
Egy kis falu nagy napja – Projektlátogatás Nicken 
 
 
2012. szeptember 16-án délelőtt nagy ünnepre volt hivatalos a Sághegy LEADER Egyesület vezetősége 
és munkaszervezete. A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány meghívására érkeztünk a faluba, ahol 
a nagyrészt pályázati pénzből felújított Szent Anna templom, és a szintén pályázati pénzből megújult 
Kemencés konyha kiállítóhely átadására került sor. 
 
 

     
 
Már 10 óra előtt szép számban gyülekeztek a falubeliek és a meghívott vendégek a szépen felújított 
templom tövében. A szentmisével egybekötött átadóünnepség nyitányaként Csorba József, a község 
polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, melyben kiemelte, hatalmas lépés a templom megújítása 
településük életében, melyre többszöri nekifutásra sikerült eredményesen pályázni. Szerencsére a 
Szent Anna Templomért Alapítvány tagjai a sikertelenségeket látva sem adták fel, újra próbálkoztak, 
ekkor már az erőfeszítésük sikeresnek bizonyult. A közel 28 millió forintos költségvetésből 17 millió 
forintot pályázati forrásból, a maradék több, mint 10 millió forintot adományokból sikerült 
előteremteni. A polgármester kiemelte munkaszervezetünk segítőkészségét, valamint köszönetet 
mondott az általunk nyújtott segítségért.  
 
A felújítási munkálatok során újjáépült a támfal, akadálymentesítő rámpa készült, a külső vakolat 
került javításra és festésre, valamint elkészült a torony bádogozása is. A templom körüli teret az 
önkormányzat rendeztette, és a község összefogásának köszönhetően folyamatosan karban van tartva. 
 

  
 



Szabó Ervin, az alapítvány kuratóriumának tagja az Alapítvány tevékenységéről és a célkitűzéseikről 
beszélt. Elmondta, hogy a templom mellett lévő Kemencés konyha kiállítóhely is pályázati forrásból 
tudott megújulni, melynek az átadására is sor került a délelőtt folyamán. Az átadóbeszédek sorát V. 
Németh Zsolt, vidékfejlesztési államtitkár zárta, aki kiemelte a kitartás és az összefogás erejét. 
Követendő példának állította a nicki közösséget, akik nem hagyják, hogy az idő elbontsa templomukat. 
A templomot az ünnepi szentmise keretében dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg. 
 

   
 
 
Az ünnepi szentmise után az egykori plébánia udvarában, a felújított Kemencés konyha kiállítóhelyet 
dr. Galántai György, Egyesületünk elnöke adta át. Beszélt a közösségi terek megújításának 
fontosságáról, a pályázati forrásokról, lehetőségekről. Az átadás után leleplezésre került a „Forráskút 
Teremtésvédelmi Táborozóhely” alapköve, melyet V. Németh Zsolt államtitkár, és dr. Galántai György 
végzett el. 14 óra után a templom melletti téren kulturális programok kezdődtek a helyi fiatalok 
közreműködésével. 
 
 

 
 



 


