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Szeptember 20-án délután újabb projekt lezárására került sor Nicken. A Nicki Fergeteg
Közhasznú Néptánc Egyesület több mint 8 millió forintot nyert eszközfejlesztésre
Egyesületünknél, melyen belül rábaközi néptánc ruhákat, valamint hangtechnikai eszközöket
vásároltak. Az Együttes elődje 1974-ben alakult, 1978-ban munkájuk elismeréséül megkapták
a Megye Kiváló Együttese címet. Az Együttes, vezetője halálát követően felbomlott, de 2001ben, új művészeti vezetővel, a régi tagokkal, a falu nagy örömére újraalakult. Az alapítók
jelenleg is aktív tagjai az egyesületnek. A Nicki Fergeteg meghatározó szereplőjévé vált a
településnek, régiónak. Az Egyesület vezetője Tamás Tibor, a Magyar Táncművészeti
Főiskolán diplomázott néptánctanár. Az Egyesület célja, hogy hagyományőrző jelleggel, mind
szélesebb réteghez vigyék el a magyar néptánc és népzenei kultúrát. Mindezt a népszokások
felkutatásával, napi szintű újjá élesztésével, színpadi bemutatásával, kiemelve a helyi és
regionális hagyományokat.

A Fergeteg Néptánc Egyesület anyagi képességeihez mérten felvállalja a helyi önszerveződő
tevékenységek támogatását, s részben generálja is azokat: az iskola alagsorát önerőből,
társadalmi munkával és az ifjúság segítségével klubhelyiséggé alakítva ad otthont a fiatalok

tartalmas időtöltéséhez. A működésükhöz kapcsolódó ruhák és hangtechnika szükségessé vált
az Egyesület további zökkenőmentes mindennapjaihoz. A projekt tartalma: tradicionális,
egyedileg méretre készíttetett népi ruhák, 1 garnitúra teljes erősítő szett mikrofonokkal, 1 db
projektor, 1 db vetítővászonra, 3 db digitális fényképezőgép, 1 db notebook és 1 db nyomtató
volt, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvény.

Ezen a verőfényes szombat délutánon 14 órakor kezdődtek a projektzáró rendezvény
programjai. Elsőként a házigazda Fergeteg lépett színpadra, ahol rövid történeti áttekintés
mellett Tamás Tibor vezényletével bemutatták a Rábaköz jellegzetes tánclépéseit,
természetesen az újonnan beszerzett rábaközi viseletben. Ezután következett Hámori
Sándornak, a Népművészeti Alapítvány vezetőjének előadása, aki részletesen bemutatta a
Rábaköz népművészetét, annak ruháit. A népművészeti bemutató után a nicki Vöröskereszt
asszonyai Rábaközi népdalcsokrot adtak elő, majd Novák Elemér lépett színpadra, aki
népszerű magyar nótákkal szórakoztatta a megjelenteket.

A színpadi programok sorát ismét a Fergeteg folytatta, fellépett az „Ős - Fergeteg” és
bemutatták, hogy közel 60 évesen, vagy azon is túl fergeteges hangulatot tudnak teremteni
táncukkal. Felcsendültek Orth Rezső, egykori nicki kántortanító által írt és megzenésített
versek, majd a sárvári Regős népzenei együttes lépett színpadra, hogy műsorukkal
szórakoztassák az egybegyűlteket. A „Fergeteges” napot táncház zárta.

