
ll óía: cieger András LónyayMenyhért
1822-1884 című kötetének minikon-
ferenciáVal e8ybekötött bemutatóia,
Válpshiza ü5!!9!!I,Lq!Jé!iro!La!ény
14 óra: A Vizuátis kultúra tdnár szdkos
haltgatók kiáltításának megnyitóia,
a Nyíregyházi E8yetem D épületének

"kerengője'l Nyííe8yházd
l7l5: lrozaik [,|ed közösségi futás,
Bujtosi-té, Nyíegyháza

17 óTa: Keresztény társadalmi etvek
a gazdasá8ban é5 a vátlatkozásban

- Toth Józset aZ ÉíMe Alapítvány kU-
íatóriumi elnökének előadása, megye-

!41qdiszlelry|e, !,]yj|e8yhé4

lo óla: l!4inden, amit a nyí!,egyháZi
pilótaképzésről tudni kelL - nyílt nap
a NyíregyháZi Egyetemen, rektoíi kö-
9öntő a Kodáty teremben, majd €é-
!94tqlot q c é!ülelb9]LNyteryhaq

l0 ólai Koszorúzási ünnepsé8 dr.
lvezőssy Béla volt ídLdműVetésú8yi
miniszter születésónek é!.fordutűa a!
!cb9!9u{qős9lB9b !é!Új&béto
u órá; líiúsáci leLkicyakorLat, nemzeti

i!8y r4y.l4ó!qpé!5
l8 óíai A jó alúás titka - JóZsa csa-
ba természet8yó8yász-pszichotó8us
elóadása az alviás Zavarairól é5 a hát-
térbenmeghúzódóLehetségesokokíól,
kULtUrális központ, MátészaLka

ciege] András könwbemutatói!
Váárosnaményban FoTó: |NTERNET

]. .:;;,
9 óra: Márton-napi vi8asság mesés
táncjátékkaL, néptánccaL, bábelőa-
dássat, tlbagépségve§ennyel, llbás
fogasokkal, sóstói l\rúzeumfatu, Nyií-
gryls4s
l0 óra: lnt€raktíV mesefo8lalkozás -
ismerkedés ]anikovszky ÉVa meséivel,
kézműVeskedés, Nyí6é8 Könyvtár Ata-
ptycry Ny!48Jbéza'll óla: DetektíVhétvége: megoldásra
Váíó, rejtélyes esetek, continent Wine

& @!|ee, Nylregb4a
16 óla: l\4akacska kakaska - a Buratti-
no Bábszínház előadása, KoEó B épü-
Let ll. emelet, Nyíregyháza

. Felü8yeliamunkát
Bob, a csengeri cica szíVesen ,,5e8ít" gazdájának, amikor

és oveíslze
darabokkalnem
tehetmellélőni

lLLUsZTRÁcló|
lNTERNET

llpu, lslzrrrd rrrrK llUZZd.

Láto8asson el hírportálljnkral

SZON.hu

szenzációs finn fetfedezés
Egy finnországi kőkor-
szaki sír talaielemzése
új betekintést adott
a töíténelem előtti
temetkezésbe.

oUToKuMPU. A Helsinki Egye-
tem Tégészei egy kamasz
gyeímek Sííját tárták fel Ma-
joonsuóban, a kelet-flnnol-
szági outoklmpu telepú-
lésen. Az ásatások solán a
sza]<emberek kevés emberi
maradvánl.ra bukkantak:
csak néhány fog kerüIt eló,
amik egy antlopológiai ta-
nulmány szeíint egy 3-1o év
közötti gyeíeké voltak. A tu-
dósok két kvalcból készúlt,
kelesztirányú nyílhegyet és
két lehetséges kvalctárgyat
is felfedeztek. A nyílhegyek
alakja és a paltszintű kormeg-
hatáíozás alapján a temetke-
Zés idejét a mezolitikumra
becsülik - íria az origo.

A talajelemzés révén a csa-
pat madártollak, kutya- és em-
lősszőrök, valamint növényi
Iostok apró töíedékeit is meg-
találta a helyszínen . Ez azéít is
érdekes felfedezés, melt Finn-
országban a szerves maradvá-
nyok általában lebomlanak a

talaj magas savassága miatt,
ezért a kőkorszakból nagyon
kevés ilyen lelet maíadt.

l(Utya va8y íaíkas
A tudósok a síI alján találtak
állati szóíszá]akat, melyek
száImazhatnak például far-
kas- vagy kutyabőrből készült
lábbeliból, de az is előfordul-
hat, hogy egy kutyát fektet-
tek le a gyerek |ábíitoz. Az
elhunyttal együtt teniettek el
h-utyákat például skateholm_
ban, egy 7ooo éves dél-svéd-

országi temetkezési helyen. A
Majoonsuo felfedezése ebből
a tekintetbó] is szenzációs,
annak ellenére, hogy csak
szőtszálak maladtak fenn
egy állatból Vagy állatokból,
a fogaik azonban nem. Egye-
lóIe tehát nem tudják, hogy
kutyáróI vagy farkasról van-e
sző , ám az alkalmazott mód-
sZeI azt bizonyíüa, hogy a
tóbb ezer éves sííokbal, töb-
bek köZött Finnomzágban is
ezt a temetkezési gyakorlatot

Jobban meglsmeíhet|ük az e8ykori temetkezési szokásokat
lLLUszTRÁcló: ToM BloRKLUND
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követték,

16.45: A sellő é5 a Napkirály (l2) -
amerikai történelmi kaLandíiLm, ro-
mantikusfi[m
uóra: Krokodili (6) - amerikai animá-

!i05 lqlanqíiLry, Vigjá!él! _

l8.3o: Amszteídam (l2) - amerikai
történelmidráma
ts óra: vrs, tlaniipáiiőbá megilD

t7óla|Krokodili (6)-amerikaianimá-
ciós kalandíitm, Ví8játék
u.ls: BeU8ró a Paradicsomba (l2) -
amerikai romantikú5 ví8játék

l9.|5!!19§9!y€ 09] q!!9!!ka!!9lro!
l9.30i BLdck Adam (l2) - amerikai5ci-
fi,akciófilm

A béke hívevolt
képviselőként is
z^L^. zichy Mihály festómú-
vész bátyja, zichy Antal 199
éve született zalában. pesten
Végzett jogot, 1848-49-ben
a békepárt híveként ország-
gyűlési képviselő VoIt Deb-
recenben, Világos után hadi-
törvényszéki ítélettel somogy
vármegyei biTtokáIa intel-
nálták, 186o-ban ott jegyzó,
1861-ben és 1865-tól 1882-ig
országgyűlési képviselő, majd
a fóIendiház taáa volt.

Vagyona egy íészét tudo-
mányos célokra hagyta. A
Kisfaludy Tfu saság tagiaként
számos újságcikke, politikai
Iópilata, töIténelmi és iIo-
dalmi tanulmánya, továb-
bá három angol töIténelmi
tfugyú dfámája jelent meg.
Sokat foglalkozott Széche-
nyivel: az MTA megbizásából
sljtó alít rendczte naplóit, le-


