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Budapest, Főváros, X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kőbányai ismert, figyelemre méltó, régen és napjainkban tevékenykedő személyiségek 
megismertetése a helyiekkel, az idelátogatókkal fontos, hisz ezzel is felhívjuk Kőbánya 
szellemi javaira a figyelmet. Kitüntetési rendeletünk a most itt élő, dolgozó kiválóságok 
elismerésére ad lehetőséget. De meg kell emlékeznünk a múlt kiemelkedő alakjairól, főleg, ha 
alkotó tevékenységükkel olyan maradandót adtak, melynek a mai napig is jelentős szerepe 
van a kerületi lakók életében. 
A régiekre méltóképpen emléktábla állításával, avatásával emlékezhetünk, melyen a kőbányai 
tevékenységükre, az általuk kiemelkedőre hívjuk fel a figyelmet, és ezen keresztül üzenünk az 
utókornak, eleink munkásságáról, sikereiről, kiemelkedő, Kőbányát előrevivő 
tevékenységeikről. 
Dr. Bereczky Endre körorvos 1880-1910 között volt kerületünk orvosa, tisztiorvosa. Az 1892-
93-as Kőbányán is pusztító kolerajárványt sikerült megfékeznie. Már ezt megelőzően a 
főváűrosban elévülhetetlen érdemeket szerzett az 1868-69-es járványszerűen fellépő 
hagymázas betegek gyógyításában, a budapesti kolerajárvány kezelésében. 
A betegségeken kívül az itt élők lelkével is foglalkozott. Meg kell említeni, hogy az ebben az 
évben 125. évfordulóját ünneplő Kőbányai Református Egyház fő szervezője volt, hisz 
ideköltözésekor az akkor reformátusok nem tudták vallásukat közösségi formában gyakorolni. 
Dr. Bereczky Endre felmérte a helyi református vallásúakat,és 732 református vallásút 
számolt össze. A legközelebbi református templom a Kálvin téren volt, ezért bereczky 
felkérte Szász Károly püspököt, hogy helyezzen ide lelkészt, aki a hitélet gyakorlásában 
segíti, vezeti a helyi reformátusokat. Eme kezdeményezés eredményeképpen került sor a 
Fűzés u. 17-ben az első református istentiszteletre kerületünkben, Szintén dr. Bereczky Endre 
kezdeményezte a református templom építését kerületünkben. 
A gyógyításon és a hitélet segítésén kívül számos más közéleti tevékenységet is végzett 
Kőbányán: 

megalapította a Kaszinót, és 6 éven keresztül elnökölte azt, 
a közreműködött a helyi gimnázium létrehozásában,társelnöke volt a „Kőbányai 
Munkásgymnasium" beindítását előkészítő bizottságnak, ahol a fenntartási és 
működtetési költségek előteremtésével bízták meg, 
negyed évszázadot meghaladóan elnökölte a X. kerület nép- és iskolakönyvtár 
egyesületét 
kerületi iskolaszéki tag, több éven keresztül elnök is, 
elnöki teendőket látott el a Kőbányai Kisdedóvó Egyesületnél is, 
tagja volt az igazságügy miniszternek - vásárbíróság és járásbíróság felállítását kérő -
petíciót átadó küldöttségnek, 
kezdeményezője volt a kőbányai népfürdő létrehozásának, az Óhegy 
kiszabályozásának, javaslatot dolgozott ki a munkáskaszinó felállítására, 
aktívan politizált, alelnöke volt a Kőbányai Munkapártnak, tagja volt a Szabadelvű 
Párt Kőbányai Szervezetének. 
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Tárgy: javaslat dr. Bereczky 
Endre orvos, közéleti személyiség 
emlékére emléktábla avatására 
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E hely korlátokat szab dr. Bereczky Endre életének, munkásságának teljeskörű bemutatására, 
de úgy gondolom, hogy annak aki nem ismeri az ő áldásos tevékenységét, annak is elég a 
fentebb felsorolt, sokszínű, orvoslást, hitéletet, kultúrát, oktatást, politikát felölelő 
tevékenység-halmaz annak megállapítására, hogy emlékét szükséges és érdemes emléktáblán 
megőriznünk. 

Fenti sokoldalú, Kőbánya életében maradandót alkotó tevékenységek, munkásság alapján 
javaslom, hogy dr. Bereczky Endre részére készíttessünk emléktáblát és azt közösen avassuk 
fel. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul dr. 
Bereczky Endre részére emléktábla elkészíttetéséhez, felszereltetéséhez, valamint avatásához. 
A költségek a polgármesteri tartalékkeretből kerülnek kiegyenlítésre. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
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dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2010. április 09. 
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