


2018. február. 24. 
            (szombat)  Kezdés: 16:00  

Sopronban a Novomatic Arénában!

29. SPORTGÁLA

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata jutalmazza azokat a soproni sportolókat,  
akik 2017. évben eredményesen képviselték városunkat az országos bajnokságokon,

nemzetközi versenyeken.

 A rendezvény megtekintésére tisztelettel meghívjuk  
Önt és kedves családját!

A RENDEZVÉNYRE  A BELÉPÉS  INGYENES! Soulwave
 Sopron Táncegyüttes

 HUNGARockY Táncegyesület

 DJ Jokó





A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél
a 99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,
telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve

a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron, Várkerület 67.
I. em. 7. szám alatti
73 m2 alapterületű lakás 
Az ingatlan megtekinthető: 2018. február 23., péntek 9.00 óra
A licit időpontja: 2018. március 1., csütörtök 9.00 óra
(induló licitár: 12.400.000 Ft)





2018. február 23. 18.00
Liszt Café (Liszt Ferenc Kulturális Központ)

Zenés irodalmi est
Zsuff a Tünde íróval

A műsor a XX. század és az
1956-os forradalom áldozatainak állít emléket. 

A részvétel díjtalan.
Liszt Ferenc Kulturális Központ, 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 

Közreműködik:
Halmos Fatime
színész-énekes

Moderátor:
Nagy Alexandra

szerkesztő - riporter



KÖZLEMÉNY
Magyarország Köztársasági Elnöke

az országgyűlési képviselők választását 

2018. április 8-ra
(vasárnap) tűzte ki. 

A szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tart. 

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén 
vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén lehet. 
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, 
valamint a lakcímét.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy or-
szágos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regiszt-
rált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavaz.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. 
Átjelentkezési kérelmet 2018. április 6-án 16.00 
óráig lehet benyújtani a lakóhely szerinti jegyzőnél 
vagy a  választások hivatalos honlapján keresztül a
www.valasztas.hu honlapon.

Sopronban átjelentkezéssel szavazni csak a Széche-
nyi István Gimnáziumban (Sopron, Templom u. 26.) lévő 
1. számú szavazókörben lehet. A Sopron településszin-
tű lakcímmel rendelkező választópolgárok szintén itt 
szavazhatnak.

Figyelem!
A Szent Margit-óvodából a szavazókör új helyre, a 
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. szám alá, a volt 
gépipari technikumba költözött.

Mozgóurnát a választópolgár csak írásban kérhet a he-
lyi választási iroda vezetőjétől vagy a szavazás napján 
15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurna 
igénylés okát meg kell jelölni! 

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban 
működő Választási Irodához (Sopron, Új utca 12., tel: 
99/515–152) lehet fordulni. 

Helyi Választási Iroda



Bemutató: 
2018. február 24.



Rendező:

Radó Denise

(Jászai-díjas)

musical két részben

Március 31. 15 és 19 óraÁprilis 1. 15 és 19 óra

UTOLJÁRA 

SOPRONBAN!

Frederick Loewe

Alan Jay Lerner

Jegyek válthatók 
a Pro Kultúra jegyirodájában 
(9400, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) 
vagy online: www.prokultura.hu 
I. helyár: 4.500 Ft / II. helyár: 4.000 Ft

EUROFOLK SKÓCIÁBÓL
Február 27. 19.00 – Liszt Café

(Liszt Ferenc Kulturális Központ)
A belépés díjtalan.

Cím: Sopron, Liszt Ferenc u. 1. / Telefon: (99) 517-517 
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu

JOHN KANDER - FRED EBB -
JOE MASTEROFF
RENDEZŐ-KOREOGRÁFUS:
BOZSIK YVETTE

CHRISTOPHER ISHERWOOD ELBESZÉLÉSEI
ALAPJÁN ÉS JOHN VAN DRUTEN DARABJA
NYOMÁN FORDÍTOTTA: Baráthy György

2018. március 27. 19 óra 
Soproni Petőfi  Színház
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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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KÓCZÁN BÁLINT

Négy év 
után je-
lentkezett új 
lemezzel P!nk. 

A népszerű énekesnő dalai-
val folyamatosan ostromolja 
a slágerlistákat, két újdonság-
gal is előrukkolt az elmúlt 
hónapokban. 

Négy év várakozás után jelent-
kezett új albummal P!nk 
tavaly év végén. A  friss 
korongot a What about 
us vezette fel óriási si-
kerrel. Bár még közel 
sem csitultak el a slá-
ger keltette hullámok, 
azóta több single is 
érkezett a sokolda-
lú énekesnőtől, ilyen 
például a Beautiful 
Trauma. A fülbemá-
szó popanyag az al-
bum címadó dala, és 
készült hozzá egy 
felettébb mókás klip, 
amelyben az énekes-
nő férjét Channing 
Tatum alakítja.

A nóta hasonlóan 
megnyerő, mint a 
What about us, ám 
annál jóval felhőt-

lenebb, vidámabb hangulatú, 
így jó esélye van akár komoly 
rádiós babérokra is. 

Az előadó pedig nem pihen, 
hiszen szinte még „ropogós” a 
Hearts Can’t Be Broken című 
kislemez. Ehhez a dalhoz is 
készült egy letisztult video-
klip, a szám pedig komolyabb 
hangvételű és lassabb az elő-

zőnél, de feltehetően így is 
lázba hozza majd 

a zenebará-
tokat. 

Sopronban
a Honeybeast
A Védtelen turné keretében 
Sopronban lép fel a Honeybeast. 
Hazánk egyik legnépszerűbb ze-
nekarának az a terve, hogy az 
egész országot bejárja a klub-
koncert anyagával, így a leghű-
ségesebb városba is ellátogat. 
A Védtelen című sláger a zene-
kar legutóbbi, Súlytalan című 

lemezének egyik legsikeresebb 
dala lett.

Tarján Zsófiék egyébként 
nemrég fejezték be a telt házak 
előtt futó Symphoney turné-
jukat és a jelenlegi koncertek 
mellett gőzerővel stúdióznak. 
A Honeybeast február 24-én a 
Hangárban várja a rajongókat.

Hat Grammy-díjat zse-

belt be Bruno Mars az 

idei Grammy-díjátadó gá-

lán. Ez nem meglepő, hi-

szen az előadó időről idő-

re elképesztő slágerekkel 

rukkol elő.

Bruno nemrég jelentette 

meg újdonságát, a Cardi 

B-vel közös Finesse című 

dalt. A  szám eredetileg 

Mars 2016-os 24K Magic 

albumán jött ki. Az új ver-

zió és a retró videoklip pe-

dig egészen új szintre eme-

li a kilencvenes évek utóér-

zetű popszámot. 

A Finesse üzenete egysze-

rű, mint az 1×1: „Te is jól 

nézel ki + én is jól nézek 

ki = nézzünk ki jól együtt, 

és bulizzunk!”. A dal töké-

letesen beleillik a 24 kará-

tos narratívába.

A vidám, funky dalhoz 

egyébként egy színes, retró 

videó készült, amelyet Bru-

no rendezett, és az egyik 

kedvenc sorozata, az In 

Living Color előtt hajt fejet.

Elképesztő 
Bruno Mars

Best of Green Day 

Zaporozsec: új lemez

A megalakulása óta 
eltelt évtizedeket ösz-
szegzi válogatásleme-
zén a Green Day. Az 
amerikai rockbanda 
fennállása alatt a világ 
egyik legdinamiku-
sabb zenekarává vált.

A többszörös Grammy-díjas 
Green Day kiadta legújabb le-
mezét, amely harmincegy év te-
vékenységét foglalja össze. Az új 
korong összesen 20 régi dalt és 
két vadonatúj számot tartalmaz: 
a Back in the USA mellett egy du-
ettet a countryzene királynőjé-
vel, Miranda Lamberttel.

A Greatest Hits: God’s Fa-
vo ri te Band című összeállítás 
a banda kalandos útját dol-
gozza fel, ahogy az egy 1986-
ban Berkeley-ben megalaku-
ló együttesből a világ egyik 
legdinamikusabb és legnép-
szerűbb rockbandájává vált. 
A Green Day 1994-ben robbant 

be Dookie című lemezével, 
amely csak az USA-ban 10 mil-
lió példányban kelt el, majd 
2004-ben az American Idiot 
című rockopera égette őket be 
véglegesen a globális közönség 
köztudatába.

Az együttes legutóbbi, tizen-
kettedik stúdióalbumát 2016 
októberében adta ki Revolution 
Radio címen. A megjelenést egy 
sikeres Revolution Radio világ-
turné követte, többek között egy 
fergeteges budapesti állomással. 

Új nagylemezt adott ki a Zapo-
rozsec, amely a Pixelek címet 
kapta. Míg Mr. Gorsky-val leg-
inkább az űrben, a sci-fik világá-
ban kalandozhattak a rajongók, 
most szakítva a csillagokkal, sok-
kal inkább ösztönös, két lábbal 
a földön járó témákra számít-
hatnak. Az album dalai színes 
képkockák, amiket külön-külön 
is lehet élvezni, de a zenekar el-
képzelése szerint a korongot 

hallgatva megismerhetik egy 
tizenéves srác életét az első sze-
relmi csalódástól az útkereső ka-
landokon át a szakítások és az 
újrakezdések örök körforgásáig.

Az előző lemezen már meg-
szokott műfaji sokszínűség 
megmarad, de egy lendülete-
sebb, rockosabb, táncolósabb 
hangulatot hoz a Zaporozsec a 
rock, a funky vagy épp a diszkó 
stílusában.

Az egyik új pixel, a Movie Star 
épp egy olyan diszkóköntösbe 
bújtatott oldalát mutatja be a 
formációnak, amit még sosem 
láthatott a közönség. Ismerke-
dős, bárpultnál iszogatós, egy-
éjszakás kaland. Megidézi egy 
pillanatra a Kispál és a Borz 
Etetés című dalát azoknak a 
„nagyvadaknak” a bőrébe búj-
va, akik az éjszakában keresik 
áldozatukat.

P!nk vidám és komolyabb nótával is jelentkezett

Négy év után újít




