
Falunapon jártunk Nicken 
 

Kedves meghívásnak tettünk eleget 2013. június 22-én, szombaton, amikor 

ellátogattunk a nicki Falunapra, mely hat év után került ismét megrendezésre a 

településen. 

 

Tavaly fejeződött be Nicken az évekig tartó adósságrendezési eljárás, mely egy rosszul 

elsült csatorna-beruházásnak volt a következménye. Sokáig pénzügyi gondnok 

felügyelte a település gazdálkodását, így önállóan nem hozhattak döntést anyagi 

forrásaik felhasználásáról, így a fejlesztésekről is csak álmodni mertek. 

 

Mivel megszűnt az eljárás a település ellen, hosszú évek óta először rendezhettek 

Falunapot, melynek legfontosabb mozzanata a megújult önkormányzati épület átadása 

volt. A Hivatal rekonstrukciója mintegy 2,8 millió forintba került – tudtuk meg Csorba 

József polgármestertől. Idén létrehozták a Répcelakkal és Csániggal közös 

önkormányzati hivatalt nicki kirendeltséggel, így már a hét minden napján helyben 

tudják a településen élők az ügyeiket intézni, valamint a hivatalban dolgozók 

munkakörülményei is jelentősen javultak.  

 

           
 

A településen egyébként a csődeljárás alatt sem állt meg az élet, folyamatosan több civil 

szervezet is munkálkodik azon, hogy a település megújulhasson és megszépülhessen, 

többek között a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány, akik több sikeres pályázattal a 

hátuk mögött büszkén tekinthetnek a megújult Szent Anna templomra, a Kemencés 

konyhára, és hamarosan a régi elemi iskola épületére, melyek közel 50 millió forintnyi 

pályázati forrásból újulhattak-újulhatnak meg.   

 

 

 



 
 

Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy amikor először 

Nicken járt nem találta meg az önkormányzat épületét, hiszen az erősen leromlott, 

„tejcsarnok-állapotban” volt. Példamutatónak nevezte a település történetét, hiszen 

képesek voltak arra, hogy egy csődeljárás után felálljanak a padlóról, és új terveket 

szövögessenek a falu fejlődésének érdekében.   

 

Az ünnepi beszédek után Aigner Géza katolikus plébános, és Verasztó János evangélikus 

lelkész áldotta meg a megújított épületet, majd Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés 

elnöke, Marton Zsolt, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Galántai György, a Sárvári 

Járási Hivatal vezetője, és Csorba József polgármester átadták a megújult épületet a 

Nickieknek.  

 

Az ünnepélyes átadás után került sor a kulturális és szórakoztató programokra a 

Kultúrház mögötti füves területen. Színpadra lépett a Répcelaki Idősek Klubja, a Sitkei 

citerazenekar, a Rábakecöli Napsugár Nyugdíjas Klub, a Gencsapáti néptáncegyüttes, 

valamint a helyi civil fellépők, Novák Elemér, aki ismert dalokkal, nótákkal szórakoztatta 

a jelenlévőket, a Nicki Fergeteg Néptánc Egyesület, akik remek hangulatú műsort adtak 

elő, valamint a nemrég alakult, nicki fiatalokból álló Pinceklub Zenekar. 

 



 
 

A műsorok alatt folyamatosan megtekinthető volt Vörös János, helyi fafaragó kiállítása 

és vására, a Nicki Vöröskereszt tagjainak kézimunkái, Bognár József horgászati 

trófeáinak kiállítása. 

 


