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Virtuális közgyűlés is lehetséges – Interjú Lovász Lászlóval 

Ha a jogi környezet lehetővé teszi, és a Közgyűlés tagjai is elfogadják, akkor jöhet szóba a személyes részvétel nélküli közgyűlés 

és vezetőválasztás – mondta az MTA elnöke az mta.hu-nak. Az Akadémia támogatja a döntéshozók munkáját a vírusellenes 

küzdelemben, az elnök pedig a járvány terjedésével kapcsolatos matematikai kutatásokba kezdett. Véleménye szerint a kemény 

intézkedésekre szükség van, de közben fel kell készülni arra az időszakra is, amikor ezeket szükségképpen fel kell lazítani…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

A helyi vállalkozásokat támogatja Felsőőr 

A helyi termelőkre, kereskedőkre igyekszik felhívni a figyelmet a felsőőri városháza legújabb kampánya. A városháza szaknévsort 

készített azoktól a vállalkozásokról, ahol a helyben termelt vagy gyártott termékeket az interneten is meg lehet vásárolni. A lista 

folyamatosan bővül. A városháza arra kéri a lakosságot, hogy a járvány idején mutassanak szolidaritást, és támogassák a hazai 

gazdaságot…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

A világhálón emlékezik 1848-ra a Svung 

A Svung Bécsi Magyar Színkör társulata lett volna a közreműködője a Központi Szövetség 1848-as megemlékezésének. Az 

eseményt a járvány miatt lemondták, a társulat ezért most az interneten osztotta meg előadását. Előkészületben van egy új darab is 

– stílszerűen a járványokról…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Távoktatás: Amikor a tanuló iskola nélkül marad 

A napokban alapjaiban megváltozott az iskolai oktatás, a tanítás tantermeken kívül, digitális formában zajlik. Amikor iskola nélkül 

maradnak az iskolások, teljesen új szerepbe kerülnek ők és szüleik is. Más a helyszín, más a hangulat, mások a módszerek, 

megváltozik a családdinamika is. Hogyan lehet a távoktatás tanulóbarát, milyen módszerekkel lehet a leghatékonyabban 

megvalósítani? A legfontosabb kérdéseket a váratlanul beállt oktatási helyzetben Litrop Janjával, az 1. Számú Lendvai KÁI 

iskolapszichológusával jártuk körül. […]A Lendvai Zeneiskola az Oktatásügyi, Tudományos és Sportminisztérium utasításaival 

összhangban az iskolában folyó tanítás felfüggesztése idején szintén távoktatást vezetett be. A szülők és a tanulók visszajelzései 

nagyon pozitívak…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Cár Jenő: Életem könyve 

Január végén jelent meg a Muravidéki Művészeti és Tudományos Akadémia (PAZU) gondozásában Cár Jenő regényes, sok-sok 

önvallomást és személyes életrajzi vonatkozásokat tartalmazó műve. A Muravidék első akadémiát végzett, 2006-tól 

nyugállományba vonult színművészének nem kevés megpróbáltatással teli életpályájáról e kötet több is, kevesebb is egy szokásos 

művészpálya képének a megrajzolásánál. A paraszti származású, később országos hírű művész az elsők között volt, akinek a 

keresztnevét az anyakönyvi Jenőről szülei beleegyezésével Evgenre kellett cserélnie, „mert Jugoszláviában Jenők nincsenek” – szólt 

a hivatalos magyarázat. […] A szlovén nyelven született életrajz és pályarajz magyar változatát is tervezi a szerző…” Forrás: 

Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Bronz érdemkereszt Király Mária-Mucának  

Március 15-e alkalmából idén ünnepi átadás nélkül történt meg a magyar állami kitüntetések adományozása. A kitüntetettek között 

az idén is van muravidéki, a csentei Király Mária-Muca, aki magyar bronz érdemkeresztet kapott a magyar gasztronómia és a magyar 
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gasztronómiai termékek muravidéki promóciójának terén kifejtett sok éves munkája elismeréseként…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes 

cikk > 

 

Szerdától teljes kijárási tilalom lesz Romániában, a katonaságot is bevetik 

Szerdától teljes kijárási tilalom lép érvénybe Romániában, az intézkedés betartásának ellenőrzésére a katonaságot is bevetik – 

jelentette be kedden államfő a miniszterelnökkel és kormányzati illetékesekkel tartott találkozója után. „Ami eddig ajánlás volt, 

most kötelezővé válik" – közölte rendkívüli sajtónyilatkozatában Klaus Johannis. Vagyis az éjszakai kijárási tilalmat kiterjesztik a 

nappalokra is. E szerint az emberek reggel 6 és este 10 között is csak indokolt esetben – munkavégzés, bevásárlás, halaszthatatlan 

gyógykezelés – hagyhatják el a lakhelyüket. A 65 év fölötti személyeknek megtiltják az otthonuk elhagyását…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Fontos tudnivalók a romániai határzárról 

A román hatóságok vasárnap 22 órától lezárják az országhatárokat. A belügyminiszter által szombat este ismertetett katonai rendelet 

előírásai szerint külföldi állampolgárok és hontalanok nem léphetnek be Romániába. Az előírás alól kivételt képeznek a következő 

kategóriák. […]Szijjártó Péter A külügyminiszter elmondta: a két rendőrfőkapitány a lehető leggyorsabban megállapodik, hogy 

mikor léptethetik életbe ezt a megállapodást és mely határátkelőhelyeken lesz érvényes a határsáv 30 kilométeres körzetében azok 

számára, akik a határ másik oldalán dolgoznak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Egy hét alatt kétszázezren maradtak állás nélkül Romániában a munkaügyi miniszter szerint 

Az alkalmazottakat nyilvántartó adatbázis, a Revisal szerint a héten megközelítőleg 200.000 munkaszerződést függesztettek fel, a 

helyzet alakulása azonban még nem ad okot nagy aggodalomra, mert a számok nem nőttek hirtelen egyik napról a másikra, 

nyilatkozta a munkaügyi miniszter a Digi24 televíziónak. Viszont hozzátette, hogy az eddigi adatokból a tárca összesen 300.000-

400.000 felfüggesztett munkaszerződésre számít a szükségállapot végéig…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az anyagiak miatt aggódik, és filmeket néz a romániai városi lakosság jelentős része 

A városban élő romániaiaknak csak 81 százaléka járt ki ritkábban a lakásból az elmúlt héten mint azelőtt, és 46 százalékukat 

aggasztja, hogy milyen hatással lesz az anyagi helyzetére a járvány, derül ki egy felmérésből. Ezekre a kérdésekre válaszol az 

Unlock Research március 14. és 17. között 628 fős, városi mintán végzett telefonos felmérése…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Leginkább vidéken nehézkes a digitális tanítás 

A negatívumokat főként a tapasztalathiány okozza, ezért fordul elő, hogy a pedagógusok többféle eszközhöz és 

megközelítésmódhoz fordulnak. A vidéken tanító pedagógusok és diákok egy része nincs felkészülve a digitális platformok 

használatára, sok tanár pedig hasznosítani sem tudná ezeket, mert vannak diákok, akik még internet-hozzáféréssel sem rendelkeznek. 

A kisebb falvakból ingázó gyerekek közül azonban akadnak, akiknek nincs lehetőségük számítógéphez férni, őket telefonon hívták 

fel a tanítók, hogy elmagyarázzák, mit tanuljanak, de nyilván leckét így nem tudnak átadni nekik…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Tanfelügyelői ajánlás: Házi feladat nélkül 

A megyei tanfelügyelőség az iskoláknak küldött értesítésében a diák- és szülői képviseletek kérdései alapján felhívja az 

iskolaigazgatók és pedagógusok figyelmét, hogy az online tevékenységek célja nem a tanórák helyettesítése, hanem az oktató-

nevelő tevékenység légkörének megteremtése. Ezért úgy kell azokat megszervezni, hogy ne vegyék túlságosan igénybe a diákokat, 

és ne kelljen túl sok időt töltsenek a számítógép előtt…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A Csomahagyaték-kutatás legújabb eredményei 

Gazda József tanár úrnak köszönhetően 1990 óta a kelet- és Csomahagyaték-kutatás legújabb eredményeit számba vevő tudományos 

értekezlet zajlik Kovásznán, minden év április elején. A résztvevők között immár évek óta dr. Nagy Lajos nyugalmazott orvos is 

megtalálható, aki egyik alkalommal rámutatott, hogy a köztudatban még napjainkban is téves adatok vannak rögzülve Kőrösi Csoma 

Sándor életkorára és származására vonatkozóan…” Forrás: Hirmondo.ro: teljes cikk > 
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Interjú: Az alapításának 35. évfordulóját ünneplő kolozsvári Bogáncs néptáncegyüttes vezetőjével 

Nem szeretjük, hogy a kisgyerekek produkálják magukat, mi azt szoktuk mondani, hogy a kicsi tanuljon meg táncolni, és majd ha 

tényleg tud, akkor lépjen fel – mondta el a Krónikának Könczei Csongor, Erdély legrégebbi folyamatosan működő magyar gyerek- 

és ifjúsági néptáncegyüttesének, az alapításának 35. évfordulóját ünneplő kolozsvári Bogáncsnak a vezetője…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Erdélyi szerzők könyvei is esélyesek a Libri irodalmi díjra 

Közzétették az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit elismerő Libri irodalmi díj döntőseinek listáját, amelyen Bodor 

Ádám és Láng Zsolt 2019-es munkái is szerepelnek. A listát 179 műből 180 neves közéleti személyiség szavazata alapján állították 

össze, ebből választja ki a Libri irodalmi díj nyertesét a szakmai zsűri, illetve a Libri irodalmi közönségdíj nyertesét a közönség. A 

két elismerést májusban adják át…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Sigmond Júlia kolozsvári bábszínész, eszperantista 

Életének 91. évében, hétfőn hajnalban elhunyt Olaszországban Sigmond Júlia kolozsvári bábszínész, eszperantista, közölte 

Facebook-oldalán a Kolozsvári Rádió, Zakariás Erzsébet néprajzi szakíró Facebook-posztjára hivatkozva. Sigmond Júlia - Sigmond 

István író, műfordító testvére - 1959 és 1984 között a kolozsvári bábszínház bábszínésze és pantomimese volt. 1956-tól foglalkozott 

az eszperantó nyelvvel, többször díjazták a nemzetközi eszperantó kongresszusok irodalmi versenyén, emellett főszerkesztője volt 

a Bazaro című folyóiratnak és rendszeres közreműködője a Monato című lapnak. Több könyve és novellája jelent meg eszperantó 

nyelven…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Nagy Alfréd, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színésze 

Hosszú éveken át tartó betegsége végén március 23-án, hétfőn reggel végső búcsút vett tőlünk Nagy Alfréd kollégánk. Frédi 

meghatározó művésze volt a Tamási Áron Színháznak, nemcsak emlékezetes alakítások hosszú sora fűződik a nevéhez, hanem 

fontos közösségépítő szerepet is játszott a társulatban. […] 1997-2001 között végezte el a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem 

színész szakát, utána Sepsiszentgyörgyre szerződött. A 2001/2002-es évadban készült Az ember tragédiájától mindmáig 

folyamatosan játszott, húsz éves pályafutása során valamennyi fontosabb sepsiszentgyörgyi előadásban szerepet vállalt, művészi 

alázatával, elkötelezettségével, színészi és emberi hitelességével a közönség szeretetét és a szakma elismerését egyaránt kivívta…” 

Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Rangos svéd zenei díjat kap Kurtág György 

Kurtág Györgyöt a Rolf Schock-díjjal tünteti ki a Svéd Királyi Akadémia. A 93 éves magyar zeneszerző kiemelkedő zeneszerzői, 

pedagógusi és előadói munkásságáért részesül a 400 ezer svéd koronával járó elismerésben. A kétévente, négy kategóriában odaítélt 

Rolf Schock-díjat Rolf Schock filozófus és művész alapította 1993-ban Stockholmban. Kurtág György 1926-ban született Lugoson. 

Az 1956-os forradalom idején Párizsba költözött, ahol többek között Olivier Messiaen és Darius Milhaus tanítványa lett. Első 

darabját, egy vonósnégyest 1959-ben publikálta, 1967-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamarazenei professzora lett…” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Az írásbeli érettségi vizsga elmarad, több fontos időpont változik 

Az idei tanévben elmarad a központi írásbeli érettségi vizsga. Ezt Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter jelentette be a keddi 

kormányülést követően. Mint hozzátette: a koronavírus-járvány miatt továbbra is fennáll a krízishelyzet, így a tanintézményekben 

a visszavonásig nem folyik oktatás, így elmarad a központi írásbeli érettségi vizsga is. Az érettségizőkre idén csupán szóbeli érettségi 

vizsga vár. Eredetileg március középén tartották volna meg a szlovákiai gimnáziumokban és középiskolákban az írásbelit. 

Tekintettel a kialakult helyzetre a 2019/2020-as iskolaévben elmarad a Tesztelés 9 központi felmérés is – jegyezte meg az 

oktatásügyi miniszter…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Venyercsan Pál, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet új igazgatójával 

Venyercsan Pál, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet január végén beiktatott új igazgatója a magyar külügyminisztérium 

alkalmazottjaként pályázta meg a tisztséget. Az igazgatói poszt egyrészt a művelődésszervezést öleli fel, ugyanakkor diplomáciai 

feladatokat is jelent. A szlovákul is jól beszélő diplomata nem először tevékenykedik Pozsonyban, hiszen 2011–2017 között már 

dolgozott a pozsonyi magyar nagykövetségen, éppen akkor, amikor az intézet integrálódott a nagykövetségbe. Akkori megbízatása 

idején a pozsonyi magyar hét, vagyis a Több mint szomszéd nevű rendezvény szervezésébe is bekapcsolódott…” Forrás: Ma7.sk: 

teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kultura/tancolni-kell-tanitani-a-szerepeltetes-masodlagos-konczei-csongor-a-35-evfordulojat-unneplo-kolozsvari-bogancs-vezetoje-a-ne
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/124146-erdelyi-szerz-k-konyvei-is-eselyesek-a-libri-irodalmi-dijra
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/123960-elhunyt-sigmond-julia-kolozsvari-babszinesz-eszperantista
https://www.erdely.ma/elhunyt-nagy-alfred/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/rangos-sved-zenei-dijat-kap-kurtag-gyoergy
https://felvidek.ma/2020/03/az-irasbeli-erettsegi-vizsga-elmarad-tobb-fontos-idopont-valtozik/
https://ma7.sk/kultura/a-magyar-kultura-oazisa-pozsony-sziveben?_ga=2.159057598.528741191.1585219642-1617369477.1585219642
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Hogyan néz ki a digitális távoktatás a pozsonypüspöki alapiskolában? 

Hogyan oldotta meg a pozsonypüspöki alapiskola a digitális távoktatást? A témával kapcsolatban Maurský Mónikát, a 

Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatóját kérdeztük. Minden tanulónknak minimum a mobilján le 

van töltve az applikáció, így nincs probléma a hozzáféréssel. Tanáraink ezen a felületen keresztül küldik a videókat, linkeket, 

feladatlapokat, gyakorló applikációkat. A megoldott feladatokat pedig a gyerekek visszaküldik kollégáim mail címére vagy 

messenger üzenetben, de segítségképpen kihasználják a Viber, WhatsApp, Discord, Google Classroom, Webex, Youtube stb.  is, a 

lehetőségek száma hatalmas. Online történik a visszacsatolás: ellenőrzés, feleltetés és tesztelés is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A párkányi Barta Gyula Galéria külső fala újabb gránit táblával gyarapodott 

A Szent István-díj Alapítványt támogató, magát megnevezni nem akaró, két nyugdíjas segítségével sikerült a Szent István-díj 

emlékéremmel kitüntetett Lábik Jánosnak emléktáblát állítani 87. születésnapja alkalmából…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Rendkívüli helyzetet vezetnek be Ukrajna egész területén és meghosszabbítják a karantént 

Ukrajna egész területén rendkívüli helyzetet vezetnek be 30 napra és meghosszabbítják az érvényben lévő karantént – jelentette be 

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a kormány szerdai ülésén…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Szijjártó Péter lát esélyt a Beregszászi járás megőrzésére 

Volodimir Zelenszkij államfő Ukrajnába várja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A koronavírus elmúltával végre megnyílhat 

a Nagypalád–Nagyhódos határátkelő. Az ukrán külügyminiszter hajlandóságot mutat a kárpátaljai magyarság nagyobb részét 

tömörítő Beregszászi járás létrehozására az országban zajló közigazgatási-területi reform keretében. Magyarország egy évvel 

meghosszabbítja az Ukrajnának felajánlott 50 millió eurós kötötthitel-segély csomagját, amiből Kárpátalján új utakat lehetne építeni 

és más infrastrukturális fejlesztéseket véghez vinni. Ezek voltak a legfontosabb témái a március 26-án, csütörtök reggel sorra került 

videokonferenciának, amit Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter folytatott le…” Forrás: Kiszo.net:  teljes 

cikk > 

Elhalaszthatják a televíziós nyelvi kvóták alkalmazását a járvány elleni küzdelem keretében 

Költségtakarékossági megfontolásból a Legfelső Tanács elhalaszthatja a totális ukránosítást célul tűző nyelvtörvény televíziós és 

rádióadásokra vonatkozó több normájának alkalmazását, a vonatkozó módosításokat a képviselők már a csütörtöki soron kívüli 

ülésen elfogadhatják – értesült a strana.ua hírportál. […] Így az év végéig szünetelne a tévékre és rádiókra vonatkozó követelmény, 

amely szerint 50 százalékban saját gyártású műsorokat kell sugározniuk, így orosz sorozatok is szabadon bemutathatók lesznek.  

Ugyancsak nem lesz érvényes az év végéig az az előírás, hogy a sugárzott műsorok 75 százalékának ukrán nyelvűeknek kell 

lenniük…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Sikeresen működik a távoktatás a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjában  

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (MCC FIT) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó 

képzést. A program mikéntjéről beszélt Dobsa Beáta, az MCC FIT beregszászi régióvezetője…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes 

cikk > 

Távoktatás a Rákóczi-főiskolán  

A különböző tanintézmények ideiglenesen a távoktatásra tértek át. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

helyzetéről Rácz Béla rektor helyettes adott interjút.„Ami a technikai hátteret illeti, manapság nehéz elképzelni, hogy esetleg 

valakinek nincs otthon számítógépe vagy okos telefonja, amin keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot, és működhet az online 

távoktatás, sokkal inkább az jelent problémát, hogy vannak bizonyos specifikus tantárgyak, vagy egyes tantárgyaknak olyan 

moduljai, amelyeket távoktatással nem lehet megvalósítani” – húzta alá, majd hozzátette: ahogyan azt az illetékes minisztérium is 

megkövetelte, a karantén lejárta után az ilyen, elsősorban gyakorlati tárgyak pótolva lesznek…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes 

cikk > 

 

https://ma7.sk/tajaink/hogyan-nez-ki-a-digitalis-tavoktatas-a-pozsonypuspoki-alapiskolaban
https://felvidek.ma/2020/03/a-parkanyi-barta-gyula-galeria-kulso-fala-ujabb-granit-tablaval-gyarapodott/
http://podiji.karpat.in.ua/?p=8102&lang=hu
https://kiszo.net/2020/03/26/szijjarto-peter-lat-eselyt-a-beregszaszi-jaras-megorzesere/
https://kiszo.net/2020/03/26/szijjarto-peter-lat-eselyt-a-beregszaszi-jaras-megorzesere/
http://politic.karpat.in.ua/?p=4257&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/03/24/sikeresen-mukodik-tavoktatas-mathias-corvinus-collegium-fiatal-tehetseg-programjaban
https://karpataljalap.net/2020/03/24/sikeresen-mukodik-tavoktatas-mathias-corvinus-collegium-fiatal-tehetseg-programjaban
https://karpataljalap.net/2020/03/24/karanten-nem-szunido-tavoktatas-rakoczi-foiskolan
https://karpataljalap.net/2020/03/24/karanten-nem-szunido-tavoktatas-rakoczi-foiskolan


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

 

 

Szerbia: Közzéteszik a törvénytelenül felmondó munkaadók listáját 

A Szerb Kormány munka-, foglalkoztatás- és szociális-ügyi minisztere, Zoran Đorđević, felhívta a munkaadók figyelmét, hogy a 

rendkívüli állapot idején ne bocsájtsák el a munkásaikat, és bejelentette, hogy közzéteszik azoknak a listáját, akik törvénytelenül 

mondtak fel az munkásaiknak. A miniszter rámutatott, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus úton fogadja 

mindazok bejelentkezését, akik munka nélkül maradtak és ilyen módon tudják majd a térítésre való jogosultságokat megvalósítani. 

A munkavégzésnek megvannak a törvényes feltételei, mint a fizetett szabadság, váltásban történő munkavégzés és az otthonról való 

munka, fizetetlen szabadságra nem küldhetők a dolgozók, ha azt nem fogadják el…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Az Újvidéki Egyetem karai távoktatásban készítik fel a végzős középiskolásokat 

Az Újvidéki Egyetemen a rendkívüli állapot bevezetése óta, egyik napról a másikra áttértek a távoktatásra. Jelenleg azon dolgoznak, 

hogy megszervezzék a felvételi-előkészítő órákat a jövendőbeli egyetemisták számára – írja a Dnevnik. – Az Újvidéki Egyetem 

folyamatosan azon dolgozik, hogy ebben a nehéz helyzetben kidolgozza a tervet a tanítás folytatására, hiszen a hallgatók nem 

maradhatnak oktatás nélkül. Nemcsak a jelenlegi hallgatóinkra kell gondolnunk, hanem a jövőbeliekre is – mondta dr. Sanja 

Podunavac-Kuzmanović, az Újvidéki Egyetem oktatásért felelős prorektora…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megjelent az Aracs folyóirat idei első száma 

Megjelent az Aracs idei első száma, amellyel XX. évfolyamába lépett a délvidéki magyarság közéleti folyóirata. Az ünnepi 

évfordulót jelzi az idei évfolyam aranyozott színű köntöse is. A tartalomból: Domonkos László: Nemzetgyilkossági kísérlet, 

tanulságokkal, Gubás Ágota köszönőbeszéde a Báró Eötvös József-sajtódíj kapcsán, Stanyó Tóth Gizella: Éveken át szerb 

könyvtáros vezette az újvidéki Magyar Tanszék könyvtárát, Fekete J. József: A vajdasági magyar mozgókép történeti áttekintése II. 

rész…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Az óvodáskorúak távoktatását ismertették Zentán 

Zentán minden általános iskolában, középiskolában és iskoláskor előtti intézményben zajlik a távoktatás, így megközelítőleg 3000 

gyermekkel foglalkoznak online a pedagógusok a szükségállapot alatt. Hogy miként zajlik az óvodákban a távoktatás, arról ma 

délelőtt tartottak sajtótájékoztatót…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://szabadmagyarszo.com/2020/03/24/szerbia-kozzeteszik-a-torvenytelenul-felmondo-munkaadok-listajat/
https://www.magyarszo.rs/hu/4256/kozelet_oktatas/217530/Online-felv%C3%A9teli-felk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4256/kultura_irodalom/217531/Az-Aracs-idei-els%C5%91-sz%C3%A1ma.htm
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/az-%C3%B3vod%C3%A1skor%C3%BAak-t%C3%A1voktat%C3%A1s%C3%A1t-ismertett%C3%A9k-zent%C3%A1n_1106803.html

