
Új utcanév Kismartonban: „Emma und Berta Kiraly-Str aße“ 
 
Babszi hívta fel a figyelmünket arra, hogy az interneten Királyok után keresgélve 
a fenti nevő utcára bukkant, viszont Kismarton (Eisenstadt) utcajegyzékében 
nem találta meg. Valóban, a Google Earth-ön keresve mi sem találtuk meg. A 
Google Earth utolsó felvétele azonban Kismartonról 2004-ben készült. 
 
Az utcanévre keresve újonnan építendı lakótelepi lakások hirdetése mellett 
megtaláltuk az alábbi határozatot, amely szerint Kismarton önkormányzata 2009 
júniusában döntött az újonnan kialakított utca nevérıl. Szerencsére ott szerepel 
az új utca helye is  (a Google-on is megtalálható Lobzeile és Sebastian Bach-
Gasse között), az óvodától északra, a városcentrumhoz is közel. Az indoklásban 
szerepel, hogy mindkét hölgynek fontos szerepe volt Kismarton mővelıdésének 
elısegítésében, és hogy Kismarton elsı óvodáját Király Berta alapította. 
Édesapjukra, a nyugalmazott evangélikus teológusra és gimnáziumi igazgatóra 
is utalnak, de sajnos Király József Pál helyett „Karl von Király“ néven. 
 
Mint már máshol megírtuk, Király Emma tanárnı volt. Berta és édesapja emlékét 
viszont ma is ırzi közös síremlékük az ottani evangélikus temetıben.  
 
Az új utca tervezett házainak képe egy hirdetébıl: 
 

 
 
 

Az önkormányzat határozatának elérhetısége és az utcanévre vonatkozó 
részének német szövege: 
http://www.eisenstadt.gv.at/uploads/media/2009_06_30_Sitzung_2.pdf 



 
N i e d e r s c h r i f t 

 
über die am Dienstag, dem 30. Juni 2009, um 18:30 Uhr, im Gemeinderatssaal 
des Rathauses stattgefundene 2. Sitzung des Gemeinderates der Freistadt 
Eisenstadt. 
 
 
6. Straßenbenennung, Beratung und Beschlussfassung 
 
Die Vorsitzende Bürgermeisterin Andrea Fraunschiel erteilt Frau Gemeinderätin 
Andrea Zänglein das Wort. Diese erstattet folgenden 
 

Bericht 
 
Die Verbindungsstraße von der Lobzeile zur Sebastian Bach-Gasse nördlich des 
Kindergartens soll benannt werden. Der Stadtbezirksausschuss Eisenstadt 
schlägt vor, die Straße „Emma und Berta Kiraly-Straße“ zu nennen. 
 
Emma und Berta Kiraly, Töchter des evangelischen Theologen und 
pensionierten Schuldirektors Karl von Kiraly, gründeten den ersten Kindergarten 
der Freistadt Eisenstadt. 
 
Im Straßennamen sind beide weiblichen Vornamen enthalten, um die 
Vorreiterrolle der beiden Schwestern als engagierte Frauen und ihren Einsatz für 
Bildung zu würdigen. 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt beschließt, den 
oben beschriebenen Straßenzug, wie vom Ausschuss für Kultur und 
Tourismus vorgeschlagen, 
 

Emma und Berta Kiraly Strasse 
 
zu nennen. 
 
Die Vorsitzende nimmt die Abstimmung vor und stellt fest, dass der Antrag 
einstimmig zum Beschluss erhoben wurde, 
 


