
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 6. 

. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Népszámlálás: A magyar pártok közös levelet küldtek a statisztikai hivatalnak 
2020. október 5. – MTI, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Ma7.sk 

A parlamenten kívüli Híd, MKP és Összefogás pártok közös levélben fordultak a Szlovák 

Statisztikai Hivatalhoz a 2021-es népszámlálás kapcsán. A levélben az iránt érdeklődnek, 

hogy a hivatal milyen módon fogja kiértékelni és közzétenni a nemzetiségi összetételre 

vonatkozó adatokat. Szerintük a két, nemzetiséget firtató kérdésre adott válaszokból nyert 

adatokat egyenértékűen és összesítve kellene kezelni. Minderről Magdeme Klára, a Híd 

szóvivője tájékoztatott hétfőn. „Azt a személyt, aki a második kérdésre adott válaszában 

valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát, az adott kisebbség lélekszámának 

meghatározása szempontjából ugyanúgy kellene kezelni, mint azt a személyt, aki az első 

kérdésre adott válaszában teszi ugyanezt” – vélik a magyar pártok képviselői. 

 

Különleges online fotóválogatás Kallós Zoltán fotógyűjteményéből 
2020. október 5. – MTI, Origo, kultúra.hu, Transindex, Maszol, Erdély Ma, Krónika 

A Hagyományok Háza egy 450 tételes reprezentatív fotóválogatást tett közzé a weboldalán 

Kallós Zoltán kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató gyűjteményéből - közölte 

az intéznény hétfőn az MTI-vel. A 2018-ban elhunyt Kallós Zoltán gyűjteményében található 

kópiák 1956 és 1983 között készültek a Martin Györggyel közösen végzett erdélyi és moldvai 

gyűjtőútjaik alkalmával - áll a közleményben. 

 

Megtartják a Minority SafePack nyilvános vitáját az EP-ben, Vincze Loránt 

bizakodó 
2020. október 5. – Krónika, Nyugati Jelen 

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Minority SafePack: az Európai Parlamentben október 

15-én délelőtt lesz az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés nyilvános vitája – jelentette 

be hétfői közleményében az RMDSZ. Emlékeztettek:a meghallgatás időpontja eredetileg 

március 23-a lett volna, de járványügyi korlátozások miatt az Európai Parlament 

szakbizottságai elhalasztották. A meghallgatás most is részben online fog lezajlani. Vincze 

Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, a FUEN elnöke elmondta, hogy a járványhelyzet 

elhúzódása miatt nem volt életszerű személyes jelenlétű nyilvános vitára várni. A szükséges 

aláírások összegyűltek, a törvényjavaslatokat kidolgoztuk, az előkészítő munkát elvégeztük, 

most az Európai Parlament és a Bizottság előtt be kell mutatnunk és meg kell védenünk az 

őshonos kisebbségek védelmében megfogalmazott javaslatainkat. Az elmúlt hónapokban, az 

Európai Parlamentben folyamatosan dolgoztam a politikai támogatás megszerzésén, azt 
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gondolom, eredményesen, jók a kilátásaink. De többet október 15-én és azt követően látunk 

majd” – nyilatkozta az EP-képviselő. 

 

Lesz RMDSZ–EMSZ-tárgyalás a parlamenti választásokról  
2020. október 5. – maszol.ro 

Tárgyalni fognak az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) vezetői a parlamenti 

választásokon való esetleges együttműködésről, de a találkozó helyszínét és időpontját még 

nem rögzítették. Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője a Maszolnak hétfőn elmondta: 

megkapták az EMSZ találkozót kezdeményező levelét. „Még nem válaszoltunk rá, de mi soha 

nem zárkóztunk el a tárgyalásoktól. A találkozót megtartjuk, a helyszínről és az időpontról 

majd egyeztetünk" – jelentette kiHegedüs Csilla.  

 

Jelöltrangsorolás a csíki RMDSZ-nél: Hajdu Gábor léphet Korodi Attila helyére  
2020. október 5. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hajdu Gábor vállalkozót indítja az RMDSZ Csík-térségi képviselőjelöltként – tájékoztatta a 

Maszolt Becze István, a csíki RMDSZ ügyvezető elnöke. A jelöltaspiránsokat rangsoroló hétfői 

szavazáson az indulási szándékát szintén bejelentő Sógor Csaba, volt európai parlamenti 

képviselő 50-20 szavazataránnyal maradt alul.  

 

Jelöltrangsorolás a gyergyói RMDSZ-nél: Bende Sándor újabb mandátumra 

számíthat  
2020. október 5. – maszol.ro, transindex.ro 

Bende Sándor került az első helyre a képviselőjelölt-aspiránsok közül az RMDSZ Gyergyó 

Területi Szervezetének hétvégi rangsoroló gyűlésén. A szenátusi listára jelentkező Kassay 

Lajos Péter is bizalmat kapott – tudta meg a maszol.ro Barti Tihamér területi elnöktől. Mint 

korábban írtuk, Bende Sándornak Eigel Tiborral kellett megküzdenie a várhatóan képviselői 

mandátumot jelentő első helyért. Kassay Lajos Péternek nem volt ellenjelöltje, de esetében a 

szenátori mandátum megszerzése bizonytalan.  

 

Parlamenti jelöltállítás: nem sikerült dönteni a Hargita megyei RMDSZ-es 

listáról 
2020. október 5. – maszol.ro 

Nem hozott döntést hétfői ülésén a Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET) a képviselői és 

szenátusi befutó helyekkel kapcsolatosan. Az RMDSZ területi szervezeteinek képviselői 

halasztást kértek a hétfőn lejáró határidő miatt, és további egyeztetéseket kezdeményeztek. 

Mint Becze István, a Csík területi RMDSZ ügyvezető elnöke a Maszolnak elmondta: még 

várnak az udvarhelyszéki területi egyeztetések eredményére is, és az október 15-én esedékes 

Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) ülésig mindenképpen meghozzák a végső döntésüket.  
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Felmérés: a világban szétszórtan élő erdélyi magyarok többsége nem készül 

hazaköltözni 
2020. október 5. – MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

A Bálványos Intézet friss kutatása szerint a világban szétszórtan élő erdélyi magyarok 

többsége jobb körülmények között él, mint Romániában élt, és csak mintegy negyedrészük 

nem zárja ki, hogy a közeljövőben hazaköltözik. A kutatás eredményeit a Krónika napilap 

ismertette hétfői számában, melyet az MTI szemlézett.  

 

Az aradi vértanúkra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán  
2020. október 5. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház megemlékezést tart az 

1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emléknapján. A járványügyi előírások betartása 

mellett a megemlékezésre a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti parkban 

kerül sor október 6-án, kedden 15 órától. A Balázs Antal fafaragó által készített és 2011-ben 

felállított 13 kopjafa idén újabb hárommal egészül ki, emléket állítva gróf Batthyányi Lajos 

miniszterelnöknek, Kazinczy Lajos honvéd ezredesnek, illetve Csány Lászlónak, Erdély 

teljhatalmú kormánybiztosának.  

 

Zatykó Gyula: Folytatom az elkezdett munkát 
2020. október 5. – Bihari Napló 

A helyhatósági választások lezárultával újabb kihívás előtt áll a partiumi magyarság: a 

következő hetekben dőlhet el, hogy ki képviselheti Bihar megyét a román parlamentben. 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi polgármesterjelöltje, és alakulatának 

alelnöke szerint a látható ellentétek ellenére nincs kibékíthetetlen ellentét a két magyar 

érdekképviselet között. a Bihari Naplónak adott interjújában azt kis kifejtette, hogy 

meghatározható az a nemzeti minimum, amely az együttműködés alapja lehet. Mint mondta, 

nem föltétlenül parlamenti mandátumokat akarnak szerezni, hanem elvi megállapodásra 

törekednek a magyarság érdekében. 

 

Előtérben a hagyományok, hamarosan startol a rendhagyó Székelyföldi napok 

rendezvénysorozat 
2020. október 5. – szekelyhon.ro 

A járványügyi helyzet miatt túlnyomórészt az ebből a célból létrehozott online felületeken 

lesznek követhetők a Hargita, Maros és Kovászna megyék összefogásával megszervezett XI. 

Székelyföld napok eseményei, ahol az egykori székek specifikus hagyományait bemutató 

kisfilmeket is közzétesznek. A rendezvény csütörtöktől kezdődően tíz napon át tart. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132991-felmeres-a-vilagban-szetszortan-el-erdelyi-magyarok-tobbsege-nem-keszul-hazakoltozni
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https://szekelyhon.ro/aktualis/eloterben-a-hagyomanyok-hamarosan-startol-a-rendhagyo-szekelyfoldi-napok-rendezvenysorozat
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Sebestyén Csaba: megkerülhetetlenek kell maradjunk, és ehhez erős 

parlamenti képviselet szükséges  
2020. október 5. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) szombaton az Arad megyei Ópáloson 

tartotta 12. küldöttgyűlését, amelyen újabb négy évre elnökké választották Sebestyén Csabát, 

és részben megújították az elnökség összetételét. A régi-új elnök a következő időszak 

legfontosabb feladatának a parlamenti érdekérvényesítést, az agráriumot érintő döntések 

meghozatalában az RMGE megkerülhetetlené tételét nevezte. Az RMDSZ Hargita megyei 

parlamenti képviselőjeként tevékenykedő Sebestyén Csaba fontosnak tartja a gazdák számára 

elérhető uniós támogatások lehívásának egyszerűsítését, a kisgazdaságok versenyképessé 

tételét is.  

 

Ladányinak, Sebestyénnek és Antalnak szavaztak bizalmat Udvarhelyszéken 
2020. október 5. – szekelyhon.ro 

Ladányi László Zsolt, illetve Sebestyén Csaba vezeti az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének 

parlamenti képviselő-jelölt listáját, míg szenátor-jelöltként Antal Lórántnak szavaztak 

bizalmat hétfői rangsoroló ülésükön a küldöttek.  

 

Orvos helyett állatorvos? Rangsorolták a Maros megyei szenátor- és 

képviselőjelölteket 
2020. október 5. – szekelyhon.ro 

Rangsorolta hétfőn este a Területi Képviselők Tanácsa a Maros megyei szenátor- és 

képviselőjelölteket. A szenátorjelölteknél nem volt túljelentkezés, Császár Károly és Novák 

Zoltán szeretne újrázni, így ők maradtak a listán. A képviselőjelölteknél túljelentkezés volt, és 

az egyeztetések, valamint a szavazás nyomán a következő sorrendet állították fel: Kolcsár 

Károly, Csép Éva Andrea, Birtalan István, Vass Levente és Hamar Alpár Benjámin. Jelenleg 

Maros megyének két szenátora és három parlamenti képviselője van.  

 

Szerény megemlékezések az aradi vértanúkra Csíktól Vásárhelyig 
2020. október 5. – szekelyhon.ro 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc elfojtását követő megtorlás során Aradon 

kivégzett tizenhárom honvédtábornok vértanúságára, valamint Batthyány Lajos első felelős 

magyar miniszterelnök mártíromságára idén a koronavírus-járvány miatt az eddiginél 

szerényebb módon emlékeznek Székelyföldön.  

 

Választások és trükközések 
2020. október 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a mostani önkormányzati megmérettetés tanulságai alapján 

mindkét politikai oldalnak – és főleg az erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösségnek – az 

lenne a jól felfogott érdeke, hogy kellő mértékű szerénységet tanúsítva tárgyalóasztalhoz 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/133008-sebestyen-csaba-megkerulhetetlenek-kell-maradjunk-es-ehhez-er-s-parlamenti-kepviselet-szukseges
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ladanyinak-sebestyennek-es-antalnak-szavaztak-bizalmat-udvarhelyszeken
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https://szekelyhon.ro/aktualis/orvos-helyett-allatorvos-rangsoroltak-a-maros-megyei-szenator-es-kepviselojelolteket
https://szekelyhon.ro/aktualis/szereny-megemlekezesek-az-aradi-vertanukra-csiktol-vasarhelyig
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üljenek, és képesek legyenek megállapodni egy olyan konstrukcióban, amely a lehető 

legnagyobb mértékű magyar parlamenti képviseletet biztosít Bukarestben a lehető 

legszélesebb körű támogatás mellett. Mert semmi sem szavatolja, hogy a teleormani és más, 

Kárpátokon túli megyékben élő román szavazók most is ugyanolyan lelkesen 

„aktivizálódnak”, és szavaznak az RMDSZ-re, mint a tavalyi európai parlamenti választáson. 

Meg aztán mégiscsak jobban nézne ki, ha nem erre kellene bazíroznia a szövetségnek, hanem 

valamilyen formájú magyar összefogásra”.  

 
Több magyarok lakta településen is új polgármestert választottak 
2020. október 5. – Ma7.sk 

Gabriel Gavallér (KDH) lett a Kassa-vidéki járásbeli Somodi község polgármestere. Gavallér 

324 szavazatot kapott a szombati (október 3.) időközi választáson. Peter Rédvai (független) 

191, Július Máťáš (ĽSNS) 152, Ernest Spielmann (Smer-SD) 122 voksot kapott. Az előző 

polgármester tavaly zavaros pénzügyei miatt mondott le. A Kassa-vidéki Járási Hivatal 

tájékoztatása szerint a részvételi arány elérte a 48,73 százalékot. A tőketerebesi járásbeli 

Ladmóc községében Pásztor Attila (független) 108 szavazattal nyerte meg a választást. A 

második Szabó Erzsébet lett (MKP) 71 szavazattal. A községi hivatal tájékoztatása szerint a 

szavazók 68,77 százaléka járult az urnákhoz. 

 

A SZAKC társadalmi programjának harmadik pillére a tájékoztatás 
2020. október 5. – Felvidék Ma 

2002 januárja óta a Szövetség a Közös Célokért társulás legfontosabb és a Felvidéken 

egyedülálló adottsága, hogy Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített, jól 

felszerelt tájékoztató irodahálózatot működtet. A társulás társadalmi programjának az első 

pillére a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, a második pedig a mozgáskorlátozott 

fiatalok társadalmi elfogadottságának és szerepvállalásának erősítése. A harmadik pillér 

pedig a tájékoztatás. Ennek fontosságát Gubík László, a SZAKC elnöke foglalta össze: 

„Korunk egyik legfontosabb java az információ, a pontos, megbízható, gyakorlati haszonnal 

bíró ismeretek megszerzése. Ezért lát el Szövetségünk tájékoztató jellegű munkát az országos 

irodahálózatunk által a kulcsfontosságú nemzetpolitikai és családtámogatási ügyekben és 

programokban. Tevékenységünkkel állunk a felvidéki magyarok rendelkezésére!” 

 

Dobogós helyezést ért el a zentai Bolyai csapata a Határtalanul vetélkedőn 
2020. október 6.  – Vajdasag.ma 

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok győzelmével ért véget a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő, amelynek döntőjét a járványhelyzet miatt online tartották. A 

vetélkedő első helyezettje a budapesti Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti 
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Iskola csapata lett. A második helyen a felvidéki Királyhelmeci Gimnázium végzett, a 

harmadik helyen pedig holtverseny alakult ki egy vajdasági és egy székelyföldi csapat között: 

Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata, Csíkszeredából pedig a 

Márton Áron Főgimnázium csapata nyerte el a bronzérmeseknek járó díjat. 

 

Nagybecskerek: Az aradi vértanúkra emlékeztek a székesegyházban 
2020. október 6. – Vajdasag.ma 

A nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus szervezésében 18. alkalommal tartották meg a 

Légy híve rendületlenül... elnevezésű megemlékezést a székesegyházban. A kórus ezzel az 

esttel tiszteleg az aradi vértanúk emléke előtt, ugyanakkor megkoszorúzzák Lázár Vilmos, 

aradi vértanú emléktábláját, amelyet 2005-ben állítatott Várady József és családja. 

 

Kisorosz: A 13 aradi vértanúra emlékeztek 
2020. október 6. – Vajdasag.ma 

Szentmisével egybekötött megemlékezést szerveztek a kisorosziak az aradi vértanúk 

tiszteletére. A szentmisét ft. Koncz Tibor nagykikindai esperes plébános celebrálta. A 

megemlékezők szentmise után a temetőben levő kopjafához mentek, hogy elhelyezzék 

emlékezés koszorúit. 

 

Szabadka: Háromnyelvű feliratok kerültek a buszmegállókra 
2020. október 6. – Vajdasag.ma 

Komoly mulasztást orvosoltunk a hivatalos nyelvhasználat területén, jelentette be közösségi 

oldalán dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke. Az új, modern 

autóbuszmegállók kaptak háromnyelvű, szerb, magyar és horvát feliratot. 

 

Pásztor István: Október közepén alakulhat meg a tartományi kormány 
2020. október 6. – Vajdasag.ma 

Pásztor István a tartományi parlament, illetve a VMSZ elnöke kijelentette, hogy október 

közepére várható a tartományi kormány megalakulása - olvasható az RTV honlapján. Pásztor 

arról is beszélt, hogy a VMSZ a tartományi kormány munkáját kész olyan emberekkel 

segíteni, akik komoly és elhivatott szakemberek.  

 

Ada: Az aradi vértanúkra emlékeztek 

2020. október 6. – Vajdasag.ma 

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, október 4-én délután az adai Damjanich János-

emlékműnél kegyeleti emlékműsort és koszorúzási ünnepséget tartottak. A megemlékezést 

követően a Szentháromság katolikus templom felszentelésének 225. évfordulójának 

alkalmából ünnepi szentmisét celebráltak. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25673/Nagybecskerek-Az-aradi-vertanukra-emlekeztek-a-szekesegyhazban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25672/Kisorosz-A-13-aradi-vertanura-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25671/Szabadka-Haromnyelvu-feliratok-kerultek-a-buszmegallokra.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25670/Pasztor-Istvan-Oktober-kozepen-alakulhat-meg-a-tartomanyi-kormany.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25669/Ada-Az-aradi-vertanukra-emlekeztek.html
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Az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési Központjának tanévnyitó 

ünnepsége 
2020. október 5. – Kárpátalja, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Beregszászban is elindultak az Egán Ede Szakképzési Centrum képzései. Ez idáig csak a 

Egán-centrum Nagydobronyi Képzési Központja adott otthont ezeknek a képzéseknek, 

mostantól viszont Beregszászban és Tiszapéterfalván is elkezdődtek a képzések. A beregszászi 

központ tanévnyitó ünnepségének a város görögkatolikus temploma adott otthont október 5-

én. A megnyitó ünnepség ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, melyet Marosi István 

görögkatolikus parochus, Molnár János beregszászi római katolikus plébános és Margitics 

János, a beregszászi református egyház lelkipásztora közösen celebráltak. Az ünnepséget 

megtisztelte jelenlétével dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnök 

asszonya, Soós Katalin, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrumának és 

Szakgimnáziumának igazgatónője, dr. Csernicskó István, a II. RF KMF megbízott rektora, 

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, valamint Babják Zoltán, Beregszász 

polgármestere. 

 

Nagyértékű adományt adtak át Beregszászban 
2020. október 5. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

A magyar kormány jóvoltából újabb egészségügyi adomány érkezett Kárpátaljára október 5-

én, melyet Beregszászban adott át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A humanitárius 

segély keretében 32 lélegeztetőgépet, egészségügyi eszközöket és védőfelszereléseket adtak át. 

Az esemény kapcsolódik Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminiszterének 

Ungváron szeptember 23-án megtartott első, hivatalos átadó ünnepségéhez, amely során 8 

egészségügyi intézmény vehette át az adományt. 
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https://karpataljalap.net/2020/10/05/az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-beregszaszi-kepzesi-kozpontjanak-tanevnyito-unnepsege
https://karpataljalap.net/2020/10/05/az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-beregszaszi-kepzesi-kozpontjanak-tanevnyito-unnepsege
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nagyerteku-adomanyt-adtak-at-beregszaszban/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 5. – Kossuth Rádió 

 

Minden évben megtartják Pozsonypüspökin a kitelepítettek és deportáltak emléknapját. A 

második világháború után több mint 100 családnak kellett elhagynia szülőföldjét, ami olyan 

változásokat idézett elő a nemzetiségek arányában az akkor még önálló faluban, amelynek a 

mai napig érzik hatását. Idén – a 73. évforduló alkalmából rendezett megemlékezésen - Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott mondott ünnepi beszédet. A szigorú járványügyi előírások 

miatt azonban az idei emléknap más volt, mint a korábbiak.  

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Bocskai István - díjával tüntették ki 

Marosvásárhelyen Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, az Országgyűlés volt elnökét. A 

kitüntetést az Egyetem Napján, a Sapientia első tanévnyitójának 20. évfordulóján adták át.  

 

A Hargita Megyei önkormányzat által fenntartott Székelyföld című folyóirat évente díjazza 

leghűségesebb és legjobb szerzőit. A díjátadó nem csak egy szerzői műhely, hanem egy teljes 

régió ünnepe is. A nívódíjak mellett ugyanis ekkor adják át a Bicskarend kitüntetést is.  

 

Új főszerkesztője van a Hét Napnak, a délvidéki magyarok hetilapjának. Barát Tóth Lívia 

1985 óta dolgozik újságíróként és szerkesztőként, a Hét Napnak 2001 óta a munkatársa. Mint 

mondja, főszerkesztőként olyan újságot akar készíteni, amely eleget tesz a modern kor 

kihívásainak, ugyanakkor tiszteletben tartja a hagyományokat. A Hét Nap újdonságairól 

Barát Tóth Lívia beszélt. 

 

Vajdaságban már a hétvégén megkezdődtek az aradi vértanúkról, valamint az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc hőseiről szóló megemlékezések. Ternovácz István tekintette át a 

már megtartott, a ma zajló és a holnap tartandó rendezvények sorát. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-05_18-02-00&enddate=2020-10-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-05_18-02-00&enddate=2020-10-05_18-40-00&ch=mr1

