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Elindult a Studentnet 
Munkatársunktól 

Több mint 250 ezer egyetemi-főisko-
lai hallgató életét könnyítheti meg, hogy 
megkezdte működését az első magyaror-
szági felsőoktatási tankönyvportál, a Stu-
dentnet (www.studentnet.hu). Több mint 
40 kiadó csatlakozott a központi rend-
szerhez, jelenleg közel kétezer tankönyv 

szerepel az adatbázisban, ami október 
végére meghaladja majd a négyezret. A 
rendszerfejlesztők szerint néhány év 
múlva a tankönyvvásárláshoz nyújtott 
jegyzetbónjaikat pontok formájában kap-
hatják meg a diákok, melyet az interne-
ten használhatnak fel. A virtuális jegyzet-
bolt részét képezi a Studentlink is, amely 

a legnagyobb korosztályos webcímpor-
tál. A felsőoktatásban tanulók 52 téma-
kör és több száz weboldal közül válogat-
hatnak. Az Educatio Press felsőoktatási 
hírügynökség biztosítja a naprakész kor-
osztályos hírszolgáltatást annak érdeké-
ben, hogy mindenről egy helyen értesül-
jön a diák a felsőoktatási évek alatt. 

Új magyar líceum Aradon 

Segítsen, ak i tud! 
Király András, Arad megyei RMDSZ-el-

nök és Cziszter Kálmán alelnök kérésére 
szervez segítő akciót Csongrád Megye Köz-
gyűlése a 42 év után ismét megnyíló aradi 
magyar líceum támogatására. Az RMDSZ két 
vezetője az anyagi feltételek, illetve a magyar 
nyelvű tankönyvek, szakkönyvek hiány miatt 
levélben kereste meg a megyei közgyűlés ok-
tatási bizottságát. 

Az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport 
újonnan létesült líceuma működési feltételei-
vel ismerkedett a közelmúltban egy háromta-
gú Csongrád megyei delegáció. Tapasztalata-
ikról a megyei közgyűlés legutóbbi ülésén tá-
jékoztatták a testület tagjait. Az elhangzottak 

után egyértelmű volt, hogy az aradi iskola-
csoport működéséhez szakmai és technikai 
eszközökkel egyaránt segítséget kell nyújtani. 
A közgyűlés ezért úgy határozott: levélben 
megkeresi a megye valamennyi önkormány-
zatát, oktatási intézményét, hogy adományok-
kal támogassák a magyar líceumot. A testület 
álláspontja szerint valamennyi iskolában van 
néhány olyan nélkülözhető eszköz, tankönyv, 
tanári segédkönyv, esetleg bútor, amelyeknek 
hasznát vehetnék az új romániai intézmény-
ben. A megyei közgyűlés utasította elnökét, 
hogy vizsgálja meg a segítségnyújtás jogi, 
szervezési, anyagi és egyéb feltételeit. 

N. R. J. 

Középkori temetőre bukkantak Felgyő központjában 

Megkezdődött a leletmentés 

Felgyőn kétszáz középkori sírhelyet rejt a föld. (Fotó: Tésik Attila) 

A felgyöi önkormány-
zat idén tavasszal bontat-
ta el a falu központjában 
omladozó, romos épüle-
tet. A gépek néhány em-
beri csontot is kifordítot-
tak a földből, ezért a te-
rületrendezést leállították. 
A Móra Ferenc Múzeum 
régészétől, a feltárást ve-
zető Szalontai Csabától 
megtudtuk: egy középko-
ri temető maradványaira 
bukkantak. 

A Felgyő központjában 
megkezdett régészeti feltárás 
során mintegy harminc sírhe-
lyet már feltártak. A területen 
minden bizonnyal magyar sí-

rokat rejt a föld, erre a holttes-
tek nyugat-keleti irányú fek-
tetéséből lehet következtetni 
- tudtuk meg Szalontai Csabá-
tól. Néhány szarmata kori, idő-
számításunk szerinti harma-
dik-negyedik századból szár-
mazó sírhelyet is találtak, me-
lyekhez hasonló a szolgáltató-
ház építésekor már a felszín-
re került. 

A terület egyötödét meg-
tisztították. de mivel a lelete-
gyüttes nagyobb, mint amire 
számítottak, valószínűleg csak 
a jövő évben fejezik be a fel-
tárást. Szalontai Csaba szerint 
még mintegy kétszáz csont-
vázra lehet számítani. 

A csontokat a Szegedi Tu-

dományegyetem Embertani 
Tanszékére szállítják, ahol el-
végzik a megfelelő vizsgálato-
kat. Az előkerülő tárgyakat 
restaurálás után a csongrádi 
Tari László Múzeumban he-
lyezik el. 

A régészek feltételezik, 
hogy Felgyő területén egy ko-
rai magyar település marad-
ványait is sikerül megtalálni. 
Erre az előkerült cserépedény-
maradványokból következtet-
tek. Szalontai Csaba szerint 
kicsi a valószínűsége, hogy 
templom maradványaira buk-
kannak, ugyanis a '60-as évek-
ben László Gyula régész veze-
tésével a középkori temetőtől 
400 méterre lévő Gedahalmon 

feltártak egy korabeli magyar 
templomot. 

Felgyőn ismét eluralkodott 
a „régészeti láz", a László 
Gyuláról elnevezett helyi álta-
lános iskola diákjai is szinte 
mind régészek szeretnének 
lenni. A feltárást végzőket a 
felgyőiek folyamatosan infor-
mációkkal látják el, a középko-
ri temető kiterjedésére így már 
a munkák kezdetekor is kö-
vetkeztethettek. A lakosok kö-
rében ugyanis köztudott volt, 
hogy az elbontott épület egy-
kori lakói a kertjük ásásakor 
annyi csontot találtak, hogy 
azokból a porta egyik szegle-
tében kisebb halmot építettek. 

M . Sz. J. 

Már dél-afrikaiak is felkeresték a határ menti települést 

Bővült a röszkei teleház 
Két éve adták át a rösz-

kei teleházat. Az intéz-
mény az idén már kibőví-
tett szolgáltatásokkal vár-
ja az ügyfeleket. A falu-
gazdász is ott tartja fog-
adóóráit, a településfej-
lesztő munkatárs pedig a 
különféle pályázatok el-
készítésében segíti a beté-
rőket. A héten dél-afrikai 
vendégeket fogadtak a 
röszkei szolgáltatóház-
ban. 

A Röszkei Kaláka Egyesü-
let a nyitástól, vagyis 1999 
májusa óta üzemelteti a telepü-
lés teleházát. A civil szervezet 
munkáját az önkormányzat fe-
dezi, a szolgáltatások bevéte-
lét pedig visszaforgatják. 

- A két állandó munkatár-
son kívül most már három 
újabb kolléga dolgozik nálunk 
- mondta Borbásné Márki 
Márta, az egyesület elnöke. 
Hétfőtől szerdáig, délelőttön-
ként a falugazdász a teleház-
ban tartja a fogadóóráit. A 
röszkei őstermelőknek segít 
kitölteni a különféle forma-
nyomtatványokat, támogatási 
kérelmeket, illetve elvégzi az 
éves kötelező regisztrációju-
kat. A polgári szolgálatát tel-
jesítő településfejlesztő mun-
katárs pedig a világhálón iga-
zítja el a látogatókat, de fon-
tos szerepet vállal azon pályá-
zatok elkészítésében is, ame-
lyekkel a röszkeiek szépíte-
nék, fejlesztenék lakóhelyü-
ket. Az Országos Foglalkozta-
tási Alapítvány pályázatán 
nyert a röszkei teleház, (gy le-

hetőség nyílt arra, hogy föl-
vegyenek egy foglalkozta-
tásszervezőt. Ez a kolléga a 
tartósan munkanélküliek el-
helyezkedését segíti. A me-
gyei munkaügyi központtól 
megkapja mindig a legfrissebb 
röszkei, illetve környékbéli ál-
láslehetőségeket. 

A budapesti székhelyű Te-
leház Szövetség jelentése sze-
rint a röszkei a legaktívabb te-
leházak között van. Olyan 
programokat fejlesztenek ki, 
amelyeket a többi teleház is 
átvehet, ha akar. Ilyen volt pél-
dául a Hopsa-program (ez Er-
délyben elterjedt szó és kö-
zösségetjelent). Ennek a kifej-
lesztett információs adatbá-

zisnak köszönhetően a hét ele-
jén a Dél-afrikai Köztársaság-
ból érkeztek vendégek Rösz-
kére. A pretoriai egyetem két 
tanára és három hallgatója me-
gyénkben a röszkei mellett a 
bordányi és a mártélyi telehá-
zat is felkereste. A dél-afrikai 
delegáció vezetője, Maritha 
Snyman elmondta, hogy ná-
luk 65, a magyarhoz hasonló 
teleház működik. A legna-
gyobb problémájuk azonban 
az írástudatlanság. A lakosság 
40 százaléka analfabéta, így 
nem elég nekik a megfelelő 
űrlapok, nyomtatványok elő-
keresése, hanem azokat ki is 
kell tölteniük. 

K. T. 

Internet-hozzáférés és fénymásolás mellett már 
különféle pályázati útmutatókkal is várják 

az ügyfeleket. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

£ NONSTOP HIRDETÉS-
FELVÉTEL TELEFONON 

5000 Ft értékhatárig 
18 órától reggel 8 óráig üzenetrögzítő 

62/567-835 

Hűtőgépgyártó cég 
export-import 

bonyolításához 

munkatársat 
keres. 

Angolnyelv-tudás 
előnyben. 

Érd.: 06-63-482-666 
(vezérigazgató-

helyettesnél) 

x / A Mary 
Cipőboltba 

megérkeztek 
a legújabb 

téli modellek 
Nyitva tartás: 

H.: zárva, K.-P-ig 9-18-ig, 
Szo.: 9-13-ig. 

Cím: Szeged, Szilléri sgt. 2. 

A CIKLO-CSOPORT az N 

alábbi Ingatlanjait 
értékesiti: 

Szeged, Napos út 6., 
hrsz.: 16844/13, 
telek: 4556 nf, 
felépítmény 1223 m'. 
működő autószalon, szerviz, 
lakatos- és tényezömúhely 
(1995-ben épült). 
Vételár: 168 millió Ft+ála. 

Szeged, Zápor u. 3., 
hrsz 16877/19, 
(METRÓ. CORA, PRAKTIKER, 
OMV közvetlen közelében), 
telek: 4340 m'. 
felépítmény: 228 m'. 
Vételár; 56 millió Ft+áfa. 

Az ingatlanokra vonatkozó 
- Crow Holdings Magyarország 
Kft., illetve a Blggeorge's Inter-
national Rt által készített - Ingat-
lanbecslések rendelkezésre áll-
nak. További információ: 
tel.:305-2810, * i • 
fax:305-2899, t C J I K 0 
Papp Csilla. 
e-mail: pcsilla@ctdo-grxxip.com 
A tenti hirdetés nem tekinthető 

^kötelező érvényű ajánlatnak.^/ 

Tejföl 20% 
175 g 
(320 Ft/kg) 

TOP 
margarin 
250 g 
316 Ff/kg) 

Csongrádi 
paprikás 
kolbász 

Partner 
baromfi 
párizsi PW 

Chanty Party 
tejszínhab 
spray 
250 ml 
(864 Ft /I) 

Jogobella gyümölcs-
joghurt 
150 g 
(460 FVkg) F t 

Baromfi-
löncs 

Balaton 
virsli 1 

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
Nyitva tartás: H.-P.: 6.00-17.00-ig 

Szo.: 6.00-13.00-ig 
010133241 Vas.: 6.00-10.00-ig 

Igen, megrendelem a Délmagyarországot példányban 2001 1-jétől 

1 hónapra 1059 Ft-ért (529 Ft megtakarítás, azaz i ) nap ajándék) 

3 hónapra 3177 Ft-ért (1491 Ft megtakarítás, azaz ^ ( f j nap ajándék) 

6 hónapra 6195 Ft-ért (3141 Ft megtakarítás, azaz nap ajándék) 

12 hónapra 12 072 Ft-ért (6542 Ft megtakarítás, azaz _LM3 nap ajándék) 

Jjljájl-Ji 
•mer t így minden harmadik számot ingyen kapom, 

•már kora reggel kézhez kapom a napilapot, 
• mindennap más és más témájú színes mellékletet találok a lapban, 
• így részt veszek minden sorsoláson, melyen az előfizetők akár autót 

vagy nagy értékű utazást is nyerhetnek, 
• így biztosan nem maradok le a lap által indított egyetlen játékról sem, 

•nem kell időt töltenem a sorbaállással az újságosnál, 
• rossz idő esetén csak a postaládáig kell elmennem, 

• kíváncsi vagyok, milyen újdonságokkal és ajándékokkal lepnek még meg, 
• ráadásul a megtakarított pénzt szeretteimre vagy magamra költhetem. 

Vállalom, hogy az előfizetési díjat a nálam jelentkező kézbesítőnél vagy 
az ügyfélszolgálati irodán befizetem. Banki átutalás esetén az első számlát 

készpénzben rendezem, a továbbiakban a számú 
bankszámláról átutalással teljesítek. Ennek érdekében bankomhoz 

meghatalmazást juttatok el. 

A megrendelés visszavonásig érvényes. 

Név: 

Kézbesítési cím: [ ][ ][ ][ ] 

Számlázási cím: JJ[ ] Q ] 

Tel.: I .....:. 

Dátum: Aláírás 

http://www.studentnet.hu
mailto:pcsilla@ctdo-grxxip.com

