a szolgáltatás ellátásával. 

 

 

 

 
 

Antal Istvánné 
(1943.05.21.—2012.01.13.) 

 
Tombor Csaba 

(1951.05.27.—2012.02.22.) 
 

Részvétünket fejezzük ki elhunyt lakosaink hoz-

zátartozóinak. 

„Soha, de soha nem veszítjük el szeretteinket (...). Ők 

velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből. Csak 

nem egy szobában vagyunk velük.” 

Paulo Coelho 

Gólyahír 

Miklovics József és .Miklovics Alex 

Születtek:  2011. december 8. 

Miklovics Leonidász 

Születtek:  2012. 01. 03. 

Szívből gratulálunk 

és jó egészséget 

kívánunk a babá-

nak és az anyuká-

nak! 
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Páncéltörő lövedéket találtak 

Nikla külterületén  

2012. január 4-én árokásási munkálatok során a Közút-

kezelő dolgozói vélhetően egy páncéltörő lövedéket 

találtak Nikla külterületén. Másnap délelőtt 11:30-kor 

érkezett meg a tűzszerész osztag Niklára. A lövedéket 

bevizsgálták és megállapították, hogy éles, ezért a 

helyszínről egyenesen Nagybajomba szállították, ahol 

hatástalanították. Mivel a faluban működő Polgárőrség 

nem vállalta - a szakemberek megérkezéséig - az egy 

éjszakán át tartó őrzést, ezért az Önkormányzat egyik 

dolgozója és két vállalkozó szellemű helyi "önkéntes" 

fiatal őrizte a lövedéket reggelig. A tűzszerészek meg-

érkezéséig pedig az Önkormányzat másik két dolgozója 

váltotta egymást. (Ezúton köszönjük a közreműködést!) 

Felnőttek gép előtt 

2012. január 5-én, 20 órás ingyenes számítógépes 

tanfolyam vette kezdetét - a Niklai Hagyományőrző, 

Kulturális és Faluszépítő Egyesület szervezésében, a 

niklai Általános Iskola számítógép termében. A tanfo-

lyam 14 fővel indult. Tíz héten át, heti rendszeresség-

gel, alkalmanként két órát tölthetnek el a résztvevők a 

számítógép előtt. 

A résztvevők felnőtt korú Niklai lakósok, akik nem ren-

delkeznek, vagy csak minimális számítógépes ismere-

tekkel rendelkeznek. Hársházi Szabolcs tanfolyamveze-

tő célja, hogy mindenki képességeihez mérten megfe-

lelő szinten sajátítsa el a tanfolyam végére az ismere-

teket. Viszonylag rövid idő alatt használható tudást 

szerezzenek a résztvevők. 

Köszöntjük  

2012.  január - február 

hónapban  

születésnapjukat 

és névnapjukat ünneplő  

lakosainkat! 

      A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL:   

ISMÉT 

INGYENES 20 órás,  

alapszintű ismerete-

ket adó 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM  

indul Hársházi Szabolcs vezetésével  

10 héten át, heti rendszerességgel,  

2x45 perc alkalmanként… 

Tanfolyam helyszíne:  

az Általános Iskola számítógépterme. 

Tanfolyamra jelentkezés: 

Személyesen, 

2012. március 12-én (hétfőn)  

a niklai Általános Iskola számí-

tógéptermében 17.00 órakor!!! 

Figyelem! A tanfolyam, kizárólag fel-

nőttek részére szól és „végzettséget” 

nem ad!!! 
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Rövid hírek 

Az Önkormányzat a tulajdonát képező területeken 

fakitermelést  végeztetett. A kitermelt fát a készlet 

erejéig  kedvező áron értékesítette. 

A februári rendkívüli hideg időjárás miatt—a Kormány 

felhívásának eleget téve—Önkormányzatunk tűzifával 

segített a rászoruló családokon. 

Önkormányzatunk 2012. február  1-ével indította el 

a—Munkaügyi Központ által befogadott—Start-

munka programot. A program 17 fő munkanélküli fog-

lalkoztatását teszi lehetővé Községünkben. 

Rovásírás helységjelző táblák kerülnek kihelyezésre 

Községünkben. 

 

Nyugdíjas Ki-Mit-Tud 

Második alkalommal rendezik meg az Országos Nyug-

díjas Ki-Mit-Tud-ot. A niklai „Sárga rózsa” Nyugdíjas 

klub is benevezett a regionális elődöntőre, amely 

2012. február 26-án (vasárnap) került megrendezésre 

Tabon. A „Pletykás asszonyok” jelenetük megkapta a 

maximális pontszámot, így továbbjutottak a március-

ban Hévízen megrendezésre kerülő középdöntőbe…  

M E G H Í V Ó 

 

Nikla Község Önkormányzata  

és a  

Niklai Hagyományőrző Egyesület 

szeretettel e s tisztelettel 

 meghí vja Ö nt a  2012. március 14-én  

14.00 órakor kezdődő,  

Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából 

tartandó megemlékezésre. 

Helyszín: Művelődési Ház 

Minden e rdeklő dő t szeretettel va runk! 
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