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Nyomtatott és online sajtó 
 

Izsák Balázs: tegyük hasznossá a kényszerű karantént a polgári kezdeményezés 
online támogatásával 
2020. március 18. – MTI, Krónika, hirado.hu, Mandiner, Demokrata, Erdély Ma, Ma7.sk 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke egy szerdai közleményben arra kérte az új 

koronavírus miatt veszteglésre kényszerülőket, tegyék hasznossá szobafogságukat azzal, hogy 

interneten keresztül aláírják a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezést. 

„A kényszerű karantén akkor elviselhető, akkor emberi, ha közben az emberek értelmes és 

hasznos dolgokat tehetnek egymásért! A nemzeti régiók érdekében indított polgári 

kezdeményezés erre kínál lehetőséget. Használjuk ki az időt és a helyzetet a kezdeményezés 

támogatására” – fogalmazott Izsák Balázs. Az SZNT elnöke megállapította: a járvány miatt a 

papír alapú aláírásgyűjtés gyakorlatilag leállt, az internetes pedig drámaian lelassult. A 

határidő lejárta előtt 51 nappal még mindig csak 230 ezer aláírást sikerült összegyűjteni a 

szükséges egymillióból. Maga is arra kérte azokat az önkénteseket, akik papíron gyűjtöttek 

aláírásokat, hogy maguk és a támogatók egészségének a védelmében szüntessék be 

tevékenységüket. 

 

Az önkormányzati választások elhalasztása mellett foglalt állást az RMDSZ 
2020. március 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ szerint hat hónappal el kellene halasztani a júniusban esedékes önkormányzati 

választásokat, jelenleg ugyanis a lakosság egészségének védelme és a koronavírus-járvány 

hatásainak csökkentése kell hogy legyen a prioritás – nyilatkozta szerdán az Agerpres 

hírügynökségnek Kelemen Hunor. A szövetségi elnök azt mondta, az elsődleges cél jelen 

pillanatban a vírus terjedésének késleltetése, hogy ne nehezedjen túl nagy nyomás az 

egészségügyi ellátórendszerre és az állami intézményekre. Ennek érdekében szigorúan be kell 

tartani a szakemberek utasításait és a hatóságok döntéseit – tette hozzá. „Aztán következik a 

gazdaság, mi történik a kis- és középvállalkozásokkal, mert ők képezik az alapot, és milyen 

gyorsan kellene előállnia a kormánynak néhány intézkedéssel. Csak ezek után lehet majd az 

önkormányzati választásokkal foglalkozni, de nem júniusban” – fogalmazott Kelemen. 

 

Felfüggesztették az istentiszteletek megrendezését a királyhágómelléki 
reformátusok 
2020. március 18. – Krónika, transindex.ro 

Szünetelteti a templomi istentiszteletek megtartását a koronavírus-fertőzés terjedése miatt 

foganatosított rendkívüli romániai intézkedések miatt a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület. Csűry István püspök szerdai körlevelében arról tájékoztatja az egyházkerület 

gyülekezeteit és lelkipásztorait, hogy a világjárványra tekintettel, a román 
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belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, átmenetileg, a további intézkedésig az 

egyházkerületben is szüneteltetik a templomi istentiszteletek megtartását és minden 

gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt. 

 

Unitárius egyház: bezárnak a templomok, korlátozások a temetésekre 
vonatkozóan is 
2020. március 18. – Krónika, transindex.ro 

„Azonnali hatállyal, mindenben követjük a hatósági rendeleteket, így nem tartja meg a 

Magyar Unitárius Egyház a személyes részvételű istentiszteleteket. Ahogyan már korábban 

felhívtuk a figyelmet, el kell halasztani az esküvőket, keresztelőket” – mondta el a Krónika 

megkeresésére Rácz Norbert Zsolt, az unitárius egyház püspöki titkára. A temetések 

megtartásával kapcsolatban hozzátette, bár kértek explicit szabályozást a vallásügyi 

államtitkárságtól, még nem kaptak választ, mindenesetre az egyház úgy rendelkezik, hogy 

temetési szertartást csak és kizárólag szabadtéren lehet megtartani, így sem templomban, 

sem ravatalozó épületben, sem a családi háznál nincs lehetőség temetési szertartást végezni. 

 

Szülőföldön magyarul: meghosszabbítják a határidőt 
2020. március 18. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Minden bizonnyal meghosszabbítják a Szülőföldön magyarul program idei kiírásának 

igénylésbenyújtási határidejét – tájékoztatta a Krónika szerkesztőségét Ady-Kovács-Ferenczi 

Noémi. A programkoordinátor szerint sok megkeresés érkezett hozzájuk, hogy mi lesz az 

igénylések leadási határidejével, ugyanis az április 30-a nem tűnik tarthatónak. Valóban nem 

tartható, ezért kérni fogjuk a hosszabbítást, amint biztosra tudhatjuk, hogy mennyi időre van 

szükség. Ezt akkor tudjuk meghatározni, amikor az iskolák újraindulnak. Türelmet kérünk az 

iskolák újraindulásáig, és biztosítunk mindenkit, hogy a jelenlegi helyzet miatt nem fog 

lemaradni a pályázási lehetőségről” – közölte az anyanyelven tanulóknak oktatási-nevelési, 

illetve hallgatói támogatást biztosító program koordinátora. 

 

Idén is zászlóbírságot kapott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 
2020. március 18. – maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Bár Háromszéken cserélődtek a prefektusok, a szokások megmaradtak. Sepsiszentgyörgy 

március 15-ei kidíszítéséért idén is megkapta büntetését Antal Árpád polgármester.  Iulian 

Constantin Todor prefektus a kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozott 

közleményében egyenesen felelőtlennek nevezi a sepsiszentgyörgyi elöljárót, amiért a 

koronavírus járvány idején sem biztosítja az ország törvényeinek betartását a csendes és 

békés együttélést a megye minden lakója számára.  A háromszéki prefektus azt kifogásolja, 

hogy Antal Árpád a magyar nemzeti ünnepen a város főterén kitűzött magyar zászlók mellé 

nem helyezett ki ugyanannyi román zászlót is. Személyes hangvételű közleményében Iulian 

Constantin Todor prefektus kifejti: „Miközben világjárvánnyal küzdünk, a világ minden 

államának hatóságai a legjobb intézkedéseket hozzák a COVID-19 vírus, az emberi lény 

láthatatlan és kiszámíthatatlan ellenségének leállítására, mélységesen csalódtam egy helyi 

vezető hozzáállásában, aki nem értette meg ezekben a pillanatokban sem, hogy az ország 
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törvényeinek a betartása biztosítja a csendes és békés együttélést a megye minden lakója 

számára”.   

 

Tévéiskola: jövő héttől magyar nyelvű felkészítőket is sugározhat a TVR 
2020. március 18. – maszol.ro, transindex.ro 

Jövő héttől a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság és RMDSZ közbenjárására 

elindulhat a magyar nyelvű távoktatás a romániai közszolgálati televízió (TVR) országos és 

két regionális csatornáján, a 8. és 12. osztályos diákoknak – közölte az RMDSZ.  A közlemény 

Szabó Ödön oktatási szakpolitikust idézve leszögezi: a tanügyminisztérium kisebbségi 

osztálya előkészítette azt a protokollumot, amely lehetővé tenné a szaktárca és a közszolgálati 

televízió ezirányú együttműködését, így az országos csatornán, valamint a marosvásárhelyi és 

a kolozsvári regionális stúdiókból sugároznák ezen felkészítőket.  

 

Gyűjtést szerveznek a székelyudvarhelyi kórház számára  
2020. március 18. – maszol.ro 

A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) segítségét ajánlotta fel a székelyudvarhelyi 

kórháznak és a polgármesteri hivatalnak. A március 16-i egyeztetés keretében eldöntötték, 

hogy a szervezet adománygyűjtést indít erre a célra. A hatékonyság érdekében a SZKA az 

országban működő többi közösségi alapítvánnyal és több más országos civil szervezetekkel is 

együttműködik. „A megelőzés ugyanolyan fontos, mint az, hogy segítsük a kórházat abban, 

hogy ki tudja szolgálni a közel 150 000 lakosú Udvarhelyszéket. Együtt sikerülni fog!” – írják 

közleményükben. Az összegyűlt pénzösszeg felhasználásáról egy közös bizottság dönt majd, 

természetesen a kórház által elkészített szükséges egészségügyi eszközök és felszerelések 

listája, illetve az általuk jelzett prioritások alapján. Orvosi védőfelszerelések, 

fertőtlenítőszerek és gépek beszerzése a cél.  

 

Online oktatás a nagyváradi PKE-n 
2020. március 18. – Bihari Napló 

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott óvintézkedések kapcsán a 

Partiumi Keresztény Egyetemen is szünetelnek a kontaktórák. Ez azonban nem jelent 

vakációt a hallgatók számára, az oktatás online folytatódik. 

 

Az ellenállás lassíthatja a román nyelv elsajátítását 
2020. március 18. – szekelyhon.ro 

Ha már otthonülésre biztatjuk egymást, jó lehetőség lehet ez az időszak egy idegen nyelv 

elsajátítására is, vagy az ország nyelvének gyakorlására filmek, könyvek, tanulóvideók révén. 

Arra volt kíváncsi a szekelyhon.ro, Marosvásárhelyen milyen nyelvtanulási szokások léteznek 

a magyar felnőttek körében, kik és miért tanulnak románul, illetve hogyan boldogul az, aki 

nem beszéli az ország hivatalos nyelvét.  
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Iskoláknak ajánlja fel segítségét a Sapientia az online oktatás terén 
2020. március 18. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Teljesen átállt az online oktatásra a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, amely közlésük 

szerint zökkenőmentesen működik. A felsőoktatási intézmény felajánlja segítségét az olyan 

iskolák számára, akik az általuk használat rendszert szeretnék bevezetni e-learning 

felületként. 

 

Háromszéken egy nap alatt több mint 200-al nőtt a házi elkülönítésbe kerülők 
száma 
2020. március 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Háromszéken nem azonosítottak újabb koronavírus megbetegedést ám rohamosan nő a házi 

elkülönítésben lévők száma. A Kovászna megyei prefektúra jelentése szerint csütörtökön már 

783 személy volt lakhelyi elkülönítésben, ami 239 személlyel több mint egy nappal korábban 

volt. Emellett 20 személy van intézményes karanténban, ez eggyel több mint szerdán volt. 

Iulian Constantin Todor kormánybiztos csütörtök délutáni közleménye szerint 19 személy 

laboreredményei érkeztek meg, és mindannyiukról bebizonyosodott, hogy nem fertőzöttek.  

 

Száznapos imalánc – hálaadás a magyarság megmaradásáért 
2020. március 18. – Ma7.sk 

Február 26-án vette kezdetét az a száznapos imalánc, amelyet a Zempléni Református 

Egyházmegye indított el, és amely június 4-én, a trianoni döntéshozatal 100. évfordulójának 

napján ér véget. Az imalánc célja a hálaadás az életünkért, a megtartatásunkért, hogy az 

elmúlt 100 évben is megmaradt a magyarság a Kárpát-medencében. Az imaláncba 

bekapcsolódók segítségére jelent meg az a „100 ima” címet viselő imakönyv, melyet az 

egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok írtak. 

 

Koronavírus-járvány: jogunk van a kétnyelvű tájékoztatáshoz 
2020. március 18. – Ma7.sk 

A komáromiak e nehéz napokban kénytelenek azzal szembesülni, hogy a koronavírus-terjedés 

lassítását célzó óvintézkedésekről szóló felhívások zöme csak szlovák nyelven olvasható az 

állami és magánintézmények, valamint boltok kirakatában, bejárati ajtaján. A városi cégek és 

intézmények esetében már korábban elrendelték azok kétnyelvűsítését. A minap az egyik 

tömbház előtt tétován álldogáló idős hölgy kért meg bennünket arra, hogy magyarul foglaljuk 

össze neki a lakásszövetkezet legújabb közleményének lényegét. Ez többek között tudatta 

velünk, hogy az időszerű járványügyi helyzet kapcsán kiadott megelőző intézkedésekkel 

összhangban, azok visszavonásáig szünetel a személyes ügyfélfogadás a lakásszövetkezet Tél 

utcai székhelyén. 
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Ingyenes bevásárlószolgáltatást indít idősek számára a Via Nova és az Esterházy 
Akadémia 
2020. március 18. – Ma7.sk 

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre és gondolva azon idősekre, akiknek kockázatos 

lehet elhagyni lakhelyüket, a Via Nova ifjúsági szervezet, az Esterházy Akadémia önkéntesei 

ingyenes bevásárlószolgáltatással kívánnak segíteni a rászorulókon. A programot a Szövetség 

a Közös Célokért munkatársai koordinálják. A programban résztvevő önkéntesek, ha kell, 

akár mindennap bevásárolnak a rászorulóknak, olyan mozgáskorlátozott vagy idős 

embereknek, akiknek egy-egy bevásárlás miatt veszélyes lenne elhagyniuk lakhelyüket. Gubík 

László, az Esterházy Akadémia igazgatója, a kezdeményezés egyik ötletgazdája elmondta, az 

önkéntesek betartva az egészségügyi előírásokat, maszkban és kesztyűben keresik fel a 

rászoruló időseket, egy erre a célra létrehozott speciális igazolvány birtokában. A SZAKC által 

kiállított dokumentum igazolja majd, hogy az adott személy részt vesz a programban, így az 

idősek nyugodtan rájuk bízhatják a bevásárlólistájukat és az ehhez szükséges pénzt. 

 

Felvidéki női példaképet keresnek az Erős Nők 
2020. március 18. – Ma7.sk 

Ismét női példaképet keres a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás. A Femine Fortis – 

Erős Nők polgári társulás 2020-ban is keresi a felvidéki magyar női példaképeket. Tudjuk, 

hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az édesanyáké, 

a gondozóké. A nehéz időszakba is úgy érezzük, szükség van a példaképekre” – tudatta 

portálunkkal Neszméri Tünde, a szervezet elnöke. Négy évvel ezelőtt Cséfalvay Ágnes és 

Bodnár Éva, egy évvel később Tóth Erika és Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismertük el, 

2018-ban Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán, 2019-ben Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa 

posztumusz és Bauer Edit a szervezet alapító elnöke kapták meg az elismerést. 

 

Híd: A nemzeti kisebbségek politikai reprezentáció nélkül maradtak 
2020. március 18. – bumm.sk 

A parlamenti választás eredménye alapján kialakult az új kormány összetétele. A nemzeti 

kisebbségek hosszú évtizedek után politikai reprezentáció nélkül maradtak – áll a Híd párt 

Facebook-oldalán közzétett közleményben. Tisztában vagyunk vele, hogy az új kormány 

nagyon nehéz időkben alakul, amikor a koronavírus elleni küzdelemre kell 

összpontosítanunk. Viszont, az új kormányprogramban nem hiányozhatnak a kisebbségek 

jogait támogató intézkedések, a régiók gazdasági támogatása és az infrastrukturális projektek, 

amelyeket az előző kormányban elkezdtünk – írta a közleményében a Híd. 

 

„Próbáljuk újrakötözni, amit szétszakítottak” 
2020. március 18. – Felvidék Ma 

Kun Ferenczet, a Rákóczi Szövetség alelnökét a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári 

fokozatával díjazták március 15-e alkalmából. Kun Ferencz a legpolgáribb, legcivilebb 

nyugdíjas életet éli Budapesten. Minden, ami könyvekkel kapcsolatos, elsodorja az életét. 
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https://felvidek.ma/2020/03/probaljuk-ujrakotozni-amit-szetszakitottak/
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Részt vesz az aukciókon, gyűjtő és tanácsadó. Kultúrtörténeti előadásokra készül. A 

közeljövőben irodalomtanároknak fog a portugál irodalmi modernitásról előadást tartani, de 

találkozhatunk majd Rákóczi, az ember című előadásaival is. Ma már azt vallja, hogy minél 

erőteljesebben fel kell karolni a szellemi értéket és a helyi érdekességeket, s ott, ahol az 

megtalálható, minél inkább őrizni és éltetni kell. 

 

Nézz bennünket és tanulj velünk! 
2020. március 18. – Pannon RTV 

Magyar nyelvű távoktatás kezdődött a Pannon Televízió műsorán. Ötödikesek, hatodikosok, 

hetedikesek és nyolcadikosok hallgathattak ma délelőtt magyar és matematika órákat a 

Pannon Televízió műsorán. 

Nemsokára az általános iskolások alsósai illetve a középiskolások részére is elkészülnek a 

tanórák, amelyeket a Pannon Televízió mind műsorra tűz. A Távoktatás magyar nyelven a 

Pannon Televízióban című távoktatói műsor kezdődött kilenc órakor a Pannon RTV műsorán. 

Kezdésként ötödikeseket vártuk a televízió képernyői elé. Ők először magyarórát követhettek 

fél óráig, ami után fél órás matematikaóra következett. 

 

Folytatódik a Zentai Városháza felújítása 
2020. március 18. – Pannon RTV 

Erről szóló megállapodást Szabadkán vette át Czegledi Rudolf, a város polgármestere. A 

felújítás három fázisból áll, közülük kettő már befejeződött. Az épület kupola része korábban 

már átesett egy nagyszabású tatarozáson, a második fázisban kapott támogatást pedig az 

épület a Főtér és a Posta utca felőli homlokzatának a felújítására fordították. Czegledi 

elmondta a jelenlegi támogatással tovább folytatódik a városháza főtér felőli homlokzatának 

felújítása. 

 

Exkluzív interjú Brenzovics Lászlóval az M1-en 
2020. március 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja,  

Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével készített exkluzív 

interjút K. Debreceni Mihály, melyet az M1 Ma este című műsorában láthattunk.  

 

Szünetel az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 
Alapítvány ügyfélfogadása 
2020. március 18. – karpat.in.ua 

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány arról 

tájékoztat, hogy a koronavírus megelőzése miatt bevezetett rendkívüli helyzetre való 

tekintettel a központi és regionális irodák 2020. március 17-től -2020 április 3-ig zárva 

tartanak. Az Egán Ede Alapítvány internetes oldalán és közösségi oldalán szereplő e-mail 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nezz-bennunket-es-tanulj-velunk
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/folytatodik-zentai-varoshaza-felujitasa-0
http://politic.karpat.in.ua/?p=4149&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=8063&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=8063&lang=hu
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címeken és mobilszámokon az irodák munkatársai továbbra is elérhetőek munkanapokon 

8:00- 17:00 óra között. 

 

Az 1848–1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Badalóban 
2020. március 18. –Kárpátalja 

Badalóban az idén is hagyományosan gyülekezeti közösségben emlékeztek meg az 1848–

1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A helyi református templomban Sápi 

Zsolt lelkipásztor Lukács evangéliuma 16. fejezetének a 19. verséből vett igeszakaszból, a 

gazdag ember és Lázár történetének magyarázatával hirdette Isten igéjét. Ezt követően Jakab 

Lajos családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke, a gyülekezet presbitere 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd a gyülekezet fennállva énekelte el nemzeti imánkat, a 

Himnuszt. 

 

Csendes koszorúzással tisztelegtek 
2020. március 18. – Népújság  

Nyilvánosság nélkül, csendes koszorúzással rótták le tiszteletüket a muravidéki magyarság 

képviselői az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt március 15-én délelőtt. 

Először Ráth N. János honvédszázados sírját koszorúzták meg a szentháromsági 

temetőben(képünkön), majd a muravidéki központi március 15-i rendezvények hagyományos 

helyén, Lendván a Kossuth- és Széchenyi-emléktáblák előtt tisztelegtek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. március 18. – Kossuth Rádió 

 

Távoktatás, vagy digitális oktatás? A járvány próbára teszi a pedagógusok kreativitását. 

Ahogy próbára teszi a politikusok állóképességet, a vendéglátók türelmét is.  A Kárpát-

medencei helyzetről szóló tudósításokat szerkesztett egy csokorba  Bereki Anikó.  Az ö 

nevében is köszöntöm önöket. 
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https://karpataljalap.net/2020/03/18/az-1848-1849-es-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-badaloban
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8591-csendes-koszor%C3%BAz%C3%A1ssal-tisztelegtek.html
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Szerbiában a járványhelyzet miatt elhalasztják az április 26-ára tervezett általános 

választásokat. Erről tegnap egyeztetett a szerb köztársasági elnök, a kormány tagjaival, illetve 

a pártok képviselőivel.  

  

A koronavírus-járványra való tekintettel Szerbiában is újra kell szervezni az oktatás. A 

bölcsődék, az óvodák, az iskolák és az egyetemek, akárcsak a kollégiumok kiürültek, a 

távoktatás pedig lassan, de biztosan beindult.  

 

Szlovákiában is beindult a távoktatás. Ebben elsők a Pozsony megyei iskolák voltak, mert 

ebben a megyében már a múlt héten bezárták az iskolákat.  A szenci tapasztalatokról  

kérdezte a helyi magyar  alapiskola igazgatója, Matus Mónika beszélt. 

  

A temesvári Bartók Béla Líceum a távoktatás különböző formáiban részesíti diákjait, annál is 

inkább, mert az eredetileg kevesebb, mint két hétre tervezett oktatási szünetet azóta legalább 

húsvétig meghosszabbították. A minisztérium az iskolák vezetőségeire bízta a legmegfelelőbb 

módszerek megtalálását.  

  

Romániában a járvány idején – indokolt esetekben – elrendelhetik, hogy az orvosi egyetemek 

hallgatói is részt vegyenek a gyógyító munkában   – mondta Vass Levente, parlamenti 

képviselő.  A Képviselőház egészségügyi szakbizottságának titkára Erdei Edit Zsuzsannának 

elmondta, hogy a marosvásárhelyi MOGYE magyar hallgatói is önkéntesen segíthetnek a 

kórházakban, részt vehetnek az önkormányzatok tájékoztató munkájában, valamint az idős, 

rászoruló emberek megsegítésében.  

  

Nem is annyira a vírustól tartanak az emberek, hanem inkább a szigorított óvintézkedésektől  

és a karanténtól – tárják fel a koronavírus miatti intézkedésekből fakadó kilátástalan 

helyzetüket az erdélyi turizmus résztvevői . Az anyaországi Határtalanul program útjainak 

lemondása különösen érinti az erdélyi magyar vendéglátókat, akik tanácstalanok, hogy az  

anyagi károkat ki téríti majd meg.  

  

Maroshévíz, régebbi írásokban Oláhtoplica, Hargita megye északi területén fekvő város, 

lakossága valamivel több, mint 13 ezer fő, amelynek egyötöde magyar. A település szülötte 

Urmánczy Nándor országyűlési képviselő, politikus, akinek sírja is itt található. A politikust  

1920 után kitiltották Romániából, 1940-ben tért haza,, és egy hétre rá szülőföldjén hunyt el. A 

maroshévízi magyarság történetének kutatója, az Urmánczy-kultusz életben tartója, Czirják 

Károly helytörténész, újságíró Március 15-ike alkalmából magyar állami elismerésben 

részesült. 


