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Kelemen András rektori ta-
nácsos, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
marosvásárhelyi karának volt 
dékánja, valamint Buksa Éva 
Mária nyugalmazott magyar-
tanár, író vett át tegnap Ma-
rosvásárhelyen rangos magyar 
állami kitüntetést.

 » HAJNAL CSILLA

M agyar állami kitüntetéseket 
adott át tegnap Tóth László 
főkonzul Marosvásárhe-

lyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemen. Kelemen András 
rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem marosvá-
sárhelyi karának volt dékánja, egye-
temi adjunktus a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje elismerést, Buksa Éva 
Mária nyugalmazott magyartanár, 
író pedig a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést vette át Magyaror-
szág csíkszeredai főkonzulátusának 
képviselői, helyi és megyei elöljárók, 
illetve családjuk jelenlétében.

Tóth László főkonzul ünnepi be-
szédében kiemelte, a kitüntetésben 
részesülők mindvégig fontosnak 
tartották az ifj úság tanítását és ne-
velését, a magyar tudomány és kul-
túra ápolását, a nemzeti öntudat 
erősítését, a magyarság összetar-
tozásának elmélyítését. „Példamu-
tató életpályájukkal közvetlenül is 
előrevitték szűkebb közösségük és a 
Székelyföld ügyét. Munkásságukkal 
az egész nemzet lett jobb és gazda-
gabb” – hangsúlyozta Magyaror-
szág csíkszeredai főkonzulátusának 
főkonzulja.

A gyergyóremetei születésű Kele-
men András rövid köszönőbeszédé-

ben szerénységéről tett tanúságot: 
mint mondta, közösségi erőfeszítés 
méltányolásaként tekint a díjra. „Sa-
ját pályafutásomat úgy tudnám ösz-
szegezni, hogy felhalmoztam egy 
óriási adóssághalmazt, elsősorban a 
családommal, barátaimmal, munka-
társaimmal és az egyetem jelenlegi 
vezetőségével szemben. Köszönöm a 
magyar köztársasági elnök úrnak a 
kitüntetést, illetve a miniszterelnök 
úrnak az előterjesztést, megpróbálok 
törleszteni az adósságokból, de ez le-
hetetlen” – fogalmazott a díjazott.

Kelemen András a Sapientia EMTE 
villamosmérnöki tanszékének ad-
junktusi állását 2003-ban nyerte el, 
jelenleg is itt dolgozik. Nagymérték-
ben hozzájárult az egyetemi infra-
struktúra fejlesztéséhez. Dékáni tevé-
kenységének két mandátuma alatt 

az egyetem legnagyobb karának 
tizenegy szakot felölelő oktatási 
kínálata két alapképzési és négy 
mesterképzési szakkal bővült, 
ugyanakkor megvalósult kilenc ta-
nulmányi program akkreditációja. 
A magiszteri képzések elindításá-
nak köszönhetően az egyetem mi-
nőségileg tudott előrelépni.

Dávid László, az egyetemi szen-
átus elnöke méltatásában rámu-
tatott, nyolc évvel ezelőtt, amikor 
Kelemen András elvállalta a dé-
káni feladatokat, hozott magával 
egy olyan szemléletmódot, ami 
igazi tanárra vall: tanítani csak 
úgy érdemes, hogy a diákok hasz-
nosítsák is a tudást, és egy életre 
magukkal vigyék. „Nagy szükség 
van a szakmájára, hiszen most 
áll át a világ a villamos gépjármű-

RANGOS KITÜNTETÉSSEL ISMERTÉK EL KELEMEN ANDRÁS EGYETEMI TANÁR ÉS BUKSA ÉVA MÁRIA PEDAGÓGUS, ÍRÓ MUNKÁJÁT

Közösségük és a Székelyföld ügyét is előrevitték

Tóth László főkonzul Buksa Éva Mária nyugalmazott tanárral és Kelemen András rektori tanácsossal
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vekre, és neki ez a szakmája, ő 
mégis félretette ezt, és elvállalta, 
hogy egy nem túl kedvező hely-
zetben ennek a karnak a dékánja 
legyen. A saját előmenetele elé 
helyezte a közösség érdekeit. 
Nemcsak iskolafalakat képes 
építeni, de egyetemi közösséget 
is, hiszen úgy nevelte a diákjait, 
hogy többen is sikeres egyetemi 
tanárok lettek” – mondta kitün-
tetett kollégájáról Dávid László.

A marosvásárhelyi születésű 
Buksa Éva Mária úgy fogalmazott, 
kegyelmi állapotként élte meg a 
díjátadást. „Külön köszönet illeti 
Áder János köztársasági elnököt 
és Orbán Viktor miniszterelnö-
köt, és nemcsak magam miatt, de 
azért is, hogy fi gyelmük kiterjed 
azokra, akik itt, Erdélyben tesz-
nek a magyarságtudat és nemzeti 
kultúránk megőrzéséért” – fejtet-
te ki a díjazott. Köszönőbeszédé-
ben megígérte, amíg egészsége 
engedi, dolgozni fog.

Buksa Éva Mária sikeres pe-
dagógusi pályát tudhat maga 
mögött: tanítványait gyakran 
díjazták megyei vagy országos 
magyar tantárgyversenyeken. 
Számos irodalmi műsort, iro-
dalmi kirándulást mesemondó, 
népdal- és szavalóversenyeket 
szervezett tanítványai számára. 
Három könyve jelent meg: 2000-
ben az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adónál Történelmi színjátékok és 
históriák, 2005-ben az Appendix 
Kiadó jelentette meg Üzen a Múlt 
címmel színműkötetét, 2016-ban 
a Juventus Kiadó A jelenvaló 
Múlt cím alatt. Színműveiben je-
les történelmi személyiségek és 
művelődéstörténetünk kimagas-
ló egyéniségeinek példamutató 
életpályáját ismerteti.

 » A kitüntetés-
ben részesülők 
mindvégig fontos-
nak tartották az 
ifjúság tanítását 
és nevelését, a 
magyar tudomány 
és kultúra ápo-
lását, a nemzeti 
öntudat erősíté-
sét, a magyarság 
összetartozásá-
nak elmélyítését.

 » PAP MELINDA

Enyhítettek a járványügyi korláto-
zásokon Kolozsváron, miután a 

fertőzöttségi arány tegnap 6,62 ez-
relékre csökkent. A Kolozs megyei 
vészhelyzeti bizottság lazításokról 
szóló határozata már tegnap életbe 
lépett. A prefektúra Facebook-olda-
lán közzétett határozat értelmében 

már a határozat kiközlésétől, azaz 
tegnaptól kezdődően enyhítenek 
a járványügyi korlátozásokon Ko-
lozsváron és Széken. A kincses vá-
rosban így hétköznap feloldják az 
eddigi szigorú előírásokat: hétköz-
nap este 21 óráig tarthatnak nyit-
va az üzletek, teraszok, a kijárási 
tilalom pedig 22 órakor kezdődik. 
Hasonló előírások érvényesek a ma-

gyarlakta Szék községre is, ahol 6,15 
ezrelék a fertőzöttségi ráta. A hétvé-
gére, péntek–vasárnapra érvényes 
korlátozások ellenben továbbra is 
érvényesek, ekkor 18 órakor kell 
zárni az üzleteknek, és 20 órakor 
már érvénybe lép a kijárási tila-
lom. Kolozsváron az elmúlt időszak-
ban nem kis fennakadást okozott 
a lakosság életében a járványügyi 

korlátozások szigorítása, az előre 
hozott zárás és kijárási tilalom miatt 
délutánonként hatalmas dugók ke-
letkeztek a gépkocsiforgalomban, 
de röviddel zárás előtt az üzleteket 
is megrohamozták a vásárlók, hogy 
a munkanap után gyorsan elintéz-
zék a szükséges bevásárlást. Kolozs 
megyéből tegnap 318 új koronavíru-
sos esetet jelentettek.

Enyhítettek a járványügyi korlátozásokon Kolozsváron

 » A hétvégére, 
péntek–vasár-
napra érvényes 
korlátozások el-
lenben továbbra is 
érvényesek, ekkor 
18 órakor kell zár-
ni az üzleteknek.




