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Ünnepi programfolyam
„Szívesen énekelek arról, hogy nem szabad
feladnunk a nehéz idôszakokban sem” – vallja
Cserpes Laura, az Árkád egyik adventi fellépôje.

Játsszon és nyerjen! Válaszoljon
helyesen a kérdésünkre, és ha szerencsés,
egy 5.000 forintos vásárlási utalványt nyer,
amelyet az Árkád számos üzletében beválthat.

Mesés díszletek. Kisvasutak és
meseházikók színesítik az Árkád Gyôr idei karácsonyi dekorációját. A díszlethez egyenként ragasztották fel a sudár feketefenyôk tûleveleit.

Vásároljon az Árkád bármelyik üzletében
december 1. és 14. között minimum
25.000 forintért, és visszanyerheti vásárlásának értékét Árkád-utalványban!

» 3-4. OLDAL

» 2. OLDAL

» 4. OLDAL

» 3. OLDAL

VIGYÁZZ, KÉSZ,
KARÁCSONY!
A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Nyolcadik adventjét kezdi a gyôri Árkád – éppen
ennyi éve, hogy egy hûvös novemberi napon
megnyitotta a kapuit – és bár azóta a város életének megszokott színfoltja lett, a karácsony
elôtti várakozás izgalma semmit sem csökkent.
Sôt, már nyár végén, amikor a legtöbben épp
csak elpakolják a fürdôruhát és a strandpapucsot,
elindul a közös gondolkodás az Árkád csapatában, hogy decemberben milyen dekorációval, akciókkal, nyereményjátékkal lepjük meg az
ünnepekre készülôdô vásárlóinkat, milyen programokkal tehetjük még örömtelibbé az adventet.
Karácsony elôtt gyakran éri az a vád a kereskedôket, hogy a rengeteg színes reklámmal, az
üzletek csalogató kirakataival kizárólag a pénzköltésre helyezik a hangsúlyt, elvonva a figyelmet a lényegrôl: a szeretetrôl, a családi együttlét
és a készülôdés örömérôl. Pedig ez egyáltalán
nincs így! Az Árkád közel 130 üzletének kínálatát látva biztosak lehetnek benne, hogy pénztárcája vastagságától függetlenül mindenki talál
ajándékot a szeretteinek, legyen szó akár csak
egy jelképes apróságról is. Hiszen igaz, hogy a
szívbôl jövô ajándék biztosan örömöt okoz! Szerencsére a kereskedôk idén is versengenek a vásárlók kegyeiért, mi pedig számos programmal –
koncertekkel, kézmûves-foglalkozásokkal, betlehemes és Mikulás-mûsorral – igyekszünk egy
csepp ünnepi hangulatot csempészni az ajándékvásárlás perceibe, óráiba. Az pedig csak önökön
múlik, hogy sikerül-e lelassítaniuk egy kicsit, és
örömmel átadni magukat a karácsonyvárás idôszakának, az ajándékvásárlás során pedig elôre
átélni az örömszerzés izgalmát – rajtunk nem fog
múlni!
Máté Richárd centermenedzser

Megkezdôdött az advent, díszbe öltözött az Árkád is!

Akit eddig nem legyintett meg az ünnepvárás
hangulata, térjen be a régió legnagyobb bevásárlóközpontjába vásárolni, nézelôdni vagy
csak megmártózni a fényekben, a hangulatban. Errôl többek között a látványos ünnepi
díszletek és az üzletek színes kínálata gondoskodik, amit mi családi programokkal teszünk

még különlegesebbé. A felnôtteknek vidám és
megható karácsonyi dallamok, a kicsiknek
kisvonat, Mikulás-mûsor, betlehemes és
kézmûvesjátszóház teszi még kellemesebbé a
karácsonyi vásárlást. Sôt, Fortunát is meginvitáltuk, így ô állja szerencsés olvasóink ajándékvásárlását!
Ahogy minden évben, idén is kibôvül az
Árkád kínálata: a bevásárlóközpont megszokott üzletei mellett az adventi idôszakban 14

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
EGYÜTT AZ IGAZI

Nyitva tartás:
hétfô–szombat
7.00–21.00,
vasárnap 7.00–19.00

Üzletek:
hétfô–szombat
9.00–20.00,
vasárnap 10.00–18.00

Interspar:
hétfô–szombat
8.00–21.00,
vasárnap 8.00–19.00

ünnepi stand várja a vásárlókat. Itt a kereskedôk számos különleges ajándékot, kézmûvesportékát, többek között italokat, szaloncukrot
és olasz csokoládét, mézes- és kürtôskalácsot
kínálnak. A karácsonyi dekorációhoz igényes
díszeket vásárolhatunk, ajándékötletekért
pedig érdemes egy pillantást vetni a gyertyákat, üvegtárgyakat, festményeket és finom
szappanokat kínáló standokra.
Részletek a 3. oldalon.
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2 AKTUÁLIS

A boogie-woogie eredete bizonytalan,
de valószínûleg az USA déli államainak kocsmáiban játszott
nyers zene hatására alakult ki a stílus.

„
Villámkéz

Mintegy
tíz éve
zongorázom,
a boogiewoogie híve
pedig
nyolc éve
lettem.

A boogie-woogie alapvetôen nagyon
egyszerû zene, és éppen ebben rejlik a
nehézsége – abban, hogyan lehet változatossá tenni. A gyôri Dániel Balázs
ehhez jól ért: Európa-szerte elismert
zenész, az egyik legjobb boogie-woogie
zongorista, aki december 4-én az Árkád
közönségét is elkápráztatja zenéjével.

– Mit szól ahhoz, hogy Mr. Firehandként ismerik? Ki nevezte el így?
– Ezt a mûvésznevet én találtam ki. Egyrészt
azért, mert nagyon szeretem a gyors és virtuóz
boogie-woogie-kat, és a „tüzes kéz” jelentésû
név utal erre. Másrészt külföldön rendre összekeverik a család- és a keresztnevemet, a Mr.
Firehand nevet viszont mindenki meg tudja
jegyezni.
– Illik önhöz az a vidámság, amit a Mr. Firehand név és a mûfaj is áraszt, amit képvisel.
– Igen, a boogie-woogie mûfaj egy pörgôs és
örömteli zene, de egyben az egyik legnehezebb
zongorázási technika. A dzsessz egyik ága, a
blueszenébôl alakult ki, a rock and roll ôse.
– Gyorsan mozog a keze, mondhatni, villámkezû. A lelkében is tûz van?
– Mindkettô fontos. Ha nem belülrôl jönne az
indíttatás, ha nem szeretném játszani ezt a
zenét, akkor biztosan nem lennék képes magasabb szintre eljutni. A technikát lehet tanulni, a fejlesztésével el lehet jutni egy
bizonyos minôségig, de aztán kell az a plusz,
ami még elôrébb visz.
– Késôbb kezdett el zongorázni az azoknak
ajánlottnál, akik mûvészként akarnak ezen a
hangszeren játszani. Ráadásul nagyon fiatalon lett ismert, népszerû. Mit gondol, mi
ennek a titka?
– Nem jártam zeneiskolába, mindig magántanároknál tanultam. Valóban nem öt-hat évesen
kezdtem ezen a hangszeren megtanulni játszani,
ahogy a legtöbben – mintegy tíz éve zongorázom, a boogie-woogie híve pedig nyolc éve lettem. Hogy mi a titka a sikeremnek, azt nem

tudom. Az biztos, hogy hozzájárul a stílusom
egyedisége és az is, hogy amit képviselek, az egy
vidám, pezsgô mûfaj, széles rétegeket meg lehet
vele szólítani. Emellett az is szerepet játszhat az
ismertté válásomban, hogy maximalista vagyok,
a minôségre törekszem minden koncertemen.
– Mit gondol a tehetségrôl? A gyakorlás a fontos, azzal minden elérhetô – vagy születni kell
egy-egy feladatra, hivatásra?
– Már gondolkodtam ezen többször, de a teljes
igazság megfejtéséig valószínûleg nem jutottam el. Magamról pláne nem tudom megítélni,
tehetséges vagyok-e, mások szerint igen. Vannak olyan dolgok a zenélésben, amelyek
nekem maguktól jönnek: egyszerûen ráérzek

Fotó: Pintér Ádám

és tüzes lélek

NÉVJEGY

Dániel Balázs 1990-ben született Gyôrben.
12 évesen kedvtelésbôl kezdett el zongorázni tanulni. Két évvel késôbb véletlenül meghallott
egy boogie-woogie zongorafelvételt, azóta megszállottja ennek a mûfajnak. Mr. Firehand az évek
során több lemezt is kiadott. Mindössze 18 évesen jelent meg elsô CD-je Burning Fingers címmel, amelyen fôként saját boogie-woogie és
bluesszerzeményei hallhatók. 2010-ben triójával
vette fel következô lemezét Boogie In 3 címmel,
legújabb albuma pedig a Boogie Cocktail (2012),
amely ismét egy szólólemez, és a boogie-woogie
mellett blues, stride és New Orleans-i dzsesszstílus is hallható rajta. Szervezôje és házigazdája
a boogie-woogie egyetlen hazai fesztiváljának,
a Boogiefeszt – Gyôri Nemzetközi Boogie-woogie
Fesztiválnak (boogiefeszt.hu).

Játsszon és nyerjen

arra, hova milyen hangok illenek, mit hogyan
kellene megoldani, és ha ez tetszik a közönségnek, akkor örülök. Csak csinálom, amit
jónak gondolok, és valóban talán hamarabb és
több ötletem születik, mint sokaknak. De az
ösztönös ráérzések mellett nagyon sok munka,
gyakorlás is kell egy-egy sikeres fellépéshez.
– Mennyit gyakorol naponta?
– Napi két óra gyakorlást szinte mindig megpróbálok belezsúfolni a napirendembe, egyegy fesztivál közeledtével pedig sokkal többet.
Ha zenekarral, más zenészekkel lépek fel,
akkor velük is kell próbálni. De nem igazán az
számít, hogy két vagy három órát ülök a zongora mellett, sokkal inkább a gyakorlás minôsége, az odafigyelés. Elôfordult, hogy három
órát is gyakoroltam, és nem sok haszna volt,
máskor egy óra alatt többet fejlôdtem.
– Tudatosan törekszik arra, hogy egyedi legyen a stílusa? Hogyan tudja ezt megvalósítani a boogie-woogie-n belül?
– Ez alapvetôen egy nagyon egyszerû felépítésû zene, és éppen ebben rejlik a különleges-

sége és a nehézsége. Abban, hogyan lehet változatossá tenni akár egy háromórás koncert keretében vagy egy fesztiválon. Nagyon sok apró
zenei megoldást dolgozunk ki, zenei poénokat
is játszunk, és rokon mûfajokba – a szvingbe,
a dixielandbe – kalandozunk, ezzel színesítjük a repertoárt.
– Mivel készül a december eleji gyôri fellépésére az Árkádban?
– Ez a fellépés a „Boogiefeszt” Gyôri Nemzetközi Boogie-woogie Fesztivál nyitórendezvénye lesz, amelyet évek óta szervezek, idén már
hetedszer. Az egyórás kedvcsináló koncerten
fellépek a zenekarommal, a Dániel Balázs
Boogie Woogie Trióval, és a fesztivál külföldi
vendégei is itt játszanak velünk: egy német
zongorista, aki autentikus bluesgitáros, szájharmonika-mûvész és egyedi hangú énekes is
egy személyben, egy fiatal amerikai zongorista, valamint egy német szájharmonikás, aki
akár három szájharmonikán is játszik egyszerre. A boogie-woogie stílusnak éppen az a
szépsége, hogy számos különbözô nemzetiségû zenész tud együtt játszani. Persze fôszerepet kap majd az improvizáció, a rögtönzés,
de ez is a mûfaj sajátja, talán a legfontosabb
eleme. Próbálni nem tudunk elôtte, mert épphogy csak megérkeznek a külföldi fellépôk.
Ettôl is izgalmas lesz a produkciónk!
– Említette, hogy igyekszik a játékát sok humorral, zenei poénnal fûszerezni...
– Erre a mûsor színesítése miatt is szükség
van, az elôzô években olyan poénokat is kitaláltunk, amelyeket évek óta emleget a közönség. Alapesetben azt várják a zenésztôl, hogy
rendesen eljátssza a számot, de ha olyasmit
csinál az ember, ami nem megszokott, például
hangszereket cserélünk, azt biztos, hogy megjegyzi a közönség, és tartósabban megmaradó
élményt jelent. A személyiségünket jobban
megmutatja az ilyen kísérletezés.
– Az év vége óhatatlanul az összegzés, az új
tervek ideje. Össze tudja számolni, mennyit
utazott, hányszor lépett fel idén?
– Össze, de nem lenne könnyû. Idô sincs a
megállásra, összegzésre. Az év végén még megyek Németországba is fellépni, jövô év elején
rögtön Spanyol- és Franciaországba. Szeretnék
minél több helyre eljutni, azért dolgozom,
hogy sokfelé eljuttathassam ezt a zenét.
– Csak a zenével akar foglalkozni vagy lesz
más szakmája is?
– A gimnázium után gazdasági informatikusnak tanultam, most mesterképzésre járok, logisztikát tanulok. Zenész szeretnék lenni, ez
jön a szívembôl, de úgy gondolom, mindenképp jobb, ha több lábon áll az ember.

Új üzletek az Árkádban:

az Árkáddal!
Vegyen részt játékunkon,
melyen kisorsolunk

3 db 2 fô belépésére
feljogosító
Illés-koncert
jegyet!
Nem kell mást tennie, mint
kitalálnia, hogy az Árkád
adventi programsorozatának
melyik elôadója szerepel
eltorzítva a képen! Segítségül
eláruljuk, hogy évekkel ezelôtt
sorozatszínésznôként ismerte
meg az ország, jelenleg pedig zenés
produkcióval lép fel országszerte.
A megfejtéseket december 20-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).
Elôzô számunk nyertesei:
Milkovits Izidor, Huszár Józsefné, Szili Sándorné.
NYERTESEINKET POSTAI ÚTON IS ÉRTESÍTJÜK. NYEREMÉNYÜKET – EGY-EGY 5.000
FORINT ÉRTÉKÛ ÁRKÁD GYÔR VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT – HÉTKÖZNAPOKON 13–15 ÓRA
KÖZÖTT A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT IGAZGATÓSÁGÁN, TÖRÖK BEÁTÁNÁL VEHETIK ÁT.

Két új üzlettel gazdagodott az Árkád Gyôr kínálata a közelmúltban. A Mr.Big részérôl Tóth Ildikó,
a GameShop részérôl pedig Németh Márk üzletvezetô vette át a köszöntô virágcsokrot Török
Beátától, az Árkád munkatársától.
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Tudta?
Egy decemberi hétvégén naponta 30 ezer látogató
fordul meg a gyôri Árkádban!

PROGRAM 3

Advent az Árkádban
Idén is igaz, hogy karácsony elôtt nemcsak a vásárlás élménye, az ajándékok
beszerzése miatt érdemes ellátogatni
az Árkádba: számos színes program
segít ráhangolódni az ünnepre!
DECEMBER 4., 18 ÓRA:

„Boogie Christmas”
fesztiválmegnyitó

DECEMBER 6., 15 ÓRA:

DECEMBER 12., 18 ÓRA:

DECEMBER 14., 18 ÓRA:

Flashmob

A New Level
Empire zenekar
és Zola fellépése

A 100 Folk Celsius
együttes koncertje

Közel 150 ember perdül táncra december 6-án
a gyôri városháza elôtti téren az Árkád színeiben, egy flashmob, azaz villámcsôdület keretében.
DECEMBER 6., 17 ÓRA:

Mikulás
az Árkádban
DECEMBER 7., 18 ÓRA:

Tóth Marci
és Nyári Diána
DECEMBER 18., 18 ÓRA:

Az X-Faktorból ismert fiatal énekes és a Barátok
közt sorozat gyôri származású sztárja közös énekes produkcióval lép színpadra, bizonyítva,
hogy a magánéletben is egy párt alkotó két fiatal
tehetség a zenében is megtalálta a közös hangot.
DECEMBER 11., 18 ÓRA:

Szvingkarácsony
A „tüzeskezû” fiatal boogie-woogie zongoristát,
Dániel Balázst sokan ismerhetik az Árkád látogatói közül, hiszen Gyôrbôl indult a karrierje.
Tizenkét évesen kezdett zongorázni, és már
kamaszkorában azt a célt tûzte ki maga elé,
hogy a mûfaj hazai nagykövete és népszerûsítôje lesz. Úgy tûnik, ezt sikerült is elérnie: többször fellépett a világ legnagyobb boogiezenészeivel, 18 évesen már saját lemeze jelent
meg, számos önálló szerzeményét játssza fellépésein. A 24 éves zenész, aki rendszeresen
koncertezik szerte Európában, jelenleg az
egyetlen profi boogie-woogie zongorista Magyarországon. Nem véletlen, hiszen technikailag nagyon nehéz mûfajról van szó, amirôl
bárki megbizonyosodhat, aki ellátogat Balázs
fellépésére a gyôri Árkádban!
DECEMBER 5., 17 ÓRA:

Mikulás
az Árkádban
DECEMBER 5., 18 ÓRA:

Bereczki Zoltán
fellépése

A modern dance stílust képviselô New Level
Empire formáció 2013 ôszén állt össze, frontembere a Viva televízió mûsorvezetôjeként megismert Zola. A banda tagjai a hazai popélet
különbözô területeirôl érkeztek – underground,
techno, rock –, izgalmas zenei stíluskeveréket
nyújtva a hallgatóságnak. Elsô közös stúdiómunkájuk eredménye a „The Last One”, amelylyel a Magneoton hanglemezkiadó le is
szerzôdtette a csapatot. A dalt rögtön a megjelenés után az országos és nagyobb rádiók, a klipet
pedig a zenei tévécsatornák is játszották, és a
„The Last One”-nal bekerültek a legjobbak közé
az Eurovízós Dalverseny hazai válogatójában.
DECEMBER 13., 17 ÓRA:

Rudi bohóc
karácsonya
DECEMBER 19., 18 ÓRA:

Cserpes Laura
fellépése
DECEMBER 20., 17.30 ÓRA:

Farkasházi Réka
fellépése

Betlehemes elôadás
a „MiaManó?!”
társulattal
Vidám karácsonyi dallamok csendülnek fel a
szving és a dzsessz jegyében az Árkád színpadán! Ki ne ismerné az olyan örök slágereket,
mint a „Santa Claus Coming to Town”, a „Jingle
Bells”, a „Frosty, a hóember” vagy a „Rudolf, a
piros orrú rénszarvas”? Bár a kürt, a harsona, a
trombita és a tuba elsô hallásra nem tûnik kifejezetten „karácsonyi” hangszernek, a pécsi zenemûvészeti fôiskola hallgatóiból alakult Daniel
Speer Brass megmutatja az ünnep vidám oldalát! Az öt rézfúvós és a dobos a magyar és más
népek karácsonyi dalaiból szemezget – és közönségük biztos lehet benne, hogy kellemes
érzésekkel telve lép ki az Árkád
kapuján.

A 2002-ben alakult, igényes, látványos díszletekkel és zenei világgal érkezô gyermekszínház hagyományos karácsonyi elôadással
érkezik az Árkádba. A népi játékban bábok
keltik életre a szereplôket: a szent családot, az
angyalt és persze a háromkirályokat, a pásztorok pedig ismert népi énekeket énekelnek a
gyerekekkel, valamint vidám népi regöléssel
mesélik el a kisded történetét.
A mûsor egyszerre teszi vidámmá és meghitté az ünnepet gyermek és felnôtt számára
egyaránt, emellett mindenkinek része lehet a
betlehemi jászol elkészítésében és a gyertyagyújtás közösségi élményében.
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A színésznô 2006-ban kezdett bele nagy álma
megvalósításába, a kortárs gyermekvers-irodalom népszerûsítésébe. Azóta több lemezre való
dal született, az igényesen hangszerelt versek
pedig most az Árkád színpadán csendülnek fel,
felejthetetlen élményt ígérve a családoknak.
DECEMBER 21., 18 ÓRA:

Fekete Dávid
koncertje
Programok az
Erdei kuckóban
DECEMBER 1–4., 15–18 ÓRA:

Mézeskalácssütés és -díszítô mûhely
DECEMBER 6–7., 15–18 ÓRA:

Adventi kézmûveskuckó
DECEMBER 8–11., 15–18 ÓRA:

Mézeskalácssütés és -díszítô mûhely
DECEMBER 13–14., 15–18 ÓRA:

Adventi kézmûveskuckó
DECEMBER 15–18., 15–18 ÓRA:

Mézeskalácssütés és -díszítô mûhely
DECEMBER 20–21., 15–18 ÓRA:

Adventi kézmûveskuckó
DECEMBER 22–23., 15–18 ÓRA:

Mézeskalácssütés és -díszítô mûhely
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Az Árkád aktuális híreirôl, nyereményjátékairól,
az üzletek akcióiról naprakész információkat olvashat az interneten:
www.arkadgyor.hu

Cserpes Laura: „A zene utazás”
„Akkor szól szépen az énekem, ha a lélekrôl szól a dalom, és olyan a tartalma,
ami foglalkoztat. Nem is tudnék mást
énekelni, mert ki akarom adni az érzést, ami épp bennem van” – vallja Cserpes Laura énekesnô, aki decemberben
fellép az Árkádban.

– Az Eurovíziós Dalfesztivál válogatóin és a
Nagy Duett televíziós show-mûsor idején lett
igazán ismert. Hasonló szereplésekre vagy
inkább élô koncertekre vágyik?
– A tavalyi A Dalban ismert meg a közönség
az „Élj pont úgy!” címû dalommal, és azóta is
ez számít a legnagyobb szakmai sikernek az
életemben, bekerültem a döntôbe, és a mûsor
felfedezettjének kiáltottak ki. A Nagy Duett
egy jó lehetôség volt, élveztem. Az Eurovíziós
Dalfesztivál sok énekesnek nagy cél, hatalmas
dolog bejutni a nemzetközi versenybe. Nem
tudom, lesz-e ilyen az életemben. Jelenleg az
elôttem álló feladatokra koncentrálok, ebbe a
koncertek is beletartoznak, ahol visszajelzéseket kapok a közönségtôl, ami fontos.
– A tévémûsorokban találkozhatott a hazai
szórakoztatóipar szereplôivel. Ön még nem
régóta van ebben a közegben. Milyennek
látja?
– Jól érzem magam ebben a világban. Lassan
három éve foglalkozom szólóénekléssel, és a
szakma is elfogadott. Szerintem ez fontos, de
egy elôadó életében a közönség a legfontosabb. Nekik énekelek, nekik írjuk a dalt a dalszerzôimmel, Krajczár Péterrel, Kolozsvári
Tamással és Mészáros Lászlóval.
– A rajongók megszólítják az utcán, vagy inkább az interneten keresztül, e-mailben, közösségi portálon kommunikál velük?
– Ha a képernyôn lát a közönség, utána többen megszólítanak, amikor felismernek az
utcán. Manapság is elôfordul, és annak örülök igazán, hogy a dalaimmal kapcsolatban

kérdeznek. Nekem az a fontos, hogy a zenémen keresztül szólhassak a közönséghez. A
legtöbb levél tartalma is ezzel kapcsolatos. A közösségi oldalamon mindennap
igyekszem válaszolni az üzenetekre.
Bár most sok elfoglaltságom van,
mert elkezdtem egy dzsesszkonzit,
iskolába járok. Nagyon élvezem,
hogy a zenének egy másik oldalát is megtaláltam, amivel egy
újabb szféra nyílt meg számomra ebben a világban. Tanulok zongorázni, zeneelméletet,
éneklést. Szeretnék annyira jól
zongorázni, hogy önálló estemen magamat kísérhessem.
– Hogy telik egy átlagos napja?
Lemezek, új számok, fellépések,
egy kis család, egy kis pihenés,
iskola...
– Iskolába hétköznapokon járok, hároméves a képzés. Este a stúdióban
dolgozunk a dalokon. Klasszikus hangképzést is tanulok, és igyekszem esténként
edzeni, pilatesre járok. Mostanában sok
fellépésem volt, és jótékonysági feladatokat is
elvállaltam, többek közt a Baptista Szeretetszolgálat cipôsdobozkampányát segítem. Jó
dolog adni! Ha van idôm, hazautazom a családhoz Kapuvárra, hogy a szüleimmel és a testvéreimmel lehessek. Készülnek új számok, új
lemezen is gondolkodom, egyelôre pedig elkészült a legutóbbi album egyik számának a videoklipje, „Ments meg, ha fáj!” címmel.
Realisztikus hangvételû, a Kontroll címû filmbôl ismert Nagy Zsolt is közremûködik benne.
– Mennyire vannak benne a dalszövegeiben
a saját gondolatai?
– Az a fô mozgatórugóm a zenémben, hogy
mindig szólni akarok valakihez, üzenetet szeretnék közvetíteni. Az „Élj pont úgy!” címû
szám, amivel megismert a közönség, életem

nehéz szakaszában készült, és ez a dal kezdettôl fogva különleges volt számomra. Megérintett. Tabár Istvánnak, aki a szövegeimet írja,
elmondtam, mi zajlik bennem, a lelkemben,
és ô ezt mûvészi köntösbe öltöztette. Varázslatos számomra is, amikor elénekelhetem.
Sokan hasonlóképp érezhetnek, mert errôl beszámoló leveleket a mai napig kapok. Azt írják
az emberek, hogy erôt ad nekik a dalaim üzenete, és én szívesen énekelek arról, hogy nem
szabad feladnunk a nehéz idôszakokban sem.
Fel kell állnunk, meg kell találnunk azt, ami
kiránt minket a rossz állapotokból. Van kiút!
A legújabb dalom, a „Ments meg, ha fáj!” egy

Kisvasúton érkezik a karácsony

VI. Kisalföldi
Esküvô Kiállítás

Mesebeli kisvasút döcög az Árkádban
az adventi idôszakban: az ünnepi dekoráció részeként behavazott házikók között szállítja a legkisebbeket.

Az Árkád visszatérô látogatói már tudják,
hogy évrôl évre látványos és fantáziadús karácsonyi dekorációval köszönti a bevásárlóközpont az advent kezdetét. Az idei díszlet már
teljes pompájában fogadja a látogatókat, fôszerepben a kisvasúttal. A dekoráció a pécsi Árkádban már nagy sikert aratott, nem csupán a
gyerekek álltak meg nézelôdni a felállított hatalmas fenyôfák tövében...
A fô látványosság Gyôrben is minden bizonnyal az interaktív kisvasút lesz, amelynek
kocsijába a legkisebbek be is ülhetnek, hogy
bepillantsanak a behavazott modellházikók
közé. A friss, puha, élethû mûhó egyenesen
Németországból érkezett, a kis házakat pedig
az Árkád dekoratôreinek csapata egyenként
tervezte meg és építette fel. Az életnagyságú
kisvasút mellett három modellvasút is látható
az Árkád belsô terében, összesen 18 négyzetméteren, ezeket profi modellezô szakember
építette fel az elmúlt napokban.
Nincs karácsony fenyôfák nélkül – az Árkádban sem! Az adventi dekoráció látványos
elemei a méretes feketefenyôk, amelyeket kifejezetten az Árkád számára termeltek ki a me-

szerelem elvesztésérôl szól. Arról a pillanatról, amikor az ember sok mindent megért,
hogy mi miért történt. Sok nô és férfi is átélt
hasonlót, biztosan át tudják érezni. Az
„Úgy szállj!”, amit szintén A Dalban
énekeltem, a szabadságról szól, arról,
hogy merjünk néha elrugaszkodni a
talajtól, merjünk szárnyalni.
– Tavasszal azt nyilatkozta, hogy
igyekszik megtalálni az igazán
önhöz illô zenei stílust, ezért új
zenei irányzatokban is kipróbálja magát.
– Mi, énekesek is változunk, különbözô impulzusok érnek minket.
Akkor szól szépen az énekem, ha a
lélekrôl szól a dalom, és olyan a tartalma, ami foglalkoztat. Nem is tudnék mást énekelni, mert ki akarom
adni az érzést, ami épp bennem van.
Ez ösztönös, a zene pedig egy utazás.
Valóban érdemes többféle stílust kipróbálni, kísérletezni. Szeretem az élô zenét
keverni például különlegesebb dobok hangjával, ilyesmin is dolgoztunk egyik dalomban.
– Mit jelent önnek advent, hogyan készül a
karácsonyra?
– Ez a kedvenc ünnepem, mert összegyûlik a
család, a nagyszülôk, az unokatestvérek is,
együtt fôzünk, nevetünk. Szeretek ajándékozni, figyelek arra, hogy mindenkit olyasmivel lepjek meg, aminek biztosan örül.
– Mivel készül a decemberi fellépésre, amikor
az Árkádban láthatja, hallhatja a közönség?
– Saját dalokkal, a legújabbat is elôadom
majd, és karácsonyi dalokat is énekelek. Nagy
öröm, hogy Gyôrben léphetek fel. Nem szoktam izgulni, de amikor hazajövök, és a megyémben lépek színpadra, akkor szoktam.
Mégiscsak innen indultam, és jó érzés visszatérni, ha megtettem egy kisebb utat, megmutatni, hol tartok.
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cseki erdôgazdaságban. Mivel a bevásárlóközpont fûtött terében a tûlevelek néhány napig
sem bírták volna, az eredeti leveleket eltávolították a dekoratôr szakemberek, és a faágakra
az eredetihez megtévesztésig hasonlító
mûanyag tüskéket erôsítettek. Az öt, egyenként 5–10 méteres fenyôfa „elkészítésében” így
több ember két hónapos munkája fekszik...
Karácsonyfában nincs hiány az Árkád folyosóin sem; a dekoratív, tömött fenyôk között
minden évben a legnagyobbnak, az egyik be-

járat közelében álló nyolcméteres (!) monstrumnak van a legnagyobb sikere. Ezt nemcsak
felállítani, hanem díszíteni sem egyszerû,
idén is négy éjszakán keresztül szerelték fel
rá az izzósorokat és díszeket.
Az ünnepi hangulatot emeli még sok-sok
függô hungarocell hópehely és aranyszínû
angyal, na és persze a lépten-nyomon felvillanó fényfüzérek, amelyek az ünnep különleges hangulatát csempészik az Árkád belsô
tereibe.

Jegyespárok, figyelem! A hagyományoknak
megfelelôen januárban ismét esküvôi standokkal népesül be az Árkád: január 24–25.
között a bevásárlóközpont ad helyet a
VI. Kisalföldi Esküvô Kiállításnak.
A kiállítás minden évben hatalmas
siker, ami nem is csoda, hiszen ilyenkor egy
helyen megtalálható az esküvôszervezés
körüli szakmák kínálatának színe-java.
Ahogy tavaly, idén is közel 80 standon láthatók az újdonságok – minden, amire egy
esküvôhöz szükség lehet a csodálatos ruhakölteményektôl a meghívókon és dekoráción át egészen az esküvôi sminkig,
frizurákig.
A kétnapos programot látványos divatbemutatók színesítik, ahol felvonulnak a
hazai és külföldi menyasszonyiruha-tervezôk legújabb kollekciói, és kiderül az is, mi
a trend a frizurák és a smink terén. S hogy
az összkép teljes legyen, minôségi élô hangszeres aláfestô zenébôl is ízelítôt kapnak a
látogatók. Ahogy tavaly, most is lesz kreatív esküvôi sarok, és asztrológiai elemzésen
is részt vehetnek a közös sorsukra kíváncsi
párok.

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

EGYÜTT AZ IGAZI

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl
érdeklôdjön
a földszinti
információs
pultnál,
ahol munkatársaink
készséggel
állnak
rendelkezésére!

