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Év végére már cseppet sem szo-
katlan, hogy a legtöbb esemény 
a járványügyi helyzet miatt a vir-
tuális térbe kényszerült. Nincs 
ez másként a szilveszteri műso-
rokkal sem, amelyek az online 
közvetítéseknek köszönhetően 
így szélesebb körben elérhetők.

 » BEDE LAURA

I dén sem marad el a kolozsvári 
Kerékcsárda szilveszteri bulija, 
a világjárvány miatt az esemény 

online felületen várja a szórakoz-
ni vágyókat csütörtökön 21 órától. 
Czala Gyuszi énekes, billentyűs, 
Deák Albi hegedűművész, Máthé 
Isti énekes, billentyűs és Maneszes 
Márton előadóművész gondoskod-
nak majd a jó hangulatról, egyben 
ők a megálmodói is a Szilveszter 
2021 – Tombolj és tombolázz elne-
vezésű eseménynek – tájékoztatták 
szerkesztőségünket a szervezők. Az 
online rendezvény házigazdái tom-
bolákat, nyereményeket is ígérnek, 
zenészi mivoltukból adódóan fel-
ajánlják, hogy fellépnek a nyertesek 
által szervezett eseményeken: eskü-
vőn (nagydíj), keresztelőn (I. díj), 

születésnapon (II. díj). Ugyanakkor 
harmadik díjként egy csapat reklám-
videót vagy családi felvételt készít 
2–3 perces terjedelemben. Az ese-
mény jegyvásárláshoz kötött, azok 
csatlakozhatnak, akik holnapig je-
gyet vásárolnak. A bulira szóló belé-
pő készülékenként értendő, tehát az 
egy háztartásban élőknek elég egy 
jegyet vásárolniuk. További informá-
ciók elérhetők a bükki Kerékcsárda 
Facebook-oldalán.

Szilveszteri premierkoncertet ad 
az erdélyi közönség által is jól is-
mert és kedvelt Budapest Bár. A ma-
gyarországi formáció válogatását 
szintén az online térben hallgatják 
meg az érdeklődők 21 órától. Jegyek 
a Trip.jegyx1.hu oldalon válthatók, 
a felvétel a budapesti TRIP hajón 
készül és a www.webszinhaz.com 
oldalon teszik elérhetővé. A kon-
certen fellép a Farkas Róbert vezette 
zenekar mellett Németh Juci, Rut-
kai Bori, Behumi Dóri, Mező Misi, 
Frenk, Keleti András, Szűcs Krisz-
tián és Kollár-Klemencz László. A 
zenekar honlapján olvasható leírás 
szerint a Budapest Bár az utóbbi 
évek egyik legeredetibb és legérde-
kesebb zenei vállalkozásába fogott, 
amikor 2007-ben Farkas Róbert ze-
nekara köré gyűjtötte a magyar rock-

zene kultikus alakjait. Az eredetileg 
egyetlen lemezre összeállt alkalmi 
csapat azóta is sikerrel koncerte-
zik színházakban, fesztiválokon és 
rendezvényeken egyaránt. Filmslá-
gereket, kuplékat, táncdalokat és 
egyéb híres dalokat dolgoznak fel 
mívesen hangszerelt cigányzene kí-
séretében, újrahangolva sokak által 
ismert dallamokat, vagy akár rég el-
feledett kincsekre bukkanva.

PREMIERKONCERT, TOMBOLAJÁTÉKKAL EGYBEKÖTÖTT BULI, HUMOREST VÁRJA AZ ONLINE TÉRBEN SZILVESZTEREZŐKET

Zenés-táncos óévbúcsúztatás a nappaliból

Az idei utolsó dalok. A Budapest Bár számos elismert művésszel közösen ad koncertet szilveszterkor

Viccesen zárva. A Szomszédnéni Produkciós Iroda is fellép a Dumaszínház év végi műsorában
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A népzene kedvelői sem unat-
kozhatnak az év utolsó napján, 
ugyanis a Sültü Zenekar szerve-
zésében csángó szilveszteri bálon 
vehetnek részt. A 23 órakor kez-
dődő online eseményen moldvai, 
gyimesi és felcsíki muzsikára tán-
colhatnak az otthon ünneplők. 
A Facebookon élőben közvetített 
táncházba ingyenesen kapcsolód-
hatnak be az érdeklődők.

A humorestek szintén elenged-
hetetlen részei a szilveszteri prog-
ramnak, így a Corvin Dumaszínház 
több lehetőséget is kínál a kikapcso-
lódásra. A Duma Aktuál szilveszteri 
különkiadásában 20 órától fellép 
Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Ko-
vács András Péter és Litkai Gergely, 
műsorvezető Lovász László. „A mű-
sor az elmúlt hónap történéseit 
dolgozza fel havi rendszerességgel, 
közélet, politika, súlytalan bulvár 
események, művészet és kultúra 
2 × 40 percben (néha több), szünet-
tel. Vetítések, videók és váratlan 
színpadi elemek keverednek hely-
színi tudósításokkal és indokolatlan 
táncbetétekkel” – olvasható az On-
line-dumaszinhaz.jegy.hu oldalon, 
ahol az online belépők válthatók. 
Ugyancsak csütörtökön megtekint-
hető lesz a M.ú.l.j.é.k. 2020! című, a 
Dumaszínház szilveszteri válogatá-
sa. A műsorban fellép többek között 
a kolozsvári Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda is.
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 » KRÓNIKA

Őstörténeti korszakváltást jelen-
tő, 350 ezer éves koptatókövet 

találtak Izraelben – közölte tegnap 
az MTI a Háárec című újság honlap-
jára hivatkozva. Az emberi evolúció 
fordulópontját jelzi a Haifa mellett, 
a Karmel-hegy Tabun nevű barlang-
jában talált lapos koptatókő, amely-
nek tanulmányozásából kiderült, 
hogy az eddig gondoltnál már sokkal 
hamarabb kifi nomult szerszámokat 
használtak az anyagok koptatásához, 
csiszolásához, ezzel korábban megje-
lent a kifi nomult szerszámhasználat. 
A kövön talált anyagok elemzése 

alapján nem az elejtett állatok felda-
rabolására használták, hanem a lágy 
belső részeknél, esetleg az állati bő-
rök koptatására szolgált a kődarab a 
Haifai Egyetem régészeti intézetének 
kutatói szerint.

Ron Simelmitz, az intézet régésze 
elmondta a lapnak, hogy eddig úgy 
vélték, csak jóval később, mintegy 
200 ezer évvel ezelőtt jelent meg a 
modern emberré fejlődés során a 
csiszolás, a súrolás (kaparás), vala-
mint a koptatás az ehhez szükséges 
eszközökkel. A Journal of Human 
Evolution című szakfolyóiratbán 
közzétett írásuk ezt az időpontot kor-
rigálja és egyben megváltoztatja gon-

dolkodásunkat technológiai fejlődé-
sünknek erről a szakaszáról. Eddig az 
Afrikában és Európában talált kop-
tatókövek alapján határozták meg a 
későbbi időpontot, de az izraeli régé-
szek szerint a szakemberek nem fel-
tétlenül kutattak ilyen tárgyak után 
az ásatásoknál, mert nagyon nehéz 
őket azonosítani.

A koptatás tudománya és eszközei 
jelentős lépést jelentettek a korai em-
berelődök számára többek közt azért 
is, mert az elejtett vadak bundája 
megnyúzásuk után jóval kényelme-
sebben volt viselhető, ha a bőrből 
kikoptatták a szerves maradványokat 
és megpuhították, ugyanis elvesz-

tette kellemetlen szagát és jobban 
illeszkedett testükre. A korai kőkor-
szakban általában függőleges mozgá-
sokra: ütésre, kalapálásra használták 
a kezdetleges kőszerszámokat vagy 
éles szegélyek kiképzésével vágásra. 
Azért is jelentős mérföldkő az embe-
ri viselkedésben és az evolúcióban a 
csiszolás és dörzsölés vízszintes mun-
kájának megjelenése – amelyet a lelet 
alapján az izraeli kutatók legalább 
350 ezer évvel ezelőttre datálnak –, 
mert már előrevetíti a gabona őrlésé-
nek sokkal későbbi munkafolyamatát 
is. Izraelben tízezer évvel ezelőttről 
találták a gabonaőrlésre utaló legko-
rábbi maradványokat.

Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben
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