
Dr. Kajetán Miklós méltatása:

Jó estét kívánok mindenkinek, elsőként a díjazo�nak és szere�einek. Köszöntök

minden  Rákosker�  lakost,  az  Önkormányzat  vezetőit,  a  ház  dolgozóit,  a

jelenlévő  korábbi  rákoskertért  díjazo�akat  és  minden  megjelent  érdeklődőt,

ünneplőt.

Isten hozo� mindenkit, i� Rákoskerten.

Ismét az  a meg�szteltetés ért,  hogy én méltathatom az idei  év ünnepeltjét.

2006  óta  most  kilencedik  alkalommal  köszönthetem  erről  a  színpadról  a

Rákoskertért  Díjazo�at  és  tehetem  ezt  ötödik  alkalommal  Wass  Albert

emléknapján.

Ebben  az  évben  Lakóhelyünk,  Rákoskert  egyik  felnő�  háziorvosát,

családorvosát, Dr. Kajetán Miklóst tünte� ki majd Polgármester úr.

Doktor  úr  1962-ben  születe�  Budapesten,  nős  két  gyermeke  van.  1987-ben

szerezte az orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ezt

követően 10 évig a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyásza� osztályán dolgozo�.

1992-ben  belgyógyász,  majd  1996-ben  háziorvostan  szakvizsgát  te�,  azóta,

tehát 20 éve szolgálja a rákosker� betegeket a Zrínyi utcai régi felnő� háziorvosi

rendelőben. Tegnap az új rendelő ünnepélyes átadása során megtudtam, hogy a

kezdetekkor doktor úr 200 beteggel tarto�a a kapcsolatot, az akkor óriásinak és

modernek láto� régi  rendelőben.  Ma,  több mint  kétezer  embert  lát  el,  ami

Rákoskert  felnő�  lakosainak  számát  tekintve  majdnem  minden  harmadik

embert  jelen�.  Kórházi  keretek  közö�  a  cukorbetegségekkel  járó  ideg-  és

lábkárosodások  gyógyításával  foglalkozik.  20  éve  a  kerületben  megalakult

cukorbeteg  klubnak  neveze�,  most  Rákosmen�  Cukorbetegekért  Közhasznú

Egyesület  néven  működő  klub  diabetológus  szakorvosa,  alapító  tagja,  a

klubfoglalkozások  rendszeres  résztvevője  asszisztensével  együ�.  Szívesen

hallgatják színvonalas, mégis érthető, érdekes előadásait, véleményét is kikérik

a klubban elhangzo� más előadásokról.  A tagok bizalommal fordulnak hozzá

egyéni  gondjaikkal,  a  24  órás  vérnyomásmérő  használatát  koordinálja,

kiértékeli, így segí� háziorvos kollégái munkáját. Orvosként fontosnak tartja a



folyamatos fejlődést szakmai területén. Elköteleze�sége pályája és betegei iránt

magáért beszél. Tapasztalataival és tanácsaival sokat segít a rászorulóknak.

E mia� a szakmai odaadásért és a rákosker� betegekkel való törődésért már

évek óta kap jelölést a civilektől erre a díjra, de a díjat odaítélő kollégium, eddig
mást javasolt a képviselő-testületnek a kitüntetésre.

Kajetán doktor úr 2012-ben egy régi álmával kerese� meg engem és képviselő

társamat,  Fohsz  Tivadart.  Ekkor  elmondta,  hogy  évek  óta  azon  gondolkozik,
hogy  hogyan  lehetne  kulturált,  XXI.  századi  körülményeket  teremteni  a
rákosker�  betegek  számára,  hiszen  a  kezdetekkor  oly  hatalmasnak  és

korszerűnek  tűnő  rendelő,  már  nem  tudta  ellátni  a  feladatát  és  így  sokszor
akadályozta a napi  betegellátást.  Hallo� a rákosker� főteret,  a régi  piacteret

megújítani szándékozó tervünkről, ami szerinte lendületet adhatna egy új orvosi
rendelő megépítésének is. Az új egészségközpont megvalósításának ötlete, az
építkezés során nyújto� sok-sok segítség és odafigyelés meghozta gyümölcsét.

2015-ben  döntö�  a  Képviselő-testület  arról,  hogy  megvásárolja  a  leendő

főtéren megépült „Egészségkert” központban azt a 3 rendelőt, melyben doktor
úr és kollegái fogadhatják közel egy hónapja a betegeket. 

Az első beszélgetésünk és az álom megvalósulása közö� eltelt több, mint 3 év

és ahogy Önök közül is sokan tudják, tegnap hivatalosan is átadta Polgármester
úr az új rendelőnket, ami a régitől 20 méterre található.

Az  ingatlanvásárlást  tartalmazó szerződés  aláírásáig  emlékszem  néhány,  vagy
inkább  sok-sok  alkalommal  már  nekem  is  úgy  tűnt,  hogy  nem  fog  sikerülni
ennek a projektnek a megvalósítása, hiszen minden hónapban akadtak újabb és
újabb buktatók, vagy a fejlesztést ellen �ltakozók, de ilyenkor mindig volt egy

mentő ötlete vagy doktor úrnak,  vagy Tivadarnak,  néhány alkalommal pedig
Leventének.

Több alkalommal ültünk le Miklóssal és Veres Ákos doktor úrral a rendelés után
és próbáltunk megoldást keresni a felmerült problémára. Alapvető elvárás volt
a Strázsahegy Pa�ka átköltöztetése is, hiszen a rendelők ma már nem tudnak

hatékonyan működni és szakszerűen kiszolgálni a betegeket, ha nincs a közelben
egy  gyógyszertár.  Kajetán  doktor  úr  több  alkalommal  négyszemközt  is
egyeztete�  a  beruházóval  és  így  próbálta  összefűzni  a  sokszor  szé3utó

érdekeket.



Amikor  Polgármester  úr  azután  végre  aláírta/aláírha�a  a  rendelő

megvásárlásával kapcsolatos szerződést, akkor telefonon hívtam Kajetán urat,
aki akkor úgy hallo�am, hogy egy kicsit meghatódo� és annyit mondo�: Zoltán

megcsináltuk, ezt már nem veszi el senki sem tőlünk.

Büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek a kerület legnagyobb és legak&vabb civil

szervezetének,  a  Rákosker(  Polgári  Körnek,  melynek  doktor  úr  lassan  egy

év(zede Tiszteletbeli tagja.
 

És befejezésül: Kajetán Miklós eddigi munkássága és a helyiekkel, betegekkel
való kapcsolata mától hivatalosan is elfoglalta méltó helyét Rákoskert szellemi
panteonjában.

Kívánom  neki,  hogy  az  új  rendelőben  még  legalább  20  évig  szolgálhassa
egészségben a helyieket és remélem nem is olyan soká együ� ünnepelhetjük az

új rendelőben, Egészségkertben beinduló új szolgáltatásokat!
 
Gratulálok Neki!


