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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2019. április 26-án levelet
küldött Polgármester Úr részére, melyben kérte az Önkormányzat segítségét és engedélyét
ahhoz, hogy a Ráday utca 40. szám előtt botlatókő kerüljön kihelyezésre.
A botlatókövek Gunter Demnig német szobrász alkotásai, melyek a nemzetiszocializmus
áldozatainak emlékére kerülnek kihelyezésre. „ A második világháború alatt emberek milliói
tűntek el Európából – legtöbbször nyomtalanul. Ezek a járdába süllyesztett 10X10 cm-es réz
emléktáblák a hiányzó nyomokat teszik újra láthatóvá.”
Magyarországon az első botlatókövet 2007. április 27-én helyezték el a Ráday utca 5. szám
előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és aki 1945 januárjában Sopronbánfalván
munkaszolgálatosként hunyt el. E követ azóta több is követte Budapesten és vidéken
egyaránt.
„Ezek a kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá a
történelmet. Nevükhöz híven rövid időre megállítják és – a személyes történetek
bemutatásával – emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül „beléjük
botlókat”.”
A kövek telepítése minden esetben az egyén utolsó, szabadon megválasztott lakhelyén
történik. A kérelem alapján Grósz Simon emlékére – a család kezdeményezésére – állítaná ki
a szervezet a botlatókövet.
Grósz Simon 1896.12.02-án született Nagykölkeden. Két testvérével együtt valamennyien
holokauszt áldozatok. Grósz Simont 1945. április 1-én, erőltetett menet közben lőtték agyon a
nyilasok az ausztriai koncentrációs tábor felé vezető úton. Sírhelye máig ismeretlen.
A botlatókő elhelyezésének közútkezelői szempontból akadálya nincs. Az Egyesülettel
egyeztetve a kő kihelyezésének költségeit az Önkormányzat vállalja, az Egyesület pedig
gondoskodik a kő esetleges cseréjének, szükség szerinti helyreállításának, felújításának
költségeiről.
A botlatókő kihelyezésére 2019. június hónap végén, július hónap elején kerülne sor kisebb
megemlékezés keretében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. 06. 17.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezésére botlatókövet helyez el a
Budapest IX. kerület Ráday utca 40. szám előtti közterületen, és egyben felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. július 15.
dr. Bácskai János polgármester

