Projektlátogatás: „Ahogy az elődök még láthatták” – múltidéző
délután Nicken
2014. március 15-én délután Nickre látogatott munkaszervezetünk a Nicki Szent Anna
Templomért Alapítvány múltidéző délutánjára. A rendezvény keretein belül került sor egy
támogatásból megvalósult kiadvány bemutatására.

Csorba József polgármester köszöntője után dr. Galántai György Sárvári járási hivatalvezető
mondta el ünnepi gondolatait, majd méltatta az Alapítvány tevékenységét. Ezután következett
a kisiskolások, valamint a nicki civil szervezetek műsora, melynek keretén belül színpadra
lépett a Fergeteg Néptánc Együttes, a Vöröskereszt helyi szervezete, valamint a Pajtaszínház
fiataljai.
16 órától került sor a projekt, ezen belül is a „Nick, ahogy az elődök látták „c. kiadvány
létrejöttének bemutatására. Elsőként Novák Elemér, A Nicki Szent Anna Templomért
Alapítvány elnöke, majd Molnár Zoltán, nyugalmazott sárvári könyvtárigazgató beszélt a
könyv létrejöttéről, szerepéről, fontosságáról.
” A projekt célja az volt, hogy a településen összegyűjtött fotók, múlt század eleji írásos
dokumentumok, visszaemlékezések könyv formájában is megjelenhessenek – kezdte
beszámolóját az Alapítványi elnök. A kiadvány megjelenésével olyan érték születik, mely a
település, sőt a kistérség vonatkozásában is rendkívüli jelentőséggel bír, egyedülálló, és
kétség kívül hiánypótló. E rendezvény célja az, hogy bemutassuk a kiadványt a település

lakosságának, elsősorban az idősebb korosztályának, akik visszaemlékezéseikkel, emlékeik
közkinccsé tételével tevékeny részt vállaltak abban, hogy a könyv megszülethessen. A
településről elszármazottak nagy része is rajtuk keresztül érhető el, és későbbi terveink közt
szerepel e réteg megszólítása.”

A múltidéző délután a Don Boscó nyomdokán ifjúsági egyesület zenei műsorával, valamint jó
hangulatú vacsorával zárult.

Összegezve a délután eseményeit elmondhatjuk, hogy az Alapítvány ismét egy sikeres projekt
létrehozását mondhatja magáénak, mely remekül illeszkedik a profiljába, hiszen a fő
célkitűzése mellett olyan kulturális munkát is végez, mely hozzájárul a múlt értékének
feltárásához, és megismertetéséhez. A megalakulásuk óta (2006), folyamatosan gyűjtik azokat
a helyi értékeket, melyeket már csak a legidősebb korosztály őriz. A település múltjáról, nem
csak a tárgyi emlékeket, fotókat, hanem a visszaemlékezéseket is összegyűjtik, rendszerezik.
E munkát az Alapítvány tagjai mellett önkéntesek is segítik. A rendezvényen résztvevőket,
valamint a meghívott vendégeket hidegkonyhai készítményekkel, üdítőitallal és a helyi
asszonyok által készített süteménnyel várták. A rendezvény olyan közösségi esemény volt,
melyen a kiadvány bemutatásán kívül a helyi értékeket őrző csoportok bemutathatták
tevékenységüket, találkozhatott a település több korosztálya, az idősek fehér asztal mellett
anekdotázva emlékezhettek meg a régi időkről, melyet a fiatalabb korosztály csillogó
szemmel és érdeklődve hallgatott.

