
Szellemi központ Zentán

Mintegy ezer részvevő jelenlétében
rendkívül jelentős ünnepségre került sor
május 31-én, szombaton Zentán: megnyílt
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és
az Egyházi Dokumentációs Központ.
Olyan intézménnyel gazdagodott ezáltal a
délvidéki magyarság, amely egyik köz-
pontja lehet kultúránk megőrzésének, to-
vábbfejlesztésének, megmaradásunknak.

Főiskolává alakítják a

tanítóképzőt

Ukrajna Oktatási és Tudományos Mi-
nisztériuma nem ellenzi a Munkácsi Taní-
tóképző főiskolává való alakítását. Erről
A. Bogomolov, az oktatási tárca helyettes
államtitkára levélben értesítette a kárpátal-
jai megyei állami közigazgatási hivatal ve-
zetését. 

A minisztériumi engedély annak nyo-
mán született, hogy a megyei tanács 2003.
április 22-i ülésén döntött arról: főiskolává
szervezik át a térség egyetlen, alapfokú
oktatási intézmények számára pedagógu-
sokat képező középfokú tanintézetet. Az
államtitkári levél hangsúlyozza: a Munká-
csi Tanítóképző elegendő tapasztalattal,
megfelelő személyi és műszaki feltételek-
kel rendelkezik a magasabb minősítéshez.

II. Kárpát-medencei

Nyári Egyetem

A Temesvári Magyar Diákszervezet
(TMD) – mint az Országos Magyar Diák-
szövetség tagszervezete –, a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem Diákszerve-
zete (PKED) és a Hallgatói Önkormány-
zatok Országos Konferenciája (HÖOK)
2003. augusztus 9–16. között, Nagyvára-
don szervezi meg az II. Kárpát-medencei
Nyári Egyetemet, melynek célja a szabad
diákélet, a szakmaiság és a hovatartozás
eszmeiségének az ötvözése.

A szervezők az előző évben egy olyan
képzési formát alapoztak meg, amely egy
hosszú távon együttműködő tudományos,
kulturális társaság létrejöttét kívánja szor-
galmazni. Egy olyan igényes és átfogó
képzési forma megvalósítására töreksze-
nek, mely felzárkózási lehetőséget teremt
a kárpát-medencei – romániai, magyaror-
szági, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági –
magyar hallgatók számára, mindezt oly
módon, hogy számukra eddig ismeretlen
összefüggéseket és ismereteket tár fel egy
szélesebb eszmetörténeti és kultúrtörténeti
aspektusba helyezve.

A meghirdetett szakok a klasszikus böl-
csésztudományi stúdiumok:

1. történelem, eszmetörténet és művé-
szettörténet

2. sajtó és kommunikáció
3. politológia
4. szociológia
5. közgazdaságtan
A szakmai programot koncertek, ifjú-

ságpolitikai fórumok, táncházak, szavaló-
estek, humorest, színházi előadás teszik
színessé.

Megalakult a Neumann-

év Emlékbizottság

Az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
riumban június 19-én tartotta alakuló ülé-
sét a Neumann-év Emlékbizottság. Kovács
Kálmán miniszter ismertette a Neumann-
év további programjait.

A bizottság első ülésén Kovács Kálmán
miniszter ismertette a Neumann-év kereté-
ben eddig lezajlott, valamint a későbbiek-
ben megrendezésre kerülő eseményeket.
Megnyitójában a miniszter hangsúlyozta,
hogy a Neumann-év jelentőségét nem ki-
zárólag a múltra való emlékezés adja, hi-
szen Neumann János munkásságának mél-
tatásán keresztül lehetőség nyílik az infor-
mációs társadalom eredményeinek és le-
hetőségeinek bemutatására.
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