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Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak tett eleget munkaszervezetünk. Nickre 

utaztunk, a felújított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadóünnepségére. Már-már 

hagyománynak tekinthető, hogy a szeptemberben megrendezendő országos programsorozatba 

a település is bekapcsolódik. A Kulturális Örökség Napjai c. programsorozatra minden évben 

kínál látnivalót Nick, de az idei alkalom más miatt is kiemelkedőre sikerült, átadásra 

kerülhetett az egykori katolikus iskolából kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház, 

valamint e jeles alkalom nyújtott lehetőséget a településről szóló második kiadvány 

bemutatására. E kiadvány az egykori nicki iskola történetét mutatja be, szinte a középkortól 

egészen az államosításig, valamint az azt követő néhány évtizedet az iskola megszűnéséig. 

          

Az ünnepség előtti nap éjfélkor még kalapács és seprű volt a nickiek kezében, hogy másnap 

minden készen álljon az avatásra. Aigner Géza atya nem kímélte a szorgos kezeket, 

mindenhol jelen volt, mindent látott, és nem érte be a „majdnem jó” munkával. Mint azt 

másnap láttuk, az atya és a helyiek törekvései nem voltak hiábavalóak. Remek lehet az „égi 



 

   

összeköttetés” is, hiszen a hosszú esős napok után szeptember 20-án ragyogó napsütés és 

meleg várta a meghívott vendégeket.  

 

 

Az avatóünnepség nyitányaként Csorba József, a település első embere mesélt az iskola 

történetéről, elmondta, hogy ez épület, melynek az udvarán állunk néhány évvel ezelőtt még 



 

   

érvényes bontási engedéllyel rendelkezett, sőt, már a bontást végző vállalkozót is kijelölték. 

Ám a falu lakói másként gondolták el az épület sorsát, összefogással megmentették a 

bontástól, és a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány tagjai áldozatos munkájának, és egy 

sikeres EMVA pályázatnak köszönhetően most egy kívül-belül megújult, gyönyörű épülettel 

gazdagodott a település. 

    

Ágh Péter, térségünk országgyűlési képviselője is eleget tett a megtisztelő meghívásnak, 

avatóbeszédében megemlékezett Nick gazdag történelméről, beszélt a megújult 

Örökségvédelmi Házról, valamint a mindenki által kedvelt nicki Fergeteg Néptánc 

Egyesületről. Ezután került sor a kitüntetések átadására, melyet a Nicki Szent Anna 

Templomért Alapítvány munkatársai kaptak a község Önkormányzatától a településért végzett 

áldozatos munkájukért. Az emlékplaketteket Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Galántai 

György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője, valamint Csorba József, a község polgármestere 

adták át.  



 

   

 

 

 

 

A kitüntetések átadása után Aigner Géza, a település katolikus plébánosa megáldotta a 

felújított épületet, majd Novák Elemér, a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány elnöke 

szólt néhány szót a bemutatásra kerülő kiadványról. Ezután került sor a tiszteletpéldányok 



 

   

átadására, melyből elsőként a meghívott vendégek, valamint a szerzők vehettek át egy-egy 

példányt. Az átadóünnepség keretein belül Várkonyi Gyöngyi, a Sárvári Tankerület 

igazgatója köszöntötte az egykori nicki tanítókat, Medgyesi Sándorné Erzsi nénit, aki Nicken 

kezdte pályáját, és Kiss Lajos tanítót, aki még jelenleg is a településen éli nyugdíjas éveit. 

 

Az ünnepi műsorban közreműködött Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, a répcelaki iskola 

igazgatója, a nicki iskolások – akik az iskola történetét elevenítették fel Kiss Lajos tanító 

segítségével – valamint a Pajtaszínház tagjai. Az Örökségvédelmi Közösségi Ház 

átadóünnepsége egy jó hangulatú közös étkezéssel – a helyi asszonyok által sütött édes és sós 

sütemények - valamint helyi gyógynövényekből készült tea elfogyasztásával zárult.  

 


