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Burik-Vincze ÁgotaBurik-Vincze Ágota

Közösségi élet a Dr. Manga János 
Közösségi Házban

A rimóci Dr. Manga János Kö-

zösségi Ház vezetőjeként, és a Ri-

móci Kobak Egyesület, mint az 

IKSZT címbirtokos szervezet el-

nökeként azt szeretném bemutat-

ni Önöknek, hogy hogyan lett egy 

kis falusi közösségi házból európai 

uniós jó példa.

Az IKSZT-ről csak néhány gon-

dolat dióhéjban, mintegy emlékez-

tetőül: a  112/2009. rendelet tette 

lehetővé, hogy a kistelepüléseken 

is megújuljanak a közösségi házak, 

élettel teljenek meg, és minőségi ja-

vuláson menjenek át. A pályázatért 

cserébe fenntartási kötelezettsé-

get kellett vállalniuk a címbirtokos 

szervezeteknek. Kötelező nyitva 

tartást, programokat kell nekik biz-

tosítani, előre kell tervezni a prog-

ramokat, és utólag be kell róluk 

számolni. Ahhoz, hogy ezt megte-

gyük kell egy irányító hatóság, aki 

ellenőriz minket, ami jelenleg nem 

más, mint a Miniszterelnökség Ag-

rár-Vidékfejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkársága, 

mint az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap Irányító Ha-

tósága.

Korábban a Hermann Ottó In-

tézet terjesztette fel az országos 

IKSZT hálózatot európai uniós jó 

példának. Sikerült is nekik, és há-

rom IKSZT lehetőséget kapott, 

hogy bemutatkozzon az ország-

ban – köztük voltunk mi is; nagy 

szerencsénkre és örömünkre végül 

minket választottak ki, hogy felke-

rüljünk az Európai Vidékfejlesztési 

Hálózat honlapjára mint jó példa. 

Úgy gondolom, hogy ez nemcsak 

minket érint, nemcsak a mi érde-

münk ez az elismerés, hanem az 

ország valamennyi IKSZT-jének jár 

ez a kitüntetés.

Még mielőtt belemennénk a 

rimóci IKSZT rejtelmeibe, sze-

retném megmutatni önöknek, 

hogy hol is található ez a Rimóc. 

Rimóc az Észak-Magyarorszá-

gi régióban, Nógrád megyében, 

a  megyeszékhelytől, Salgótar-

jántól 35 km-re, Balassagyar-

mattól úgy 25 km-re, így középen 

fekszik. Közigazgatási területe 

egészen a világörökség részét ké-

pező Hollókőig terjed. Azt szok-

ták mondani viccesen, hogy ha 

egy érmét ledobunk a hollókői 

várból, akkor az rimóci területre 

érkezik. Egy 1800 fős kistelepülés 

vagyunk a palócság központjá-

ban. Palócok, magyarok és roma 

származásúak egyaránt lakják.

Zsáktelepülés vagyunk, Szé-

csény irányából tudunk közúton 

eljutni a településre. Emellett egy 

kerékpárút köt össze minket Hol-

lókővel. A  megyében ez volt az 

első kerékpárút, 1993-ban adták 

át.

Aki hozzánk érkezik, a  falu 

bejáratánál egy répát majszoló 

tapsifüles fogadja őt.

Nem tudom, hogy hallotta-e 

valaki a mondást: „Pislog, mint 

a rimóci nyúl”. A mondás nagyon 

régről eredeztethető. A rimóciak 

úgy mesélik, hogy egyszer régen 

egy nyúl felkeveredett egy jókora 

hóbucka tetejére az egyik hideg 

télen a nagy hóban élelmet ke-

resgélve, a  hó tetejéről valahogy 

átkerült az egyik palóckontyos 

ház fedelére, onnan pedig vélet-

lenül beesett a padlásra, a pad-

lásról pedig a kemencébe. S  az-

tán amikor a gazdasszony kinyi-

totta a kemence ajtaját, csak a 

nyúl szeme pislogott a sötétben.

A  rimóciaknak elég kelle-

metlen volt az elején, hogy őket 

a nyúllal hasonlították össze, 

mára azonban már büszkék rá, 

bizonyítja az is, hogy minden 

szervezetnek a logójában megta-

lálhatóak a nyúl szimbólumai. 

Az Ifj úság Egyesületnek pl. két 

nyula is van. A fi atalabb a fehér, 

és egyébként neve is van neki: 

Áginak hívják. Ugyanis az ifj ú-

sági szóból egyszer kimaradt az 

„s” betű, ezért az Ifj ú Ági nevet 
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A  Dr. Manga János Közösségi 

Ház az 1970-es évek elején épült 

lapos tetős épület. Jelenleg Ön-

kormányzati tulajdonú, mindig is 

művelődési házként vagy közös-

ségi-, kultúrházként funkcionált. 

2007-ben egy pályázati lehetőség 

keretében bővíteni tudtuk, és egy 

kicsit felújítani; kapott egy mozgás-

korlátozott feljárót, valamint egy 

vizes blokk is kialakításra került a 

hátsó részben. Ekkor körülbelül 70 

fő befogadására volt alkalmas. De 

egyébként használták előszeretettel 

a rimóciak, bulikat is tartottak itt. 

A fi atalok is nagyon szerették, kü-

lön kis, fi ataloknak szóló klubhelyi-

ségük is volt.

Aztán 2009-ben benyújtottuk 

az IKSZT pályázatot. A  Rimóci 

Kobak Egyesület volt az, aki ma-

gára vállalta ezt a feladatot, hogy 

pályázik. Az alapterület tulajdon-

képpen megkétszereződött. Ami 

nagyon meghatározó, az a nagyte-

remnek a mérete. Nagy örömünkre 

majdnem egy 200 négyzetméteres 

nagytermet tudtunk így kialakítani, 

valamint kisebb termeket itt a hát-

só részben.

És hogyan is jött létre az 

IKSZT-nk? Rimóc Község Önkor-

mányzaté volt maga az épület, és 

a Rimóci Kobak Egyesület pályá-

zott rá. Mi is az a Kobak Egyesü-

let? Kobak = Környeztet Oltalma-

zók Baráti Köre. Ez eredetileg egy 

2005-ben alakult környezetvédő 

egyesület volt, de az évek folyamán 

annyit tett a kultúráért, és annyi-

ra szívén viseli annak sorsát, hogy 

akár Kultúrát Oltalmazók Baráti 

Köre is lehetne – még jó, hogy a 

„k” betű mind a kettőre illik. A szo-

ros együttműködésnek köszönhe-

tően jött létre tulajdonképpen az 

egész IKSZT. Hogy miért az egye-

sület pályázott? Az egyesületnek 

100%-os támogatottsága volt az 

IKSZT-hez, míg az Önkormány-

zatnak csak 90%-os támogatottsága 

lett volna, és így 52 milliót tudtunk 

elnyerni a Közösségi Ház felújítá-

sára, s a teljes összeget erre tudtuk 

fordítani.

2013-ban került sor az IKSZT 

átadására. Igaz, hogy 2009-ben 

nyertük meg a támogatást, voltak 

sajnos technikai akadályok, így 

csak 2012-2013-ban kezdődött 

meg maga a tényleges felújítás, de 

2013 októberében sikerült átadni.

Itt ki kell emelnem kettő nevet: 

Vincze Nikolett volt az egyik, aki 

akkor volt a Kobak Egyesületnek 

az elnöke. Ő  volt az, aki az elejé-

től a végéig végigkísérte a pályázat 

sorsát és az alakulását. Tulajdon-

képpen kézben tartotta az egész 

pályázatot. Valamint Beszkid An-

dor polgármester urat kell meg-

említenem, aki teljes mértékben 

támogatta ezt a felújítást és a pro-

jektet.Dr. Manga János Közösségi Ház

kapta. Meg is ünnepeljük min-

den januárban a névnapját.

Van még egy másik mon-

dásunk is: „Amikor Kolumbusz 

felfedezte Amerikát, a  rimóciak 

már visszafele jöttek.” Ez valószí-

nűleg azért alakulhatott ki, mert 

a rimóciak nagyon szeretnek ver-

sengeni, mindenben elsők akar-

nak lenni. Úgyhogy ők ezt így, év-

számmal bizonyított történelmi 

tényként kezelik: „Az Amerikát 

megjárt bátor rimóczi emberek 

nagylelkűen útba igazítják a két-

ségbeesve bolyongó Kolumbuszt.” 

– olvashatjuk az eseményt meg-

örökítő képeslapon.

A rimóciak nagyon büszkék a 

népviseletükre, a rimóci táncok-

ra, a rimóci énekükre. 2016-ban 

a viselet és a tánc nógrádikum 

is lett. Szerencsére a fi atalabb 

generáció is szívesen felveszi, és 

az ünnepek alkalmával ebben 

jelennek meg. És aki biztosítja 

számunkra, hogy fönnmaradja-

nak a rimóci nóták és táncok, az 

a rimóci rezesbanda, akik ebben 

az évben ünnepelték fennállásuk 

95. évfordulóját.

Van egy sportcsarnokunk, 

ami 1993-ban épült. A szomszé-

dos településnek, Szécsénynek 

még a mai napig nincsen, pedig 

az város.

Kis Falumúzeumunk is van 

és római katolikus templomunk, 

valamint egy Főkötő kiállítás, 

amely a palócság főkötőit mu-

tatja be. A településen található 

még egy magánkézben lévő Ba-

bamúzeum is.



40 Hálózat

Burik-Vincze Ágota

Hogy hogyan működik az 

IKSZT vagy mi adja az IKSZT érté-

két? Kell hozzá az Önkormányzat, 

és kellett a Rimóci Kobak Egye-

sület. Itt még hozzá kell adnunk 

egy harmadik tényezőt is. Ugyanis 

2013-ban, mikor átadásra került az 

épület, pontosan abban az évben 

indult el a Művelődési Intézetnek 

is a kulturális közfoglalkoztatási 

programja. Ezért tulajdonképpen 

azt mondhatjuk, hogy már onnan-

tól kezdve dolgoznak nálunk kul-

turális közfoglalkoztatottak. Ezért 

a Művelődési Intézet jelenléte igen 

meghatározó a településen. Három 

közösségi munkás volt például csak 

a Rimóci Ifj úsági Egyesületnél – 

más településen az egész faluban 

nem volt három fő kulturális köz-

foglalkoztatott.

A nagy kérdés, hogy mit csiná-

lunk mi a Közösségi Házban. Az 

alap tevékenység az IKSZT progra-

mok megszervezése, megvalósítá-

sa, ami kiegészül a települési ren-

dezvényekkel. A települési rendez-

vények a Falunap és a Szüreti – ez 

a két legnagyobb rendezvényünk – 

kiegészülve a nemzeti ünnepekkel, 

megemlékezésekkel. Egyik kiemelt 

eseményünk egy helyi vallási ün-

nep, a  Mária menyegzője, aminek 

a Közösségi Ház ad otthont. Ezen a 

jeles napon Mária és József eljegy-

zését ünneplik először imádkozás-

sal, de utána mint egy rendes lagzi-

ban, evéssel, ivással, mulatozással. 

Aztán információt nyújtunk, in-

formációt továbbítunk a lakosság 

felé, fényképes és videós doku-

mentálást végzünk. Jelen vagyunk 

a médiában, akár a közösségi ol-

dalt nézzük, akár a Rimóci Újságot 

szerkesztjük, ott tartjuk a szerkesz-

tőségi üléseket. A  Rimóci Újság 

egyébként húszéves múltra tekint 

vissza, szerencsére dokumentálja a 

településen történteket. Értéktárat 

próbálunk gyűjteni, bár minél ke-

vesebb az ember, annál nehezebb 

ezeket a feladatokat megvalósí-

tani. Helyet adunk a közösségek-

nek – bárkinek bármire szüksége 

van – csoportoknak, magánembe-

reknek, biztosítjuk nekik a helyet. 

Együttműködünk a település más 

civil szervezeteivel, intézménye-

ivel, az Önkormányzattal. Tulaj-

donképpen azt lehet mondani, 

hogy mindent csinálunk. Egyszer 

valaki megkérdezte tőlünk, hogy 

„Ti mindent megcsináltok?”. Ak-

kor a kollégám nyugodt hangon 

azt válaszolta, hogy „Mi mindent! 

Mindent is”. Úgyhogy itt mindent 

is csinálunk.

A  Közösségi Ház változatos 

programoknak ad helyet, ilyen pl. 

a nőnapi műsor. Nagyon rendes 

férfi ak dolgoznak az önkormány-

zatnál, minden nőnapkor valami 

meglepetés műsorral készülnek. 

Tíz férfi  van, és nyolcvan nő kö-

rülbelül. A  Nyilvánosság napja, 

a falugyűlés is ott kerül megtartás-

ra. Tulajdonképpen minden, ami a 

településhez kapcsolódik. Teljesen 

berendezett állapotban körülbelül 

150 főt tudunk leültetni.

Mária menyegzője

Szüret
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Szerencsére be tudjuk vonni a 

fi atalokat is, akár önkéntesen, akár 

közösségi szolgálat útján, vagy nyá-

ron például az önkormányzatnál 

diákmunkások is dolgoznak. Így 

például az egyik falunap előtt kiál-

lítást készítettünk. Ügyesen tudnak 

dolgozni, és segítenek is nekünk 

az előkészületekben. A  fi atalokkal 

nagyon szeretünk társasjátékozni. 

Most már minden szünetben ren-

dezünk társasjáték délutánokat, 

van, amikor többször is. A mai igé-

nyeknek megfelelően LAN-partyra 

is be vagyunk rendezkedve.

A  programkínálatból nem hiá-

nyozhat a települési értéktár kiál-

lítás és bemutató. Többek között 

a részvevők megkóstolhatták a ri-

móci étkeket, megismerhették a 

Rimócon készült tárgyakat, doku-

mentumokat.

A közösségi programok mellett 

magánjellegű használatra is bizto-

sítani tudjuk a közösségi ház ter-

meit: például akár egy születésnapi, 

évfordulós, vagy polgári esküvő 

utáni vacsorát is meg tudnak ná-

lunk tartani.

Van egy megbeszélésekre töké-

letesen alkalmas harmincfős kisebb 

termünk. Itt tartottuk például az 

évi kitüntetés-átadó utáni állófoga-

dást. Ugyan ez a helyiség egy lako-

dalmi vendégvárás alkalmával akár 

süteményes tárolóvá is átváltozhat. 

Tízfős kistermünk is van, ezt VIP 

teremnek hívjuk. A  Szüreti előtti 

borzsűri ebben a teremben hozta 

meg az eredményt az idei borok-

ról, melyik lett a legjobb. A Falunap 

előtt pedig szabadulószoba volt 

benne kialakítva. Úgyhogy tényleg 

többfunkciósak ezek a terek, bár-

mit meg lehet benne oldani.

Essék szó az előtér-kihaszná-

lásról is: akár kézműves foglalko-

zásoknak is jut benne hely. Van 

egy számítógéptermünk, oktatás-

ra, képzésre kiválóan alkalmas. 

A  konyha meg mézeskalács-készí-

tésre. És ha kell, akkor az irodába 

is bátran megtartunk egy-egy meg-

beszélést.

Emellett az IKSZT-ben kap he-

lyet a könyvtárunk is.

Aztán jönnek a települési ren-

dezvények. A településen a rendez-

vények alkalmával mi szervezzük 

meg a programot, az összejövetelt 

vagy mulatságot, és mi is bonyo-

lítjuk le teljes mértékben. Két na-

gyobb ilyen jellegű eseményünk 

is van: a  Falunap és a Szüreti, de 

emellett a nemzeti ünnepek alkal-

mával és egyéb megemlékezéseken 

is mi működünk közre a program-

megvalósításban. Hangosítás, fény-

képes dokumentáció, videós rögzí-

tés ‒ mind a mi feladatunk.

A  települési jótékonysági bá-

lunkat is meg kell említsem, mert 

a 2017-es évben az IKSZT és az If-Társasjáték délutánok

Lakodalmi vendégvárás a nagyteremben
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júsági Egyesület közreműködésével 

valósult meg az esemény. Itt az elő-

készületek és a dekorációs munka 

is mind az akkor nálunk foglalkoz-

tatott kulturális közfoglalkoztatot-

tak érdemét dicséri.

Még egy szép példája az együtt-

működésnek: A  Rimóc Községért 

Alapítvány működtet egy szociális 

boltot a település központjában. 

Mikor beértünk a központba, ezen 

épület üres falának látványa foga-

dott minket. Azt szerettük volna 

már régebben, hogy itt valami szép 

kép fogadja az ide érkezőket, ezért 

az Ifj úsági Egyesület és a Közössé-

gi Ház együttműködésével sikerült 

ezt megvalósítanunk ebben az év-

ben. Rimóci mintával díszített nyu-

lat festettünk a falra. Szupernyúl-

nak hívjuk.

Mikor azon gondolkodtam, 

hogy mitől lettünk mi jó példa, az 

jutott először eszembe, hogy talán 

az összefogás miatt, hogy együtt 

tudtunk működni a különböző 

szervezetekkel, egyesületekkel, 

intézményekkel. Aztán az, hogy 

az emberek, akik nálunk dolgoz-

nak, azok nagyon jó munkatársak 

voltak. Akiket sikerült odacsábí-

tanunk, nagyon értékes emberek, 

például ha valakinek jó kézügyes-

sége vagy jó tudása volt, akkor ezt 

tudtuk hasznosítani.

Mindamellett azok az emberek 

miatt is, akiket odavárunk a közös-

ségi házba. Azt szeretnénk pon-

tosan – ahogy elhangzott már itt 

korábban is – hogy jól érezzék ma-

gukat, hogy élettel teljen meg a Kö-

zösségi Házunk. Igaz, hogy vannak 

negatív példák is, mert van olyan, 

amikor berendezzük száz főre a 

Közösségi Házat, és csak tizenöten 

jönnek el. Ez az előadónak is kelle-

metlen, meg nekünk is. De ilyenkor 

bátorítjuk egymást, majd a követke-

ző jobban sikerült, reméljük. Fontos 

tényezők itt is az emberek jelenléte.

Aztán vannak jó ötleteink, me-

lyek egy részéből tervek lesznek, 

a terveket pedig meg tudjuk valósí-

tani. Itt van még a versenyszellem, 

törekszünk arra, hogy még jobbak 

legyünk. Hogyha ez így mind ösz-

szeáll, akkor egy kis boldogságos 

Közösségi Házat kapunk.

És hogy kik járnak hozzánk? 

Mindenki. Mindenki is. Legalábbis 

a kép tanúsága szerint. Kulturálód-

ni mindenki szeretne.

Szupernyúl

BURIK-VINCZE ÁGOTA 1987. október 14-én született Balassagyarmaton, azóta Rimó-
con él. Szülei példáját követve már fi atal korától kezdve aktívan részt vesz a település 
életében, több rendezvény előkészítésében és lebonyolításában közreműködött. 2009-től 
a településen dolgozik, 2013-tól a Dr. Manga János Közösségi Ház-IKSZT munkatársa. 
2014-től a Rimóci Kobak Egyesület (IKSZT címbirtokos szervezet) elnöke lett. Szerkesz-
tője a havonta megjelenő Rimóci Újságnak, tagja a Rimóci Ifj úsági Egyesületnek, vala-
mint segítője a Sport- és a Polgárőr Egyesületeknek is. 2014. októberétől Rimóc Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagja.

Mindenki is látogat minket


