


 I. HELY II. HELY

 NAGYSZÍNHÁZI BÉRLETEK (5 ELŐADÁS) 

Premier bérlet 14 000 Ft 11 000 Ft
Bérlet 11 000 Ft 10 000 Ft
Kedvezményes 9 500 Ft 8 000 Ft

 IFJÚSÁGI BÉRLETÁRAK (4 ELŐADÁS) 

Ifjúsági bérlet  5 500 Ft 5 000 Ft

 GYERMEKBÉRLETÁRAK (3 ELŐADÁS) 

Gyermekbérlet 4 000 Ft 3 500 Ft

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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Bérletek váltása  
2012. augusztus 21. – október 6.

BÉ
RL

ET
VÁ

SÁ
RL

ÁS

BÉ
RL

ET
ÁR

AK

Soproni Petőfi Színház évad műsora2012 2013
Nagyszínház a 
Petőfi Színház színpadán 

John Steinbeck: Egerek és emberek
színmű 
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2012. október 6. 

Kander-Ebb: Kabaré
musical
rendező: Szűcs Gábor (Jászai-díjas)
bemutató időpontja: 2012. november 24. 

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna 
színmű
rendező: Katona Imre 
bemutató időpontja: 2013. január 19.

Sing, sing, sing
musical show
rendező, koreográfus: Szakál Attila
Bemutató időpontja: 2013. február 23.

Tamási Áron: Kakasok az édenben 
(Ördögölő Józsiás)
zenés tündérjáték
rendező: Pataki András
bemutató időpontja: 2013. március 23.

Stúdiószínház a  
Petőfi Színház színpadán

Bornemisza Péter: 
Magyar Elektra
rendező: Katona Imre
bemutató: 2012. november 10.

Voltaire: Candide
interaktív kalandozás
rendező: Ács Tamás
bemutató: 2013.

Griskovec: Hogyan ettem kutyát?
színpadi játék
rendező: Czajlik József
bemutató: 2013. 

Pódiumbérlet a  
Liszt Központban

Ákombákom – Kézdy 
György estje
bemutató: 2012. 

Arany: A nagyidai cigányok
vígeposz
rendező: Gál Tamás
Bemutató: 2013.

Darvasi László: A titokzatos  
világválogatott
zenés játék 
rendező: Gaál Ildikó 
bemutató: 2013.

 STÚDIÓSZÍNHÁZ A PETŐFI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

 PÓDIUMBÉRLET A LISZT KÖZPONTBAN (3 ELŐADÁS) 
Bérlet  6 000 Ft

www.prokultura.hu



John Steinbeck

Egerek és emberek
A Nobel-díjas Steinbeck 1937-ben írta „Egerek és emberek” 

DÁTUM BÉRLET
6. szombat 19.00 PREMIER

7. vasárnap 19.00 JÁSZAI

18.00 ROTH

10. szerda 18.00 VAS-VILLA’

11. csütörtök 19.00 PALOTAY

13. szombat 19.00 LACKNER

14. vasárnap 15.00 JAKAB

14. vasárnap 19.00 NÁDASSY

16. kedd 12.00 HANDLER

16. kedd 18.00 IFJÚSÁGI „B”

17. szerda 18.00 ORSOLYA

18. csütörtök 19.00 MEDGYASZAY

19. péntek 19.00 DÉRYNÉ

20. szombat 19.00 BLAHA

21. vasárnap 19.00 MADÁCH

25. csütörtök 19.00 RAJZ

októberi B E M U T A T Ó I N K

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

Jó hozzánk eljönni!

 

 
 

 



   2012. 
OKTÓBER 12–13–14.
 LISZT-KÖZPONT

 TEREPASZTALOK 
 LEGO VÁROS 
 LEGO KINCSKERESŐ 
 THOMAS VASUTAK 
 PLAYMOBIL VASÚT 
 FAVONATOK A LEGKISEBBEKNEK 
 RC HELIKOPTER BEMUTATÓ 
 MODELLSZERVÍZ 
 SZAKTANÁCSADÁS 
 MODELLEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK VÁSÁRA

Nyitva tartás péntek: 8.00-18.00, szombat: 10.00-18.00, 
vasárnap: 10.00-16.00 Jegyár 600 Ft/diák, 800 Ft/felnőtt  
Jegyvásárlás a Pro Kultúra Kft. jegypénztárában 
(Sopron, Liszt F. u. 1., tel.: 99/517 517)  
Együttműködő partner Széchenyi Múzeumvasút, Nagycenk

KIÁLLÍTÓ AZ 1-ES VILLAMOS KLUB



Orff: Carmina Burana
keresztmetszet, vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

MÁSODIK ELŐADÁS: OKTÓBER 7., VASÁRNAP 18.00 
LISZT-KÖZPONT, BELÉPŐJEGY: 1800 FT



2012. október 3.6
Az oldalt összeállította: ÉDER ANDREA  www.sopronitema.hu

Zöld Sopron

KÖLTSÉGELVEN PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ALÁBBI 
SOPRONI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE

II. Rákóczi F u. 29. I. em. 9. szám alatt. 
A lakás 3 szobás, 77 m2, összkomfortos. 
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- becsült 
költsége: bruttó 1.819.910,-Ft.
A lakás lakbérének összege: 48.226,-Ft/hó. 
Az óvadék összege: 144.678,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 
10.00-10.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
15-én 12.00 óra.

II. Rákóczi F u. 29. fsz. 2. szám alatt. 
A lakás 1 szobás, 32 m2, komfort nélküli.
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- 
becsült költsége: bruttó 2.550.020,-Ft.
A lakás lakbérének összege 13.566,-Ft/hó. Az óvadék 
összege: 40.698,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 10.00-
10.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
19-én 12.00 óra.

II. Rákóczi F. u. 29. fsz. 4. szám alatt. 
1 szobás, 33 m2, jelenleg komfort nélküli.
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- 
becsült költsége: bruttó 2.008.558,-Ft.
A lakás lakbérének összege 18.942,-Ft/hó. Az óvadék 
összege: 56.826,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 10.00-
10.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
19-én 12.00 óra.

Új u. 28. I. em. 9. szám alatt. 
A lakás 1,5 szoba, összkomfortos, 51 m2.
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- 
becsült költsége: bruttó 4.367.436,-Ft.
A lakás lakbérének összege 32.568,-Ft./hó. Az óvadék 
összege: 97.704,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 14.15-
14.45 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
19-én 12.00 óra.

Újteleki u. 6. fsz. 1. szám alatt. 
A lakás 1 szobás, 40 m2, komfort nélküli.
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- 
becsült költsége: bruttó 1.904.972,-Ft.
A lakás lakbérének összege 15.488,-Ft/hó. Az óvadék 
összege: 46.464,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 13.30-
14.00 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
19-én 12.00 óra.

PIACI ALAPON PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ALÁBBI 
SOPRONI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE

Balfi u. 11. I. em. 8. szám alatt. 
A lakás 3 szobás, 73 m2, összkomfortos.
A lakás felújítása szükséges. Az anyag- és munkadíj- 
becsült költsége: bruttó 2.122.656,-Ft
A lakás lakbérének összege 66.948,-Ft/hó. Az óvadék 
összege: 200.844,-Ft.
A lakás megtekinthető: 2012. október 09-én 8.00-
8.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 
19-én 12.00 óra.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet az alábbi soproni önkormányzati lakások 

BÉRBEVÉTELÉRE

Minden lakás tekintetében a felújításhoz szükséges felújítási költség 60%-át kell igazolni.

A pályázatok elbírálása II. Rákóczi F u. 29. I. em. 9. sz. alatti lakás tekintetében 
2012. októberében a többi lakás tekintetében 2012. novemberében várható.

A pályázat feltételeiről szóló tájékoztató, ill. bővebb információ www.sopron.hu honlapon
vagy a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán megtekinthető.

Sopron, Fő tér 1. II. em. 37. ajtó. Tel: 99/515-136, ill. 99/515-133
A lakás műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holdingnál lehet érdeklődni Tel.: 514-500

A Soproni-hegység mind 
növényvilágát, mind pedig az itt 
élő állatokat nézve különleges, 
nem egyszer Magyarországon 
csak itt fellelhető fajok ott-
hona. A városunkat körülölelő 
Alpokalja részleteiben is mutat 
egyedi vonásokat.

Brennberg felé indulva, akár a 
járatos busszal is könnyen meg-
közelíthető, de turistaösvényen 
a Várhely felől is kellemes sétá-
val lehet eljutni a Tolvaj-árok-
hoz, az egyik különleges kirán-
dulócélponthoz. Nemcsak azért, 

mert látványa magáért beszél, a 
Soproni-hegység egyik legszebb 
része, hanem azért is, mert a lai-
kusok mellett még a tudomány 
embereinek is mutat érdekessé-
get. Például a hűvös, csapadékos 
területre 2008-ban néhány óra 
leforgása alatt olyan mennyi-
ségű eső zúdult, hogy a völgy-
ben tekergő patak megáradt, 
kilépett a medréből, majd saját 
útját járva, teljesen átformálta 
a völgyet. Ma az új medrében 
folyik a víz. Forrást is rejt az árok, 
1992-ben készítették az első 

forrásfoglalást, 2003-ban ezt fel-
újították. Béla-forrás, olvasható 
a táblán, elnevezését a Termé-
szetjáró Egyesület egyik tagjáról, 
Szeverényi Béláról kapta.

A sokszor emlegetett, sőt, 
megénekelt soproni fenyves 
erdők többsége telepítés ered-
ménye, de a Tolvaj-árok luc er-
de je az egyetlen őshonos feny-
ves folt a környéken. 

A legérdekesebb lakója a völgy-
nek a fekete-sárga far kos kétéltű, 
a foltos szalamandra. Az őszi 
hűvösebb napok beköszönté-
vel az erdei talajban búvóhelyet 
keres, hogy a téli időszakot ott 
vészelje át. Színe és mintázata 
egyedi, nincs két teljesen egy-
forma szalamandra. Bőre irritáló 
anyagot tartalmaz, semmikép-
pen ne érintsük.

A Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. munkatársai is nagyra érté-
kelik a Tolvaj-árok természeti 
szépségeit, ezért a túrázók szá-
mára egy természetismereti 
ösvényt alakítanak ki, melynek 
átadása a közeljövőben várható.

Horváth Ferenc 

Tavaly ősszel adta át a közgyűlés a volt Grund-
schule épületét a Foreno Foglalkoztatási és 
Rehabilitációs Nonprofit Kft.-nek, hogy haszno-
sítsák és új munkahelyeket létesítsenek benne. 

Földes Tamás igazgató dr. 
Fodor Tamás polgármester és 
dr. Simon István alpolgármes-
ter jelenlétében mutatta be a 
fejlesztés eredményét, az új 
munkahelyeket.

Mint megtudtuk, a brennbergi 
telephelyen huszonöt–har-
minc, fogyatékkal élő, meg-
változott munkaképességű 

munkavállalónak biztosítanak 
hat órában foglalkoztatást: var-
rást és hullámdoboz-készítést. 
A telephely Brennbergbányán 
való létesítése elősegítheti a 
helyben élő, megváltozott mun-
kaképességű, illetve hátrányos 
helyzetű munkavállalók alkal-
mazását is, akik eddig a „bejá-
rás” miatt nem tudtak munkát 

vállalni. Egy helyi dolgozót már 
foglalkoztatnak, de már többen 
is jelentkeztek.  

– Itt történik majd a rehabi-
litációra utalt, megváltozott 
munkaképességű munkaválla-
lók felkészítése és visszaveze-
tése az elsődleges munkaerő-
piacra – mondotta az igazgató. 
Ehhez a munka és a munkahely, 

valamint a képzés és átképzés, 
illetve a meglévő készségek, 
képességek szinten tartása biz-
tosított. Így egy komplex stabili-
zációs folyamat valósulhat meg 
az intézményben. Ez azért is 
fontos, mert 2013. január 1-jével 
a megváltozott munkaképessé-
gűek foglalkoztatása, támoga-
tása teljesen új alapokra kerül. 

Az állatok világnapja alkal-
mából a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park látogatóközpontja 
várja a természetbarátokat 
október 6-án. Az egykori Es-
terházy majorsági központ-
ban folyamatosan megte-
kinthető a magyar háziállat-
bemutató; ez alkalommal a 
főszereplő a terelőkutya lesz, 
és közelről figyelhető meg 
a vándormadarak vonulása. 

Természetlesen

Brennberg: Új munkahelyeket létesített a Foreno kft.

Megkezdődött a munka 
Október 19–20-án harmadik alkalommal rendezik meg az egész-
ségnapokat a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ-
ban. A rendezvény fő témája a belső erőforrások – felkészülés 
a téli hónapokra szemléletformáló témákkal és módszerekkel.
– A rendezvénysorozatot annak a filozófiának a jegyében hívtuk 
életre, hogy közelítsük egymáshoz az akadémiai orvoslást és az 
alternatív gyógymódokat – mondja Farkas Anikó, az egészségna-
pok szervezője. – A két szemlélet találkozási pontja az egészség 
védelme, az életminőség megóvása, fenntartása, vagyis a preven-
ció lehet. Ennek érdekében szeretnénk együttdolgozni, mindkét 
terület eredményeit felhasználva. Másik célunk, hogy bemutas-
suk a Sopronban és környékén fellelhető összes egészséggel fog-
lalkozó szakembert, illetve módszert, hogy ki-ki megtalálhassa a 
neki leginkább megfelelőt. A szervezők az egészség fogalma alatt 
nem a betegség hiányát, hanem a teljes testi, lelki és szociális jó-
lét állapotát értik. Mivel ebbe sok minden belefér, ami a jó közér-
zet fenntartásához hozzájárulhat, a rendezvényre látogatók talál-
kozhatnak pszichológussal, stíluskommunikátorral, de részt ve-
hetnek akár aurafotózáson vagy mandalaszövésen is.

 – Az őszi egészségnapok a téli hónapokra, a visszahúzódásra, a 
töltekezésre készít fel, ennek megfelelően meditatívabb hangu-
latú, mint a megújulásra felkészítő tavaszi rendezvény – folytat-
ja Farkas Anikó. – Minden alkalommal két szaktekintélyt hívunk 
meg. Pénteken dr. Zacher Gábor toxikológus tart előadást Szen-
vedély–függés–énerő címmel, szombaton pedig dr. Czeizel Endre 
orvos-genetikus professzor vizsgálja a belső erőforrások téma-
körét a magyar társadalomra vonatkoztatva, A géniuszvesztés 
és okai címmel.  A két program közé ékelődik a kavalkádnap: be-
mutatók, tanácsadás, vásár, állapotfelmérések, ingyenes masz-
százskóstolók, stílus- és kineziológiai tanácsadás, energiagyógy-
ászat, orvostechnikai eszközök bemutatója, sárkánymese-terá-
pia és más színes programok várják a látogatókat.

Egészségnapok 
ősszel is a Lisztben

Hamarosan elkészül a természetismereti tanösvény

Tolvaj-árok, a különleges

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Dr. Czeizel Endre Dr. Zacher Gábor

RÖVIDEN
Gesztenye – méz egészségnap

A hagyományos, őszi egészségnapot a Lövérek gyümölcsös-
kertjeit Hárs Olivér vezette bemutató sétával, előadásokkal, 
kéz mű ves termékek bemutatójával és egészséges ételekkel 
ünnepli a Castanea Környezetvédelmi Egyesület október 7-én, 
vasárnap 9.30–18 óra között a Hotel Szieszta Ciklámen termé-
ben. Az érdeklődők megismerkedhetnek az ősz gyümölcskin-
cseivel, egészséges, házi finomságok készítési módjával. A kör-
nyezetbarátokat kóstolókkal – méz, csírák, bio szőlőlé-készít-
mények – is várják a szervezők, és ők is szívesen megízlelnék 
a vendégek által készített egészséges finomságokat.

FELÚJÍTÁS 
Az elmúlt időszakban a földszinti részt újították fel és alakítot-
ták át, a szükséges infrastruktúrával együtt, és megteremtették 
a további fejlesztési lehetőségeket.  A következő időszakban az 
emeleti részt teszik alkalmassá foglalkoztatásra. Az eddigi felújí-
tás összköltsége meghaladja a 21 millió forintot. 

Támogatás: A brennbergi telephelyen 25–30, fogyatékkal élő, megváltozott munka képességű munkavállalónak – 
köztük helyieknek is – biztosítanak 6 órában foglalkoztatást FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR



OKTÓBER 26.  PÉNTEK 11.00, 15.00

HALÁSZ JUDIT

OKTÓBER 24.  SZERDA 19.00

BÖDŐCS 
TIBOR

OKTÓBER 25.  CSÜTÖRTÖK 19.00

ZORÁN

Októberben is jó
hozzánk eljönni!

 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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IGAZI

NAGYÁGYÚK
A LISZT-KÖZPONTBAN!





ízelítő
Az Ízutazásról jól ismert Hévízi 
Termelők kínálják árujukat 
minden hónap második 
péntekén a Liszt-központ 
előtt. Hoznak magukkal mézet, 
lekvárt, savanyúságot és 
kézműves portékákat is.

Őszi, téli Termelői 
Piac Sopronban

2012

HELYSZÍN
LISZT-KÖZPONT, 

SOPRON,
LISZT F. U. 1.

IDŐPONTOK
OKTÓBER 12.

NOVEMBER 9.
DECEMBER 7.

8–14 ÓRÁIG

WWW.PROKULTURA.HU
INFO: +36 99 517 560

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!





2012. október 3. 11
www.sopronitema.hu  

Tallózó

Mesél a múlt…
Szerkesztőségünk az elmúlt évtizedek soproni történései-
ből olyan családi, várostörténeti és más érdekes fotókat vár, 
amelyekhez egy-egy személyes vagy az elődöktől fennma-
radt történet is kapcsolódik, és amelyet szívesen megoszta-
nának olvasóinkkal. Címünk: szerkesztoseg@sopronitema.hu
Telefonon (06/30/9723–640) Pluzsik Tamás munkatársunk vár-
ja jelentkezésüket. 

A japán Kazunóval 
való testvérvárosi 
kap csolatok révén 
évek óta lehet Sop-
ronban japán nyel-
vet tanulni. 

Idén Sopronból hat japán nyel-
vet tanuló – Laczkó Éva hobbi-
csillagász, Zergényi Vivien japán 
szakos egyetemi hallgató, Licskai 
Krisztián széchenyis diák, Korá-
nyi Bence Bécsben tanuló közép-
iskolás, Tauber Hanga gárdonyis 
diák és Bellák Erzsébet angol és 
német szakos nyelviskolai tanár 
– elutazhatott Japánba. 

– A helyiek nagyon kedvesek 
voltak velünk – mesélte Bellák 
Erzsébet. – Kazunóban fogadott 
is minket a polgármester, Hitoshi 
Kodama, több fontos városi tiszt-
ségviselővel együtt, és kaptunk a 
várostól néhány apróbb, de annál 
tetszetősebb ajándékot, amit mi 
egy Magyarországról szóló angol 
nyelvű képeskönyvvel viszonoz-
tunk. Ott találkoztunk először 

a leendő japántanárnőnkkel, 
Orito Tomomival, aki mihelyt 
megkapja az uniós munkavál-
lalói vízumot, megkezdi nálunk 
a japántanítást. A városnézés 
során jártunk színházban, shin-
toista szentélyekben, a régi réz-
bányában, megnéztük az Ooyu 
kőkört, a középkori várat, a gyö-
nyörű Towada tavat vízesései-
vel, szigeteivel. Részt vehettünk 
a Hanawabayashi fesztivál pró-
báján. Toltuk a szép nagy fesz-
tiválkocsit, és felváltva dobol-
hattunk a hagyományos japán 
taiko-dobokon. Beöltöztettek 
yukatába is minket, és részt vet-
tünk egy igazi japán teaszertar-
táson. Kazunó után megnéz-
tük Tokiót is, a Tokyo Towert, a 
Rainbow Bridge-et, a ginzai for-
gatagot. Sokunknak élete álma 
vált valóra ezzel az úttal: meg-
ismerkedhettünk a japánokkal, 
beletekinthettünk a mindennapi 
életükbe, testközelben tapasztal-
tuk meg a japán hagyományo-
kat és az életfelfogást, barátságok 
köttettek, szép helyeken jártunk. 

Élmények Japánból

FESZTIVÁLKOCSI KAZUNÓBAN
A soproni látogatók részt vehettek a Hanawabayashi 
fesztivál próbáján

Együtt-
működésre 
ítélve 
Amikor az utolsó simításokat 
végezzük az immár 6. Soproni 
Prevenciós Club kis kongresz-
szusán, nem is juthat más 
eszembe, mint az együttmű-
ködés. Főleg, hogy idén sok-
sok terület együttgondolkodni 
(és reményeim szerint csele-
kedni) vágyó képviselői (bel-
gyógyász, gyerekgyógyász, 
kardiológus, dia be to lógus, 
nef ro lógus…, szakasszisztens, 
gyógyszerész…) mellett velünk 
lesznek éves, „nagy” kongresz-
szusukkal a kardiológia egy 
speciális területének műve-
lői is. Ők az arit mo ló gu sok. 

A ritmuszavarokkal, azok 
gyógyszeres, műtéti (leggyak-
rabban katéteres) és gyakran 
pacemaker-terápiás megoldá-
sainak legjobb ismerői. Végre, 
ismét egy szabad fórum az 
együttgondolkodásra, a haté-
kony együttműködésért, a 
páciens üdvére. Hiszen mun-
kánk lényege a hozzánk fordu-
lók segítése. Erre esküdtünk 
valamennyien.

Igaz barátja: Az Érgondnok
www.sopronert2005.hu
Facebookon: Tschürtz Nán-
dor, Sopronért

Hagyomány, hogy a Soproni Város-
szépítő Egyesület évente, Sopron 
városvédő szentjének napján, szep-
tember 29-én Winkler Oszkár-emlék-
táblával jutalmazza az előző évben 
elkészült épületek közül azt, ame-
lyet építészeti, városképi szempont-
ból a legkiemelkedőbbnek ítél. Mint 
dr. Józan Tibortól, az egyesület elnö-
kétől megtudtuk, ebben az évben 
is több jelölés került a bírálóbizott-
ság elé, a belvárosból épp úgy, mint 
a Lövérekből. De végül is az egye-
sület építészeti szakbizottsága az 
Alsólövér utca 20. számú ház mellett 
döntött, így ebben az évben e ház 
falára kerülhetett az Sz. Egyed Emma 
által készített bronz emléktábla. 
A lakóház 1899-ben készült ter-
vek alapján épült a századfordu-
lón, Grafel József és neje, Viola szá-
mára. Az épület példás rekonstruk-
ciója Józsa Dávid vezető tervezőnek 
és munkatársainak, valamint Kótai 
Péter kivitelezőnek köszönhető.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Winkler Oszkár-
emléktáblát avattak

A soproni vízmű az úgynevezett e-számla (elektronikus szám-
la) népszerűsítése érdekében nyereményjátékot indított. 
Rádonyi László, a cég vezérigazgatója elmondta, az e-számla 
a hagyományos papíralapú számlával egyenértékű, ugyanak-
kor ügyfélbarát: gyors, kényelmes, biztonságos, gazdaságos, 
környezetkímélő. A fogyasztó a számlát bármikor, bárhon-
nan befizetheti, visszakeresheti, letöltheti, saját elképzelései 

szerint rendezheti. A játék október 1-től december 31-ig tart. 
A lakossági fogyasztók számára hirdették meg, kivételt ké-
peznek a társaság dolgozói, illetve azok, akiknek a játék lezá-
rásakor határidőn túli tartozásuk van. Bővebb információ és 
felvilágosítás a sopronvizmu@sopronvizmu.hu e-mail címen, 
illetve a 99/519–123-as telefonon kérhető. A nyereményjáték 
szabályzata a www.sopronvizmu.hu weboldalon is elérhető.

E-számla: Nyeremény játékot indít a vízmű
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Sztárok itt és ott

Bár már három esz-
ten de je be mu tat-
ko zott első lemezé-
vel, a világhírnevet 
mégis a 2011-es Call 
Me Maybe hozta 
meg számára. No 
meg Justin Bieber. 
A kanadai énekesnő 
gyerekként kezdte 
bontogatni szár-
nyait, a Heritage Park 
Se con dary School-

ban tanult, társainál 
pedig korábban letette 

az érettségit. Ezután jelent-
kezett a Canadian College Elő-
adó-művészet szakára. Lelkese-
déséből fakadóan több helyen is 
igyekezett megmutatni tehetsé-
gét, indult például a Canadian 
Idol ötödik szériájában, nem túl 
meggyőzően. 2008-at írtunk, 

amikor megjelent első lemeze. 
Remekül felvezette első albumát, 
hiszen először a borítóképét tárta 
nyilvánosság elé, ezután két dalt, 
majd a címét is elárulta. Végül 
néhány hét után a boltokba 
került a teljes anyag. A „lelkiis-
meretes” PR azonban nem hozta 
meg a várva várt elismerést. 

Carly nem adta fel, folyamato-
san képezte hangját és építgette 
kapcsolatait. Egy igen népszerű 
ti ni  sztár, Justin Bieber figyelt 
fel rá a neten, és talán neki is 
köszönhető a nagy áttörés.

Második stúdióalbumának 
előfutára, a Call Me Maybe 
tavaly látott napvilágot és óriási 
sikert aratott. Bár a zenei berkek-
ből sokan ráncolják homloku-
kat, és negatív kritikákkal illetik 
a slágert, mégis több mint 300 
(!) millióan klikkeltek a dalra és 

a különböző változatokra. Az 
angol listákon az első helyen állt, 
csúcsra ért a Billboard Hot 100 
rangsorban, sőt meghódította 
a Billboard Pop toplistáját is. Az 
Egyesült Államokban és Kanadá-
ban platinaminősítést kapott, és 
a brit, ír, ausztrál iTunes-listákon 
is az élen hasított. 

Sokakban felmerült, hogy 
csak „egyszámos” előadó lesz az 
amúgy nagyon csinos Carly Rae 
Jepsenből, de ezt erősen meg-
cáfolja a kanadai énekesnő leg-
újabb dala. Az Owl City csapatá-
val közös Good Time is igen-igen 
biztató mutatókkal rendelkezik 
(majd 50 milliós nézettség).

A kanadai énekes-dalszerzőnő 
elsöprő kislemeze, a Call Me 
Maybe után a napokban világ-
szerte debütált új lemezével, 
amelyet sztárproducerek közre-
működésével készített el. A töb-
bek között Max Martinnal, Dallas 
Austinnal és az LMFAO Redfoo-
jával közösen írt szerzeményeket 
felvonultató The Kiss-szel min-
den bizonnyal folytatódik Carly 
idei sikerszériája.

A Torontói Nemzetközi 
Filmfesztiválon új slá-
gerrel rukkolt elő a 
világhírű énekesnő. 
Céline Dion még ebben 
az évben meglepi 
rajongóit egy album-
mal, és jobb formában 
van, mint valaha. 

Unfinished Songs címmel mu -
tat kozott be Céline Dion és 
a dalszerző Diane Warren új 
munkája. A felvételt a Song 
For Marion című brit filmhez 
írták és rögzítették. A szám fel-
kerül majd Céline Dion követ-
kező angol nyelvű albumára is, 
mely novemberben lesz elér-
hető a rajongók számára.

– A Song For Marion egy gyö-
nyörű film – nyilatkozta Dion. 
– Épp ezért is örültem, hogy 
bemutathattuk az új dalt. Ez egy 
olyan történet, amelyben min-

denki érintett. Rengeteget sír-
tam, de nagyon sokat nevettem 
is, miközben néztem. Nagyon 
büszke vagyok rá, hogy ha csak 
egy kicsit is, de részese lehettem 
ennek a műnek azzal a dallal, 
melyet Diane Warren írt. Iga-
zán jó élmény volt ismét vele 
dolgozni.

A Song For Marion című film 
egyébként egy tragikomédia, 
amely egy félénk, zsémbes nyug-
díjasról, Arthurról szól, aki imá-
dott felesége, Marion ötletétől 
vezérelve vonakodva ugyan, de 
csatlakozik a helyi, mindenféle 
konvencióktól mentes kórushoz. 

Az Unfinished Songs című dal-
nak köszönhetően nemcsak visz-
szatért Céline a mozifilmek vilá-
gába, de újra együtt dolgozhatott 
a tehetséges Diane Warrennel 
is. Warren immár két évtizede 
ír dalokat Céline-nek: ő szerezte 
például a Because You Loved 
Me-t, melyet Oscar- és Golden 
Globe- mellett négy Grammy-

díjra is jelöltek. Végül két elis-
merést gyűjtött: Grammy-
díjas lett a „Legjobb dal, 
amelyet mozifilm, televí-
ziós film vagy más vizu-
ális média számára írtak” 
kategóriában, míg szerzője 
az év legjobb pop dal szer-
ző jé nek járó ASCAP-díjat 
érdemelte ki. 

Warren egy ame -
rikai interjúban a 
következőket mesélte 
Céline Dion-ról: 

– Nagyon régóta dolgo-
zunk együtt, és szerintem iga-
zán jó páros vagyunk, különö-
sen ennek a nótának az elké-
szítésével. Azon az estén 
19.30 és 21.30 között kon-
certet adott, majd 23.00 
és 4.00 óra között a stú-
dióban énekelt. Éppen 
ez az, ami Céline-t meg-
különbözteti mindenki 
mástól – elképesztő a 
munkamorálja.

Carly százmilliók kedvence

Bár már hár
ten de je be
ko zott első
vel, a világh
mégis a 201
Me Maybe
meg szám
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Se con dary 

ban tanult, t
pedig korábban

az érettségit. Ezutá
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adó-művészet szakára. 
déséből fakadóan több h
igyekezett megmutatni 
gég t, indult például a C
Idol ötödik szériájában,
meggyőzően. 2008-at

Bájos és nagyon jól énekel. Sok min-
dent felvállalt azért, hogy karrierje 
révbe érjen, még az érettségit is előbb 
tette le. Carly Rae Jepsen neve már 
ismerős a nagyközönség előtt.

Kétségtelenül hazánk vezető, nemzetközileg is elismert folk 
metal zenekara a soproni székhelyű Dalriada. A csapat hetedik 
stúdióalbuma a „Napisten Hava” címmel szeptember 29-én lá-
tott napvilágot a Nail Records gondozásában. A lemezen ismét 
közreműködött a Fajkusz Banda, akik a koncerteken is rendsze-
resen fellépnek a Dalriadával. Az album nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a világ számos országában kapható.
A Dalriada kiemelt fellépője volt egy napokban megtartott fő-
városi, nagyszabású folk metal fesztiválnak, amelyen részt vett 
az orosz Arkon és az észak-ír Darkest Era is. A budapesti kon-
cert egyik állomása a három zenekar közös Európa-turnéjának. 
A Dalriada a következő hetekben Csehországban, Szlovákiában, 
Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliá-
ban és Lengyelországban is koncertezik. A Napisten Hava című 
új Dalriada-korong első videoklipje A Dudás című dalra készült, 
a videó néhány nap alatt rekordlátogatottságot ért el. A sopro-
ni formáció az európai turné után idén itthon is lebonyolít egy 
koncertsorozatot, négy városban lépnek fel, többek között a 
Pokolgép, Moby Dick és a Bloody Roots társaságában.

Világhódító Dalriada

 A filmslágeren az énekesnő ismét együtt dolgozik Diane Warrennel

Céline Dion befejezetlen dala
öltek. Végül két elis-
yűjtött: Grammy-

a „Legjobb dal, 
mozifilm, televí-
vagy más vizu-
a számára írtak” 
ban, míg szerzője 
obb pop dal szer-
áró ASCAP-díjat 
e ki. 
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21.30 között kon-
ott, majd 23.00 
ra között a stú-
nekelt. Éppen 
Céline-t meg-
teti mindenki 

– elképesztő a 
orálja.

FOTÓ: SONY MUSIC/
DANIELA FEDERICI

Korunk egyik legnépszerűbb 
formációjának, a Fun.-    nak 
a Some Nights című albuma 
hivatalosan is elérte Ameriká-
ban az aranyminősítést ötszáz-
ezer eladott példánnyal. 

A Fueled By Ramen-„istálló” 
kitermelt már eddig is jó egy 
pár nagyon menő zenekart, 
akik főleg a fiatalok körében 
lettek népszerűek, ilyen pél-
dául a Panic at the Disco, a Gym 
Class Heroesa, a Paramorea 
vagy a Cobra Starship. Leg-
újabb üdvöskéjük pedig a Fun. 

– így, ponttal a nevük végén! 
De kik is ők?

– Egyszer futólag találkoz-
tam korábban Jack-kel, és egy 
igazi balféknek gondoltam – 
mondta Nate Ruess énekes Jack 
Antonoff gitárosról. – Tizen-
nyolc évesek voltak akkor, és 
punk-rock koncertekre jártak 
New Jersey déli részén. 

– A 90-es évek végén zseniá-
lis volt a punk-szcéna arrafelé. 
Nate-nek nagyon jó hangja volt 
mindig, de emberileg nem 
csíptem. Aztán később, mikor 

Nate a The Format élén állt, én 
pedig a Steel Train élén, össze-
álltunk egy közös turnéra, de 
az induláskor még mindig 
nem bírtuk egymást. Aztán 
24 óra elteltével elválasztha-
tatlanok lettünk – mesélte Jack.

A The Format feloszlása után 
jött el az ő idejük. Harmadik-
ként bevették maguk mellé 
Andrew Dost billentyűst, és 
ezzel a Fun. megalakult. Első 
albumuk, az Aim & Ignite 
2009-ben jelent meg, de az 
igazi sikert második korong-
juk, a Some Nights hozta meg. 
A We Are Young című slágerre 
tízmilliók klikkeltek az egyik 
vi de o  megosztó-portálon.

Maguk a fiúk is széles zenei 
ízléssel rendelkeznek egyéb-
ként, albumuk producerének 
pedig megnyerték a legendás, 
Grammy-díjas Jeff Bhasker-t, 
aki olyan nagy nevekkel dol-
gozott már együtt, mint Ali-
cia Keys, Kanye West, vagy 
Beyoncé.

Aranyminősítés a Fun.-nak

FOTÓ: WARNER/DANIEL SILBERT

Ronan Keating ír énekes-dalszerző 1994-ben mutatkozott be a 
Boyzone tagjaként, és egészen a fiúcsapat 2000-es felbomlásáig 
több mint 23 millió lemezt adtak el együtt világszerte. 
Ronan 1999-ben kezdett bele szólókarrierjébe, aminek köszön-
hetően olyan slágerek születtek, mint a Sztárom a párom című 
filmből ismert szerelmes ballada, a When You Say Nothing At 
All, vagy a Life is a Rollercoaster és a Lovin’ Each Day. Bemutat-
kozó anyagát követően az elmúlt 12 évben további 7 különbö-
ző lemezzel jelentkezett, szeptemberben pedig megérkezett az 
ötödik stúdióalbum, a Fires. Állítása szerint ezen a lemezen azt a 
popos vonalat folytatja, amit a debütáló albumon elkapott, en-
nek az első bizonyítéka a Fires című kislemez is. Fotó: Universal

Ronan Keating 
sikeres szólóban

Világhírű slágert dolgozott 
fel a Music Café. A soproni 
zenekar a Mr. President 90-es 
évekbeli sikeréhez, a Coco 
Jambo-hoz nyúlt és ska-stí lus-
ban adott neki új köntöst.

A Music Café ismerősen 
csenghet a soproni zenebarátok-
nak, hiszen a zenekar az elmúlt 
esztendőkben egyre több helyen 
lép fel a környéken és ország-
szerte egyaránt. A népszerűsé-
get nem nehéz megmagyarázni, 
hiszen a formáció repertoárjá-
ban megszűnnek a generációs 
és zenei stílusok alkotta korlátok. 

A soproni együttes az amúgy 
változatos zenei kínálatukat 
most valami egészen külön-
leges darabbal egészítette ki: a 
csapat ugyanis visszautazott az 
időben, hogy elhozza ismét a Mr. 
President-féle óriási sikert, a Coco 
Jambo-t. A szükséges jogokat az 
együttes megkapta, és a popdal-
nak új hangzást kölcsönözött, 

a Music Café ugyanis ska-stí lus-
ban dolgozta át a slágert, így már 
pár hete ezt a dalt is hallhatja a 
közönség a koncerteken. 

Az alapító tagok egyébként 
közel húszéves zenei múlt-
tal rendelkeznek, de akadnak 
a csapatban feltörekvő tehet-
ségek is. Kutasi Heléna, Már-
ton Annamária és Kiss Norbert 
gondoskodnak magas szinten 
az énekről. Károlyi Szabolcs 

(billentyű), Czetin Tamás (dob) 
szintén már régóta foglalkoznak 
a zenével. Kóbor Péter (gitár) és 
Szántó Tamás (basszusgitár) fia-
tal koruk ellenére is kellő tapasz-
talattal bírnak, hogy színesítsék 
a formációt. A tagok egyénisége 
és a zenéjük színvonala együtt 
könnyen fogyaszthatóvá teszik 
a Music Cafét, mely lassanként 
országos berkekben is hírnevet 
szerez magának. 

Soproni banda ismert zenészekkel és ifjú tehetségekkel

Coco Jambo Music Café módra

AZ ORSZÁGOS HÍRNÉV FELÉ
A formáció repertorárjában megszűnnek a generációs 
és zenei stílusok alkotta korlátok


