Elhagyta Rákoskertet Lipcseyné Horváth Ágnes
2011. 05. 31-én zárt körben búcsúzott a Rákoskerti Művelődési Ház igazgatója a helyiektől és az általa
meghívott vendégektől. Mint köztudott takarékossági okokból a helyi önkormányzat visszavonta a
„kicsi” művelődési házak igazgatóinak vezetői megbízatását. Ezzel és még számos lépéssel kívánta
biztosítani a képviselő-testület azt, hogy a kerületben továbbra is működőképesek maradjanak a
házak, de megtakarítás is jelentkezzen a tavalyi évhez képest. 2010-ben a házak saját bevételeit az
önkormányzatnak 170 millió forinttal kellett kipótolnia, de ez ebben az évben már működési hitel
felvétele nélkül nem ment volna. Így született meg a döntés a vezetői státuszok visszavonásáról.
Tudni kell azonban azt is, hogy Fohsz Tivadar alpolgármester úr (ő felel a kerületben többek között a
kultúráért is) még az átszervezés előtt felkérte Ágit, hogy legyen a kerület kisebb művelődési
házainak az egyszemélyi igazgatója. Ez azt jelentette volna, hogy a kerületben nem csak Kerten,
hanem Csabán (Csabaház), Ligeten (Csekovszky) és Hegyen (Rákoshegyi Közösségi Ház) is
találkozhattak volna Ágival és az ő szakmai rátermettségével a művelődési házakat látogatók. Néhány
napos gondolkozási idő után a Rákoskertért Díjas intézményvezető a Rákoskerti Polgári Kör kérése
ellenére, Szelepcsényi Sándor jelenlétében nemet mondott erre a szakmai kihívásra és inkább
lemondott még a megmaradt népművelői státuszáról is. Így Lipcseyné Horváth Ágnes a Rákoskerten
eltöltött tíz év után, sem mint vezető, sem mint művelődésszervező nem dolgozik itt tovább.
Sértődöttséget okozott, hogy a búcsú-bulin, ahol mindenkit név szerint köszöntött, „elfelejtette”
megemlíteni a Polgári Kör elnökét, Szelepcsényi Sándort, pedig az ő és a polgári kör tagjainak
segítsége nélkül nem tudott volna olyan hangos sikereket elérni. A Polgári Kör építette a Jubileumi
Emlékparkot, ahol később Ági szervezte meg Rákoskert Napját. A polgári kör tagjai kora reggel
pakolták ki, majd vissza egész éjjel a Vida-dombi programok előtt és után a színpadot, székeket és
szedték hajnalig a szemetet. A polgári kör lapjában – a Kerti Levélben – kapott minimum egy oldalt a
művelődési ház arra, hogy a programjait megjelentesse és a civil szervezet hölgy tagjai készítették a
szendvicseket és süteményeket a ház által tartott állófogadásokra. Többek közt a Józsi ABC vezetője
(Schőn Anikó) is nem csak munkájával, anyagilag is sokban segítette a Házat. No ő se lett megemlítve.
A siker, a rivaldafény mindig Áginak jutott, a munka és a pakolás az önkénteseknek. Nem vártak mást
a polgári körösök, csak annyit, amennyi minimum elvárható lett volna: hogy legalább a vezetőjüket
név szerint köszöntötte volna Ági a május végi rendezvényen.
Ennek ellenére a kertiek sok sikert kívánnak a volt vezetőnek, és reméljük, hogy hasonló sikereket ér
el máshol is.
Rákoskerti Polgári Kör egyik tagja

Haragszom rád…
Panasz érkezett hozzánk Lipcseyné Horváth Ágitól, aki nem ért egyet a “Kerti
levél” elektronikus számában megjelent (lent idézett) cikkel. Nem is lenne semmi baj,
ha igaza lenne! Azonban a sértődöttség talán elhomályosította előtte azokat a
tényeket, melyeket kár lenne elfelejteni… Íme, egy reakció:
*

… most egyszerre magázódsz velünk?
Talán megfeledkeztél arról, hogy művelődésszervezői sikereidben nagy része volt a Polgári
körnek (Rákoskerti Polgári Kör, a továbbiakban: RPK), hiszen szinte nem is volt olyan helyi rendezvény,
ahol a kör tagjai – akár erejükön felül is – ne adtak volna aktív segítséget neked. Gondolhatok itt
a nyílt rendezvényekre, a “Rákoskert Napjára”, díjátadásokra, szabadtéri megmozdulásokra…, ahol a
szervezőmunkát a RPK tagjai támogatták. Hajnalban már pakolták a felszerelést (a saját költségen
biztosított teherautókba), és késő este cipelték mindezt vissza a műv-házba (szintén díjmentesen… ez még
“valódi munkanapnak” is beillett, nemegyszer!). De biztosították a rendezvényeken a biztonsági ügyeletet,
és kenték a szendvicsek garmadáit, amelyet szintén a saját költségükön teremtettek elő. A
babérokat pedig te arattad le, Ági… Így könnyű sikeresnek lenni!
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Azzal én sem értek egyet, hogy a cikkhez a szerzője nem adta a nevét, de talán jobb is így! Ha
megkérdeznénk, hogy hányan értenek egyet a felsorolt tényekkel, bizonyára csinos névsor
kerekedne ki belőle… Nekem elhiheted!

Ami történt: megtörtént! Egy vezetőnek a kritikát is vállalnia kell, ha már így esett a dolog, és: be kell
látnia, ha hibázott! A szakmai hozzáértésedet soha nem kérdőjeleztük meg, de emberi magatartásod
– előttem – bizony többször is csorbát szenvedett!
Ezzel együtt nem haragszunk, – de nem esett jól (ez a húzás sem), ezt nem tagadjuk! Ismerünk
annyira, hogy tudjuk: te csak a dicsőséget viseled jól, a kritikát nem. Ezzel együtt: mi csak jót
kívánunk Neked a további életedhez!
-Aknai Gábora RPK titkára

E cikkek megjelenését követően a volt igazgató asszonytól levelet kaptam, melyben azt kéri
tőlem, hogy töröljem le a fent olvasható cikkeket a honlapomról, vagy adjak helyet a saját
álláspontjának a megjelenésére is. Természetesen a megjelent cikkek törlése helyett a
második kérését tudom teljesíteni.

Lipcseyné Horváth Ágnes álláspontja a megjelent cikkel kapcsolatban:
„Az „Elhagyta Rákoskertet Lipcseyné Horváth Ágnes” című cikk nevét fel nem vállaló
rákoskerti polgári körös tagja és Aknai Gábor, a Rákoskerti Polgári Kör titkára, aki a
„Haragszom rás…” című cikk írója írásában az emberi tisztességemet és a rákoskerti
munkavégzésemet, emberi és szakmai hitelességemet megkérdőjelező, engem rágalmazó, a
személyem lejáratására irányuló mondatokat fogalmaztak meg ill. tettek közzé az Interneten,
például Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő honlapján is, melyeket
visszautasítok és kikérek magamnak. Az általuk leírtak nem véleményt jelentenek, nem
kritikát fogalmaznak meg, hanem kifejezetten a jó hírnevem ellen irányuló rágalmak, melyek
további sikeres szakmai pályafutásomat is akadályozhatják. Szomorúan vettem tudomásul,
hogy Hatvani Zoltán Képviselő Úr egy névtelenül íródott, rágalmakat tartalmazó cikket
feltesz a hivatalos honlapjára ill. egy másik olyan cikket is, melynek valóságtartalmát nem
ellenőrizte. Úgy vélem, hogy minden személynek, aki a lejáratásomban, a rágalmazásomban
részt vett és részt vesz, előbb vagy utóbb vállalnia kell a felelősséget.
Budapest, 2013. május 5.
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