
Szent IStván-napI ünnepSég

Még tudunk várni
a Kossuth Lajos utcát olykor 
befogadóképessége határáig fe-
szítették az ünneplő városlakók, 
akiket a szervezők zenés-táncos 
előadások, koncertek kavalkádjá-
val ajándékoztak meg, sőt szom-
bat este egy parádés tűzijátékra 
is sor került. Székelyudvarhely 
újabb háromnapos ünnepségen 
van túl: a hétvégén második al-
kalommal rendeztek Szent Ist-
ván-napokat a városban.

M. L. F.

A központi színpadon napköz
ben népi zenekaroké volt a 
főszerep, majd este a kon

certek kerültek előtérbe. Pénteken 
a Bojtorján zenekar szólította meg 
a magyar folkzenekedvelőket, szom
baton pedig Homonyik Sándor 
énekelt szép számban megjelent 
rajongóinak. Az Álmodj, királylány 
sztárját ujjongva tapsolta a dalokat 
kívülről fújó tömeg. Vasárnap Varga 
Miklósé volt a színpad, a Vén Európát 
követően pedig a Magna Cum Laude 
színezte újra a főteret. A háromna
pos rendezvénysorozatból kulturális 
intézményeink is kivették részüket, 
számos kiegészítő programmal ruk
kolva elő: a Szent Istvánteremben 
Korona, jogar és címerpajzskiállítás 
nyílt, a művelődési háznál a Szent 
Koronát lehetett modellezni, rajzol
ni, a városi könyvtárban István király 
intelmeit függesztették ki, ugyanitt 
az István, a király című rockoperát 
is levetítették, a városi múzeumban 
pedig a Pénz beszél és a Légirégészeti 
fényképek Udvarhelyszékről kiállítást 
nyitották meg – utóbbiakat a ké
sőbbiekben is meg lehet tekinteni. 
„Volt, amikor itt egy felemelt szóért 
szájba vágtak, így büszkék vagyunk 
arra, hogy kivívtuk magunknak, 
hogy a központban ünnepelhet
jük Szent István napját” – mondta 
ünnepi beszédében szombat este a 
polgármester, azzal folytatva, „ha a 
12 pont megvalósulásáért 150 évet 
kellett várni, akkor még tudunk 
várni. Bízom benne, lesz elég böl
csesség, kitartás bennünk kivárni. 
Jövőre ugyanitt. Hajrá, Udvarhely!” 
– üzente a polgármester. Bevallotta 
azt is, hogy amikor első alkalommal 
szervezték meg a Szent Istvánnapo
kat, félt attól, hogy a hatóságok fél
remagyarázzák majd a rendezvény 
okát, és bár fel volt készülve alterna
tív magyarázatokkal, ezeket szeren
csére nem kellett bevetni.
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> Új kenyér rászorulóknak. Székelyud
varhely Polgármesteri Hivatala a helyi Caritas 
Otthoni Beteggondozó Szolgálattal közösen 
augusztus 20án harmincegy székelyudvarhelyi 
rászoruló családot, egyedül élő személyt ajándé
kozott meg frissen sült házikenyérrel és egy üveg 
Szent István borral. Bunta Levente polgármes
ter Bara Anikó, a Caritas Otthoni Beteggondo
zó Szolgálat munkatársának kíséretében udvar
helyi rászorulókat látogatott meg Szent István 
napján. Nem üres kézzel mentek, hiszen ez a nap 

egybeesik az új kenyér ünnepével, így kenyeret 
és bort vittek a hátrányos helyzetben élő em
bereknek. Az ajándékozottakat, a harmincegy 
rászorulót, szegénységben élő vagy beteg ud
varhelyit az otthon munkatársai választották ki. 
„Szent István napján az összetartozás jegyében 
ünnepelünk, ebbe pedig bele kell tartoznia a 
törődésnek is” – magyarázta a polgármester, aki 
szerint sok rászoruló van. „Amikor volt kenyér, 
remény is volt, erről is szól ez a nap” – folytatta a 
polgármester, majd úgy érvelt, ezt a gondolatot 
juttatjuk el minden emberhez, és felhívjuk a fi
gyelmet: más is megteheti ezt. 

a közösségünk érdekében kifejtett 
tevékenységéért megkapta a város 
kulcsát dr. Balla Árpád nyugalma-
zott osztályvezető, gyermekgyó-
gyász főorvos, az orvostudomány-
ok doktora, a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagja. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„Boldog vagyok, hogy a 

polgármester és a város 
elismerte a munkámat” 

– mondta rövid köszönőbeszédében 
dr. Balla Árpád, aki a hosszú évek so
rán nem kevesebb mint százezer gye
reket kezelt. A nyugalmazott orvos 
szombaton a főtéren berendezett ün
nepi színpadon vehette át oklevelét, 
amikor a Székelyudvarhelyen rangos 
kitüntetésnek számító városkulcsot is 
átnyújtották neki. 

A közismert és közkedvelt orvos 
1932ben Brassóban született. Fe
lesége, Balla Melinda nyugalmazott 
gyógyszerész, két gyerekük van. A 
nyugdíjasként is folyamatosan aktív, 
kedélyes és segítőkész Balla Árpád a 
marosvásárhelyi egyetemen szerzett 
gyermekorvosi oklevelet 1957ben. 
Pályáját Baróton kezdte, 1960tól él 

Székelyudvarhelyen. Alorvosi, majd 
szakorvosi tevékenysége után 1982 és 
2002 között a székelyudvarhelyi városi 
kórház gyermekosztályának vezető fő
orvosa volt. Korábban tevékenykedett 
a poliklinika vezető főorvosaként, a 
megye gyermekgyógyász metodo

lógus főorvosaként, és hosszú ideig 
vezette a székelyudvarhelyi egészség
ügyi iskolaközpontot is. Jelentős tu
dományos tevékenységet is végzett: fő 
kutatási területe a magnéziumanyag
csere a gyermekkorban. Több száz 
tudományos előadást írt és mutatott 

be, 136 tudományos dolgozata nyom
tatásban is megjelent. Tanulmányo
zott az epidemiológia és a demográfia 
területén, növekedésvizsgálatokat is 
végzett. A tudományos szervező és 
felnőttoktatási munkából is kivette 
részét. Létrehozta a Pápai Páriz Ferenc 
Alapítványt, mely tudományos konfe
renciák, továbbképzők szervezésében 
vállalt oroszlánrészt – emlékdíjat is 
alapítottak e név alatt. Ünnepelt orvo
sunk évente megszervezi az alapítvány 
égisze alatt a Családorvosi Tovább
képző Konferenciát. 

Dr. Balla Árpád számos rangos 
szakmai társaság, szervezet tagja és 
vezetője volt. Tevékenységét több 
szakmai díjjal is elismerték: 2006
ban életművéért tüntették ki, neki 
ítélték az akkori év Generishdíját. 
Balla Árpád Számadás – 50 év a gyer-
mekgyógyászat szolgálatában (1957–
2007) című könyvének bemutatójára 
tavaly került sor. 

„A nyugdíjas orvosnak példakép a 
munkássága és bizonyosság arra, hogy 
a kitartó munkának, az emberségesen 
végzett hivatásnak, a tenni akarásnak 
van eredménye. Elismerésünkkel kö
szönetünket is kifejezzük” – hangzott 
el a munkásságát méltató beszédben. 

Dr. Balla Árpád a város kulcsának átvételekor. Elismert munka fotó: Máthé lászló ferenc

Koronalátogatók. Testközelbe hozott jelképek fotó: Máthé lászló ferenc

Rónai Attila kaposvári ötvös mes-
ternek köszönhetően az udvarhe-
lyiek megcsodálhatták a magyar 
Szent Korona másolatát, melyet a 
mester a II. Szent István-napi ün-
nepség tiszteletére hozott el.

Berkeczi Zsolt

Egyfajta megnyitóeseménye volt 
a hétvégi szé kely udvarhelyi 
há romnapos ün nepségnek a 

Korona, jogar, cí merpajzsok című kiál
lítás – a pol gármesteri hivatal Szent 
Istvántermének előcsarnokában a 
koronázási jelvényeket augusztus 
20án egész nap ingyenesen lehe
tett megtekinteni. A kiállítást Mik
lós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum 
igazgatója nyitotta meg, felszólalt a 
város polgármestere is, aztán Rónai 

Attila köszöntötte a megjelenteket. 
A mester mondandóját rövidre fog
ta, ugyanis a megnyitóünnepséget 
követően egy képes bemutatóban 
hosszabban is mesélt az érdeklődők
nek a Szent Korona másolatának  
érdekes munkafolyamatáról. Az 
ötvösmester elmondása szerint nem 
először alkotta meg a Szent Korona 
másolatát, hiszen már korábban is 
elkészítette a korona replikációját, 
a most kiállított alkotás viszont job
ban hasonlít az eredetire. Az Udvar
helyen kiállított ékszerek élethű má
sai voltak a magyar Parlamentben 
kiállítottaknak, amelyek rengeteg 
viszontagság és sérülés közepette vé
szelték át az évszázadok viharait. Mi 
több, az eredetéről is számos legenda 
létezik – mesélte Rónai. 
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Udvarhelyen a Szent Korona mása


