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Előrevitték  Székelyföld ügyét
Magyar állami kitüntetést vett át Kelemen András és Buksa Éva Mária

H A J N A L  C S I L L A

A járványhelyzet következté-
ben a március 15-ei átadást 
elhalasztották, ezért a ran-

gos állami kitüntetéseket ünne-
pélyes keretek között Tóth László 
főkonzul kedden adta át Maros-
vásárhelyen a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen. Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusának képviselői, helyi és me-
gyei elöljárók, illetve a díjazottak 
családjának jelenlétében vette át 
Kelemen András rektori tanácsos, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Marosvásárhelyi 
Karának volt dékánja, egyetemi 
adjunktus a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést, továb-
bá Buksa Éva Mária nyugalmazott 
magyartanár, író a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést.

Példamutató életpályák

Nemzeti himnuszunk közös elének-
lésével nyitották meg a díjátadót 
Marosvásárhelyen az erdélyi ma-
gyar oktatás és nevelés kiemelkedő 
helyszínén. Tóth László főkonzul 
ünnepi beszédében kiemelte, a 
kitüntetésben részesülők mindvé-
gig fontosnak tartották az ifj úság 
tanítását és nevelését, a magyar 
tudomány és kultúra ápolását, a 
nemzeti öntudat erősítését, a ma-
gyarság összetartozásának elmélyí-
tését. „Példamutató életpályájukkal 
közvetlenül is előrevitték szűkebb 
közösségük és a Székelyföld ügyét. 
Munkásságukkal az egész nemzet 
lett jobb és gazdagabb” – hangsú-
lyozta a főkonzul.

Szerénységéről tett 
tanúvallomást

Kelemen András 1964. augusztus 
9-én született Gyergyóremetén. A 
középiskolát Csíkszeredában, a 
Márton Áron Líceumban végezte, 
majd 1988-ban a Brassói Egyetemen 
villamosmérnöki oklevelet szerzett. 
Az egyetem elvégzése után a Maros-
vásárhelyi Áramszolgáltató Vállalat 
gyakorlómérnöke, majd 1991-től a 
Bukaresti Elektrotechnikai Kutató-
intézet marosvásárhelyi fi ókintéze-
ténél, később annak jogutódjánál 
fejlesztőmérnök. 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 te-
vékenységének két mandátuma alatt 
az egyetem legnagyobb karának 
tizenegy szakot felölelő oktatási kí-
nálata két alapképzési és négy mes-
terképzési szakkal bővült, ugyanak-
kor megvalósult kilenc tanulmányi 
program akkreditációja. Kelemen 
András rövid köszönőbeszédében 
szerénységéről tett tanúságot: mint 
elmondta, egy közösségi erőfeszí-
tés méltányolásaként tekint a díjra. 
„Saját pályafutásomat úgy tudnám 
összegezni, 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, megpróbá-
lok törleszteni az adósságokból, de 
ez lehetetlen” – fejtette ki meghatot-
tan a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetés tulajdonosa.

Dávid László, az egyetemi szená-
tus elnöke Kelemen Andrást méltató 
beszédében rávilágított, nyolc évvel 
ezelőtt, amikor elvállalta a déká-
ni feladatokat, hozott magával egy 
olyan szemléletmódot, ami egy igazi 
tanárra vall: tanítani csak úgy érde-
mes, hogy a diákok hasznosítsák is 
a tudást, és egy életre magukkal vi-
gyék. „Nagy szükség van a szakmájá-
ra, hisz most áll át a világ a villamos 
gépjárművekre, és neki ez a szakmá-
ja, ő mégis félretette ezt, és elvállalta 
azt, hogy egy nem túl kedvező hely-
zetben ennek a karnak a dékánja le-
gyen. A saját előmenetele elé helyezte 
a közösség érdekeit, és képes nem 
csak iskolafalakat építeni, de egye-
temi közösséget is, hisz úgy nevelte 
a diákjait, hogy többen is sikeres 
egyetemi tanárok lettek” – mondta el 
kitüntetett kollégájáról Dávid László.

Amíg egészsége engedi, 
dolgozni fog

Buksa Éva Mária 1942. április 27-én 
született Marosvásárhelyen. 1960-
ban érettségizett a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Líceumban. 1964-ben 
elvégezte a Tanárképző Főiskolán a 
román-magyar szakot, majd 1974-
ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tu-
dományegyetem magyar-francia 
szakát. Ezt követően 13 évet Maros-
vásárhelyhez közeli falvakban, majd 
26 évet Marosvásárhely különböző 
iskoláiban tanított. Sikeres pedagó-
gusi pályát mondhat a magáénak: 
tanítványait gyakran díjazták a 
megyei vagy országos magyar tan-
tárgyversenyeken. Számos irodalmi 
műsort, irodalmi kirándulást mese-
mondó-, népdal- és szavalóver-
senyeket szervezett tanítvá-
nyai számára. 1992-től írni 
kezdett. Három könyve je-
lent meg: 2000-ben az Erdé-
lyi Gondolat Könyvkiadónál 
Történelmi színjátékok és 
históriák, 2005-ben az Appen-
dix Kiadó jelentette meg Üzen a Múlt 
címmel színművek-kötetét, 2016-ban 
a Juventus Kiadó A jelenvaló Múlt 
cím alatt. A Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült pe-
dagógus és író elmondta, kegyelmi 
állapotként élte meg a díjátadást. 
„Külön köszönet illeti Áder János 
köztársasági elnököt és Orbán Vik-
tor miniszterelnököt, és nem csak 
magam miatt, de azért is, hogy fi -
gyelmük kiterjed azokra, akik itt, Er-
délyben tesznek a magyarságtudat 
és nemzeti kultúránk megőrzéséért” 
– fejtette ki Buksa Éva Mária. Kö-
szönőbeszédében megígérte, amíg 
egészsége engedi, dolgozni fog.

Tóth László főkonzul, Buksa Éva Mária 
és Kelemen András. A kitüntetettek példamutató 
életpályájukkal vitték előre szűkebb közösségük, 
valamint Székelyföld ügyét
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Nemezkészítő 
tanfolyam
Újabb nemezkészítő tanfolya-
mot indít a KALOT Egyesület 
április 29-től Csíksomlyón, a 
Jakab Antal Házban. A gya-
korlatorientált képzés során a 
résztvevők megismerkednek a 
nemezkészítés mesterségének 
történetével és hagyományá-
val.  A nemez hagyományos 
készítési módszerével ma is jól 
használható tárgyakat tervez-
nek és készítenek. A tanfolyam-
ra kezdők és haladók is jelent-
kezhetnek a 0758-840279-es 
telefonszámon és a kepzesek@
kalot.ro e-mail címen.

• RÖVIDEN 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A tanügyminisztérium rendele-
te szerint a tavaszi vakáció az 

óvodások számára nem egy hónap, 
hanem a megyei közegészségügyi 
igazgatóság hozzájárulásával már 
április 12-én kinyithattak ezek az ok-
tatási intézmények. Ehhez arra volt 
szükség, hogy a szülők kérést nyújt-
sanak be, tehát igényeljék, hogy a 

gyermekük ebben az időszakban is 
járhasson óvodába vagy napközibe. 
Országos szinten ezen a héten 1154, 
jövő héten 1123, április 26. és 29-e kö-
zött pedig 554 óvodában fogadják a 
gyermekeket.

Éltek a lehetőséggel

Gyergyószentmiklóson is a szülők 
többsége élt a lehetőséggel. A Vas-
kertes és a Kós Károly Általános Is-
kolához tartozó óvodák több mint 

nyolcvan százalékos lefedettséggel 
működnek, a Fogarasy Mihály Álta-
lános Iskola két intézményében pedig 
folyamatosan növekszik az igénylé-
sek száma. A Vaskertes Általános Is-
kolához tartozó óvodákba 124 gyerek 
van beíratva, közülük 102-en járnak 
ebben az időszakban is – közölte Ber-
nád Ildikó, az intézmény vezetője. A 
Kós Károly Általános Iskolához hat 
kisgyermekek számára fenntartott 
intézmény tartozik, köztük a gyilkos-
tói óvoda is. Ezekben összesen 242 

gyermek tanul, a szülők 198 kérést 
adtak le, a vakációban ennyi gyer-
mek jár – tudtuk meg Csibi Zsuzsan-
na igazgatótól. A Fogarasy Mihály 
Általános Iskola két napközijébe 190 
óvodáskorút írattak be, 102 
szülő igényelte hétfőig az 
oktatást, de a kérések szá-
ma növekedni fog, hiszen 
vannak, akik időközben je-
lezték, szeretnék, ha a gyer-
mekük ezekben a hetekben 
is járhatna óvodába. Az óvo-
dások az ortodox húsvét miatt 
szabadnapokat kapnak április 30-án, 
május 3-án és 4-én, majd országosan 
folytatódik az oktatás minden intéz-
ményben május 5-től.

A szülők kérésére működnek a gyergyószentmiklósi óvodák
• A hosszú tavaszi vakáció alatt is működnek Gyergyószentmiklóson a három általános 
iskolához tartozó óvodák, napközik. A tapasztalatok szerint a szülők többsége igényelte, 
hogy a kisgyermekek járhassanak ebben az időszakban is az oktatási intézményekbe.

• A magyar állam által adományozott rangos kitüntetések átadására évente kétszer 
kerül sor – március 15-én és augusztus 20-án a nemzeti ünnepek alkalmából. Áder Já-
nos, Magyarország köztársasági elnökének állami kitüntetését Kelemen András rektori 
tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt 
dékánja, illetve Buksa Éva Mária nyugalmazott magyartanár, író vehette át kedden.




