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Nikla
Nikla község a 68-as út mentén fekszik Marcali és Öreglak 

között, Somogy megye északnyugati részén. A települést 

els� ízben az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben emlí-

tik mint plébániás helyet, Nikala, majd Nikla néven.

A  terület földesurai között szerepelt Miklay Ferenc, a 

Csoknay család, a Thulmon család, a Laipzig és a Berzse-

nyi család.

Községünk jelent�s szerepet nem játszott egészen 

költ�óriásunk, Berzsenyi Dániel Niklára költözéséig. A  jó 

„Dani uraság” széles látókörével, irodalmi összeköttetései-

vel, emberi méltóságával hírnevet, megbecsülést szerzett 

Niklának, melyb�l a mai napig is profi tálhatunk.

A község a költ� letelepedése idején állattartással, halászattal foglalkozott, hiszen 

a Balaton széle idáig húzódott. Innen ered a Berzsenyi Mézes Nap gondolata is, mert 

a méhészet mindig is meghatározó volt a niklai emberek életében.

Sajnálatos módon a vasúthálózat kiépítése nem érintette Niklát, ezért jelent�s sze-

repet utána sem játszott Somogy megye életében.

Lakosságszámunk stagnál, illetve minimálisan csök-

ken� tendenciát mutat. A település körjegyz�séget alkot 

Csömend községgel, amelynek székhelye Niklán található.

A polgármesteri teend�ket immár második ciklusban 

ellátó Dr. Fülöpné Keszty�s Ágota vetette fel els� ízben 

az ötletet, hogy Berzsenyi Dániel emlékét meg�rizve, a 

hagyományokat ápolva megrendezzük a Berzsenyi Mé-

zes Napot.

Az elképzelést tett követte, 2003 óta minden év 

augusztus második szombatján kerül megrendezésre a 
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Berzsenyi Mézes Nap, mely egyre nagyobb tömegeket vonz a szórakoztatás egyre 

szélesebb skálájával, az évek során országos, s�t mondhatni európai szint� rendez-

vénnyé n�tte ki magát.

A lakosság mindebben tevékenyen részt vesz, olyannyira, hogy civil szervezeteket 

is alakítottak, mégpedig nyugdíjasklubot, ifjúsági szervezetet, polgár�rséget.

A település iskolájában integrált oktatás folyik, maga az épület is felújításra került. 

A falusi turizmus keretében igyekszünk minél szélesebb kör� ismertségre szert tenni. 

Számottev� nézettsége van a római katolikus templomnak, a Berzsenyi-emlékmú-

zeum mellett felújításra került az evangélikus kápolna, ahol emlékkertet alakítottunk 

ki. Minden évben réztáblát helyezünk el az elhunytak nevével, így is fenntartva �ket 

az örökkévalóságnak.

Fát ültetünk az ez évben született gyermekeknek, mintegy jelképezve az élet örök 

mozgását.

A település 740-750 f� lakossággal nem tartozik a legnagyobb lélekszámú közsé-

gek közé, de összefogással próbál új utakat kiépíteni a jöv� felé.

Mindezt a község vezet�i irányítják, sok-sok segít� kézzel együtt.

E rovatunkat ezúttal Nikla Polgármesteri Hivatala támogatta.

A Niklai Szent Ambrus 

Méz Lovagrend zászlója

Római katolikus templom Berzsenyi-emlékoszlop (Berkesi Gyula alkotása)

Háborús emlékm� (Szanyi Tibor alkotása) Evangélikus kápolna



Falevél-tár
„Az erd� üzen, évr�l évre, kitéve a természet szolid változásainak; és 

üzenete makacsul és visszavonhatatlanul egy és egy: a száraz falevél. 

Hogy volna ehhez mérhet� a legmakacsabb emberi természet, a legma-

kacsabb makacsság? Ha nem lenne fontos mondandója, az erd� nem 

akarna megszólítani. Mióta elmúltam negyven, az erd�ben jobban bí-

zom, mint az emberben.” (Prágai Tamás)

„A bolsevik Sartre felfogásában a dandy fölösleges, él�sdi, mivel nem 

forradalmár és a burzsoáziának nem kell tartania t�le. Mivel  Baudelaire 

nem Louis Blanc, az egész Romlás virágai teljességgel haszontalan, 

sokkal többet ér egy jó beszéd a néphez.” (Michel Onfray)

„A hanyatlás id�szakának központi témaválasztása, amely a Betöretés 

címet viseli, mintha metaforikus viszonyban állna az ábrázolt valóság-

gal, a gyönyör� díjnyertes paripa tragédiái és elértéktelenedése éppoly 

jellegzetesen tömörítik a világ állapotát, mint a báty verseiben megéne-

kelt lovak, csikók szomorú sorsa, de a szimbolikus jelleg dominanciája 

nélkül, a maga anekdotikus próza-valóságában.” (Dávid Anna Dóra)

„Nem jött el senki, én vagyok. Nemsokára öt óra, s ez a higanyezüst 

délután az estbe süllyed le, lassan átváltozik a völgy mély szín� szar-

kofággá. Nem jött el senki, én vagyok. Hószagú volt a reggel, amikor 

elindultam, varjak ültek a fákra. Nem jött el senki.” (Ébert Tibor)

„Hogy az a furcsán ellenállhatatlan, teljességgel elbizonytalanító érzés, 

amit lányok miatt érzek, az volna a félelem. Megáll el�ttem az apám, 

zsebre dugott kézzel, néz rám, félrefordul, szép a profi lja. Jól néz ki. 

’Csak nyugodtan’, mondja, ’megy az, örülni fogsz neki, meglátod majd, 

inkább jó, mint rossz, ne izgulj. Ha megdobban a szív. Sokkal jobb, mint 

amilyen rossz. A n�kkel, tudod, nem?’ Nem tudom.” (Kukorelly Endre)
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