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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2007. évet Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800.  

évfordulója alkalmából Szent Erzsébet Jubileumi Évvé nyilvánította.

A neves évfordulóra számos helyen, országunkon belül és kívül is, sokezren emlékeztek meg.

A  Keresztény  Értelmiségiek  Szövetsége  (KÉSZ)  Miskolci  Csoportjának  kezdeményezése  már 

korában  eljutott  a  képviselőtestülethez,  míg Dr.  Seregély  István egri  érsek  a  hazai  települések 

polgármestereihez írt levelet, melyben arra kéri a városok és községek vezetőit, hogy nevezzenek el 

közterületet a világszerte ismert magyar szentről.

Árpád-házi  Szent  Erzsébet  800  éve,  1207-ben  született  Sárospatakon,  II.  András  királyunk  és 

Gertrudisz gyermekeként.

Kijelenthetjük, hogy Szent Erzsébet régiónk egyik legismertebb és méltán tisztelt szülötte. Azért, hogy 

életének és szolgálatának illő emléket állíthassunk javasoljuk, hogy Miskolc városa is csatlakozzon 

azon  településekhez,  melyek  a  jubileumi  évben  közterületet  neveznek  el  róla.  Az  előterjesztők 

hangsúlyozzák,  hogy  városunk  vallási  hagyományait  tekintve  is  befogadó  város,  így  felekezeti 

hovatartozástól függetlenül elfogadott elképzelést teszünk a T. Közgyűlés elé.

Javaslatunk  szerint  a  Megyeháza  melletti  feltárásra  kerülő  közt  (mai  elnevezése:  Rozmaring-köz)  

nevezzük el Szent Erzsébet sétánynak.

Véleményünk  szerint  a  belvárosi  környezet,  annak  tekintélye  és  emelkedettsége  méltó  helyszínül  

szolgál majd az újonnan elnevezett sétánynak.

Fontosnak  tartjuk  megjegyezni,  hogy  esetünkben  csak  egy  majdan  beépülő  közterület  kap  új 

elnevezést, így az „átnevezésnek” komolyabb költségvonzatai nincsenek.

Miskolc, 2007. október 31.

       
    Dr.  Szinay Att i la Molnár Péter
       frakcióvezető frakcióvezető

    Fidesz       KDNP

     Dr.  Kovács László      Dr.  Zsiga Marcell
önkormányzati  képviselő önkormányzati  képviselő

     MDF       Fidesz
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Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterület  elnevezésére” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Miskolc 2542/1, 2542/2 és 2537 hrsz-ú terület a Szent Erzsébet sétány elnevezést 
kapja.

2. Az elnevezésről névtáblát kell készíteni és azokat a közterületre ki kell helyezni.

3. Az új közterület elnevezését a helyi médiában közzé kell tenni.

4. A változást a rendezési tervben és az informatikai adatbázisban át kell vezetni.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Polgármesteri Kabinet
Közigazgatási és Jogi Főosztály

Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet

Az egri érsek levele a hazai települések polgármestereihez

Seregély István egri érsek, a Szent Erzsébet-év jubileumi bizottságának elnöke az 
Árpád-házi  szent  születésének  800.  évfordulójára  készülve  az  alábbi  levéllel 
fordult a hazai települések polgármestereihez:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A  Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia  a  2007-es  évet  Árpád-házi  Szent  Erzsébet 
születésének  800.  évfordulója  alkalmából  Szent  Erzsébet  Jubileumi  Évvé  nyilvánította. 
Plébániák,  egyházi  és világi  iskolák,  intézmények  kiállításokkal,  tanulmányi  versenyekkel, 
művészeti pályázatokkal, könyvkiadók szépirodalmi, történelmi, művészeti kiadványokkal is 
igyekeznek méltón megemlékezni az évfordulóról nemcsak Magyarországon, hanem számos 
más  országban  is.  A  Nemzeti  Bank  pénzérmét,  a  Magyar  Posta  pedig  bélyeget  ad  ki  a 
jubileumi év alkalmából, és Németországban is 10 eurós pénzérmét hoznak forgalomba Szent 
Erzsébet emlékére.
Mivel magyar szentről van szó, aki világszerte hírnevet szerzett nemzetünknek, szeretnénk, ha 
e  kezdeményezésekhez  az  önkormányzatok  is  lehetőségeik  szerint  csatlakoznának.  A 
világszerte ismert magyar királylány, akiről a világ számos pontján templomok, oktatási és 
karitatív  intézmények  sokasága  van  elnevezve,  akinek  művészi  ábrázolásával  Perutól  Sri 
Lankáig sok-sok országban találkozhatunk, itthon bizony nem eléggé ismert.
A  magyarországi  települések  utca  neveit  áttanulmányozva  arra  a  szomorú  eredményre 
jutottunk, hogy mindössze tizenegy olyan város és falu van hazánkban, ahol közterület van 
elnevezve róla. Ezeket érdemes felsorolni: Békésszentandrás, Budapest, XX. kerület, Dorog, 
Edelény, Mátraszőlős, Pécs, Pilisvörösvár, Sárospatak, Tatabánya, Veresegyház és Zsámbok. 
S ehhez még talán hozzá vehetjük a pesti Rózsák terét, amely nyilvánvalóan Erzsébetre utaló 
elnevezés, mivel a téren Szent Erzsébet-templom és szobor áll. Tehát tizenkettő.
Félreértés ne essék. Nem Erzsébetnek van szüksége arra,  hogy utcákat  nevezzünk el  róla, 
sokkal inkább nekünk, hogy olyan példát tudjunk fölmutatni mai magyar ifjúságunknak, aki 
női  és  anyai  mivoltában,  valamint  a  szegények  iránti  segítőkészségével  is  vonzó  lehet 
mindenki számára. Ezért arra kérjük az önkormányzatokat, hogy ne szalasszák el a 2007-es 
Szent Erzsébet-év kínálta lehetőséget, és nevezzenek el róla közterületet településükön.
A Szent Erzsébet-év jubileumi bizottsága nevében:

Sárospatak, 2007. március 7.
Seregély István
egri érsek, 
a jubileumi bizottság elnöke
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