u Köszöntő
Kedves Komáromiak!
Tisztelt Komáromba látogató vendégek!
Engedjék meg, hogy egy kis történelmi kitekintéssel kezdjem. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején az osztrák csapatok ostromgyűrűbe zárták, és ’49. március 30-án megtámadták erődrendszerünket. A rohamot a hazai erők
április 26-án sikerrel verték vissza, csapataink még
az ostromgyűrűt is szétzúzták. Van mire büszkének lennünk tehát. E jeles győzelemre utal minden évben a Komáromi Napok időpontja is. Városunkban 1992. április 26-a óta rendezzük meg
2 a programsorozatot. Idén jubileumi esztendőbe
értünk, immár huszadik alkalommal vehetünk
részt e gazdag kulturális és sporteseményen.
Városunkban az elmúlt hónapokban szemléletváltás következett be. Az új
szellemiség reményeink szerint a Komáromi Napok rendezvényeiben is tükröződik majd.
Fő helyszín a Monostori Erőd lesz, ahol az egész napos gyermekprogramok mellett baranta-, ostor- és íjászbemutatókon vehetünk részt. A Felvidékről érkeznek
hozzánk az izsai huszárok, akik két napon keresztül várják majd a látogatókat.
A Légió Brigetió táborban a római korral ismerkedhetünk meg, de lesz hagyományos kötélhúzás, futás, veteránmotoros felvonulás, és seregnyi sportesemény
is. Kuriózum, hogy nálunk köt ki a Lajta hajó, mely a 140 éve vízre bocsátott Lajta Monitor hadihajó pontos mása.
A könnyűzenei kínálattal valamennyi korosztályhoz próbálunk szólni. A Kormoránnal, Horsa István és zenekarának koncertjével, valamint a Klapka mu-

sical bemutatójával, új helyszínként mutatkozik be a Jókai tér, miközben az
erődben délutánonként olyan nevek fordulnak majd meg a színpadon, mint
Szvorák Kati, a Magyarock Musical Band és Makrai Pál, Sasvári Sándor és
Mahó Andrea, Sipos F. Tamás vagy épp Miller Zoltán. Az este a nagy neveké. A metálrajongók a Pokolgép koncertjén zúzhatnak majd, de itt lesz az Első
Emelet, a Neoton, a Repbulic, vagy épp az idén harmincadik születésnapját
ünneplő helyi Elektron Band is.

Április 14–15., 19. csütörtök, péntek, kedd

Üdvözlettel:

Időpontok és helyszínek:
Selejtező–I: Ideje: 2011. április 14. 14.00–17.00. Helye: Feszty Árpád
Általános Iskola. Selejtező–II: Ideje: 2011. április 15. 14.00–17.00. Helye:
K–EMÖ Kultsár István SZKI. Döntő: Ideje: 2011. április 19. 14.00–17.00.
Helye: Petőfi Sándor Általános Iskola. Nevezés: versenyeink@postafiok.hu
Helyszíni nevezés a versenyközpontban érkezési sorrendben.
Helyszín: Monostori Fenyves tábor és környéke

Dr. Molnár Attila
Dél-Komárom polgármestere

Kedves Komáromiak!
Rövidesen megkezdődnek a jubileumi 20. Komáromi Napok. Ennek alkalmából városunkba látogat több élvonalbeli művész, iskolásaink
megfelelő alkalmat kapnak arra, hogy a legkülönfélébb sportversenyeken megmérkőzhessenek
egymással, az utcák és terek újfent pezsgő élettel telnek majd meg. Mint mindig, a két Komárom képviselőtestületeinek közös ünnepi ülésén
most is köszöntjük azokat a kimagasló egyéniségeket, akik a legnagyobb mértékben szolgálták
közösségünket, akik ismét öregbítették városaink
jó hírnevét. Ezen ünnepi, és városunk számára kimagaslóan jelentős napok előtt szívélyesen köszöntöm összes vendégünket, Komárom lakosainak pedig kívánok igazán kellemes élményeket az idei rendezvénysorozat eseményein. Becsüljük meg azt a tényt, hogy a Komáromi Napok már a tavasz egyik állandó értékévé, és sokunk számára életünk természetes részévé váltak!
Üdvözlettel:

MUDr. Anton Marek
Észak-Komárom polgármestere

II. Komáromi Tájfutó Napok
Rendező: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület, Komárom Város Önkormányzata, K–EMÖ Kultsár István Szakközépiskola
A verseny védnöke: Dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere

Április 20. szerda
11.00 | Szót kérünk!
Ifjúsági Konferencia a Mag-ház szervezésében.
A konferencia negyedik alkalommal kerül megrendezésre.
Téma: Komárom város ifjúsági fejlesztési programjainak bemutatása.
Helyszín: Dél-Komárom, K–EMÖ Kultsár István Szakközépiskola

Április 22. péntek
Három napos motoros találkozó
Kaporszakállú, szegecselt bőrcsuklós motorosok. Born to be wild, 2011.

Kipufogógáz, dübörgés, kétkerekezés. Jó csajok és veretes, tetovált pasik
a nyeregben. Lóerő és szarvkormány. 220 felett!
Helyszín: Monostori Fenyves tábor
16.30 | Kiállítás: „A világ, ahogyan én látom” – Altmann Barsánszki
Szilvia természetfotói
Helyszín: Monostori erőd, konferenciaterem

Április 26. kedd
9.00–14.00 | Egészségsátor
Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi tájékoztató anyagok, vércukor,
vérnyomás és koleszterinmérés
– Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata.
3
További információ: Dr. Kreft-Horváth Loránd, 06-20/321-7624
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai liget
14.00 | Egészségnap
COPD szűrés (légzésfunkciós vizsgálat) – Dr. Schlezák Judit tüdőgyógyász főorvos. Microalbuminuria mérése vizeletből (vesefunkciós vizsgálat) – Dr. Révész Katalin diabetológus főorvos. Glaucoma
(zöldhályog) szűrés, látásélesség vizsgálat – Optotéka Optika Kft.
Komárom, vérnyomás, vércukor mérés – Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata
„Komárom madártávlatból” – Kiállítás Dr. Bíró Barnabás
légifotóiból
Helyszín: Koppánymonostor, Dózsa György Művelődési Ház

10.00 | Helytörténeti kiállítás megnyitó
Helyszín: Szőny, Petőfi Sándor út 37.
14.00 | 20 éves a Komáromi Napok
Óriásfotó-kiállítás az Erzsébet hídon
Helyszín: Erzsébet híd
15.00 | Ünnepi testületi ülés
Észak- és Dél-Komárom polgármesterinek és képviselőterületeinek
részvételével
A Komárom Város Díszpolgára kitüntető cím, a Polgármesteri díjak,
valamint a Pro Urbe díjak ünnepélyes átadása
Helyszín: Észak-Komárom, Tiszti Pavilon
17.00–18.00 | Dél-komáromi fúvószenekar koncertje

4 Helyszín: Észak-Komárom, Klapka tér

18.00 | Nyitógála
Észak- és Dél-Komárom művészeti intézményeinek, és civil egyesületeinek részvételével
Helyszín: Észak-Komárom, Amfiteátrum

Április 27. szerda
8.30 | Bíró György kosárlabdatorna
Hagyományos kosárlabdatorna a Jókai Mór Gimnázium, a Selye János
Gimnázium és a Ľudovít Šulek Gimnázium részvételével.
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai Gimnázium

9.00–14.00 | Egészségsátor
Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi tájékoztató anyagok, vércukor,
vérnyomás és koleszterinmérés
– Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata
További információ: Dr. Kreft-Horváth Loránd, 06-20/321-7624
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai liget
14.00 | Egészségnap
COPD Dr. Schlezák Judit tüdőgyógyász főorvos
Glaucoma (zöldhályog) szűrés, látásélesség vizsgálat – Optotéka
Optika Kft. Komárom, vérnyomás, vércukormérés – Komárom Város
Egészségügyi Alapellátási Szolgálata.
16.00 órától microalbuminuria mérése vizeletből (vesefunkciós
vizsgálat) – Dr. Révész Katalin diabetológus főorvos
„Komárom madártávlatból” – Kiállítás Dr. Bíró Barnabás
légifotóiból
Helyszín: Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház
10.00–16.00 | Testvérvárosi műhelymunkák
Közösségépítő csapatmunka
Észak- és Dél-Komárom valamint testvérvárosaik részvételével.
Helyszín: Különböző helyszíneken, meghívó alapján
10.00 | Levéltáros konferencia
Téma: Kultsár István és kora
Helyszín: Dél-Komárom, Városháza

15.00 | Feszty duatlon
Futva, kerékpározva a Feszty Árpád Általános Iskola körül, a környékbeli általános iskolák részvételével. Idén tizenötödször.
Helyszín: Dél-Komárom, Feszty Árpád Általános Iskola
16.00 | Kiállítás
A komáromi Vámőrség és Pénzügyőrség története
Helyszín: Dél-Komárom, Klapka Múzeum
16.00 | „Ég és Föld ölelésében” – Molnár József előadása a gyermekrajzokról
Helyszín: Dél-Komárom, Városháza
17.00 | Horsa István zenekarának koncertje, közreműködik
Korpás Éva népdalénekes
Horsa István tanárai az Óbudai Népzeneiskolában olyan nevek voltak,
mint az Ifjú Muzsikás-ból ismert Ifj. Csoóri Sándor, vagy épp a Tékában
nevet szerző Lányi György. Nem is csoda tehát, hogy István kifogástalanul elsajátította a hagyományos paraszti muzsikálás csínját-bínját.
Kezdetben családja Portéka nevű zenekarában kontrázott, és dudált, majd
zenész barátaival megalapította a Pikó és Bandáját, ahol már a hegedű lett
a fő hangszere. Nézete szerint a népzene hihetetlen energiákat szabadít fel
a zenélőben és a hallgatóságban is. István szerint: „nemcsak azért kellene
minél több emberrel megismertetni, mert nemzeti kincsünkről van szó,
hanem egyszerűen azért is, mert a zenetanulás ezen ősi, ösztönös formája,
illetve az együttmuzsikálás élménye mindenkinek örömet visz az életébe.”
Helyszín: Dél-Komárom, Liget

19.00 | Kormorán
A Koltay Gergely vezette Kormorán a hazai folk-rock zászlóshajója.
Ugyanakkor ezzel még távolról sem mondtunk semmit. Hiszen a Kormorán esetében nem csupán a folk és a rock házasításáról van szó,
sokkal inkább Istenről, hazáról és nemzetről. A Kormorán 1976 óta
járja a maga által választott utat. Nem tért le, nem ingott meg, nem
váltott hitet, nevet.
Megtartotta szavát,
mert tudta, hogy az
adott szó, mindennél
fontosabb. Szereztek
zenét Billnek ugyanúgy, mint történelmi témájú filmeknek
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(Julianus, Honfoglalás, Sacra Corona, Trianon, A Költő visszatér, Elektra mindörökké, Zúgjatok harangok, A Megfeszített, A Napba
öltözött leány). Azon lehet lamentálni, hogy az etno-rock, mennyiben
piros-zöld-fehér nemzeti rock, azon is, hogy miért számít bizonyos körökben szitokszónak a zenekar neve. Ugyanakkor egy biztos, a Kormorán igazodási-, összetartozási pont. Pontosan fogalmazott programadó üzenetük érvényes minden korban, minden időben. Ma, tegnap,
holnap. A Kormorán üzenete Arany szavaival élve talán csak ennyi,
„legnagyobb cél pedig itt e földi létben, ember lenni mindig, minden
körülményben.” És persze magyarnak.
Helyszín: Dél-Komárom, Liget

Április 28. csütörtök
8.00 | Walpurgis
Vidám nyelvi nap a Jókai Gimiben
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai Mór Gimnázium
9.00–14.00 | Egészségsátor
Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi tájékoztató anyagok, vércukor, vérnyomás és koleszterinmérés. – Komárom Város Egészségügyi
Alapellátási Szolgálata. További információ: Dr. Kreft-Horváth Loránd,
06-20/321-7624
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai liget
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14.00 | Egészségnap
COPD Dr. Schlezák Judit tüdőgyógyász főorvos
Glaucoma (zöldhályog) szűrés, látásélesség vizsgálat – Optotéka
Optika Kft. Komárom, vérnyomás, vércukormérés – Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata. 16.00 órától
microalbuminuria mérése vizeletből (vesefunkciós vizsgálat) – Dr.
Révész Katalin diabetológus főorvos
„Komárom madártávlatból” – Kiállítás Dr. Bíró Barnabás
légifotóiból
Helyszín: Dél-Komárom, Közösségi ház, nagyterem
9.00–15.00 | Nyílt nap a K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskolában
Helyszín: Dél-Komárom, Móra Móra Ferenc Általános Iskola

9.00 | Szakmai fórum
Magyar–szlovák határon átnyúló fejlesztések
Helyszín: Dél-Komárom, Városháza
10.00 | Kiköt a Lajta hajó
Május 17-én lesz 140 éve, hogy vízre bocsátották a Lajta Monitor
hadihajót. Az esemény tiszteletére a Lajta Emlékbizottság bemutató
emléktúrát szervezett. A hajó a Komáromi Napok teljes ideje alatt
látogatható.
Idegenvezetéssel, óránként 1000 Ft/fő díjazás ellenében.
Helyszín: Dél-Komárom, Komárom kikötő
10.00 | Lázár Ervin vetélkedő
Észak- és Dél-Komárom gyermekolvasóinak
Helyszín: Dél-Komárom, Közösségi ház
10.00 | Zenés gyermekműsor óvodásoknak
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai Liget
10.30 | Testvérvárosi konferencia
Résztvevők:
Komárom (Magyarország), Észak-Komárom (Szlovákia),
Lieto (Finnország), Naumburg (Németország),
Juddendorf – Strassengel, (Ausztria), Szászsebes (Románia),
Sosnowiec (Lengyelország), Wavignies (Franciaország)
küldöttségei
Helyszín: Dél-Komárom, Városháza

14.00 | Kolesz kupa
Nemzetközi labdarúgó torna a helyi, meghívott külföldi és belföldi
kollégiumi csapatok részvételével.
Helyszín: Dél-Komárom, MOLAJ sporttelep
14.00 | Erőd Kupa
Futóverseny a komáromi és észak-komáromi általános és középiskolák
részvételével. Szervezők a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Komárom
Körzeti Diáksport Bizottság.
Helyszín: Dél-Komárom, Igmándi erőd
15.00 | „Észak- és Dél-Komárom madártávlatból”
Varga Norbert hobby légifotós kiállítása
Helyszín: Monostori erőd, Folyosó galéria
16.00 | Sörsátor megnyitó
Mint minden évben hagyományosan, úgy idén is színes programokkal
vár minden kedves komáromit, és ide látogatót a Sörsátor.
Helyszín: Dél-Komárom, Monostori erőd
16.00 | Az Ács–Bábolna Fúvószenekar műsora
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
17.00 | Zoltán Erika és a Platina táncstúdió
Zoltán Erika már egész kicsi korában énekesnő akart lenni. A gyermekkori zongoraórák és dzsesszbalett után aztán jöttek az éjszakai bárok, ének
és tánc szakon. 1986-ban aztán a siófoki Interpop Fesztiválon a Szerelemre

születtem című számával mindent vitt. Azóta Madonna egykori legfőbb
hazai riválisa közel másfél millió eladott koronggal büszkélkedhet.
A Platina táncstúdió az ezredforduló évében alakult Komáromban és
Győrben. Évek kitartó munkájának eredményeképp mára egy sikeres
és családias tánciskola tagja lehet, aki ellátogat hozzájuk. Náluk mindenki megtalálja a számára kedves mozgásformát; társastáncoktól a
jógán át a divattáncokig.			
18.00 | Party Pop Duó
Könnyed, vidám, szórakoztató, és mindennek a tetejében még szerethető is. Nyári popslágerek szerelemhez, és minden máshoz.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
20.00 | Egyéb Veszély
Az évtizedes múltra visszatekintő komáromi illetőségű banda to- 7
vábbra is zsigeri rock and roll-t tol. Hol egy kicsit több blues-zal, hol
egy kicsit több roll-lal. Terítéken a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas
évek legnagyobb számai.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
20.00 | Klapka musical
A Takács Tibor Klapka katonái
című regénye alapján készült
Klapka című rockmusical Másik Lehel és Vizeli Csaba második zenés darabja. A művet
először 2009 nyarán, a komá-

romi Szabadság téren mutatta be a Magyarock Dalszínház. A nagysikerű előadást a látványos szabadtéri előadások mestere, Koltay Gábor
rendezte, a jelmezeket az életműdíjas Kemenes Fanni tervezte.
Szereposztás:
Klapka György, tábornok, a komáromi vár parancsnoka: FÖLDES TAMÁS
Haynau, táborszernagy, az osztrák seregek parancsnoka: MAKRAI PÁL
Thaly Zsigmond, alezredes: MOLNÁR ÁRPÁD
Temesvári András, főhadnagy, százados: SZŰCS JÓZSEF
Günther Fanni, színésznő: BODNÁR VIVIEN
Günther Flórián, merénylő: MÁSIK LEHEL
Fejérhegyesi Sámuel, merénylő: BALOGH ATTILA
Kosztolányi Móric, ezredes: GERDESITS FERENC
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai Liget
8 22.00 | Pokolgép

A nyolcvanas évek közepén még lehetett dönteni: rockker leszel vagy
popper. A bátrak és szerencsések persze a rockot választották. Mert
jobb volt tornacipőt húzni, mint rumos kólával öblíteni a Postinort a
balatoni stroboszkópos videodiszkóban. Az 1986-ban debütált Pokolgép metálja nagyot
ütött. Az átkozott nemzedék
követte a Jelet, és szent hittel
hitték, hogy mindhalálig kitartanak a rock and roll mellett.
A szétkoptatott farmerkabátokra az Edda kitűző mellé fel-

került a rohamsisakos Gép pofa is. A koncerteken a dühöngő pogóban
átizzadtak a bőrdzsekik, és úgy tűnt a pokoli színjáték soha nem ér véget. Aztán jöttek a kilencvenes évek és a grunge. A sorozatos tagcserék
(Kalapácsot Rudán Joe váltotta, de a többi poszton is történt őrségváltás) mellett úgy tűnt, a metálszív megszűnik dobogni. Aztán mégsem így lett. A metál ma totális uralomra tör, erősebb, mint valaha.
A 2010-es esztendő ismét fordulatot hozott a zenekar életében. A Pokolgép és Rudán Joe útjai 20 év után elváltak. A banda túl annyi mindenen tavaly Újratöltve címmel adott ki egy kiváló élő albumot, rajta
olyan klasszikusokkal, mint az Éjféli harang, vagy épp az Aki másképp
él című opus-ok, melyek nyilván elhangzanak majd nálunk is.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
00.00 | Firkin
A megboldogult kilencvenes évek elejénközepén nagyon ment
az ír zene hazánkban.
Emlékszünk, nem volt
olyan igazán menő arc
a gimiben, akinek ne
lett volna meg valamelyik M.É.Z. album. Aztán bejött a Shannon.hu,
majd kicsit alábbhagyott a hangulat. A Firkin most folytatja a hagyományokat. Őrület van: energia, tánc, hevület ezerrel. Pörgés, pörgés
hátán, síppal, dobbal, nádihegedűvel, de legfőképp fuvolával. Péter János három éve rekrutálta zenekarát, hogy aztán mára hazánk egyik
legjobb és „legfoglalkoztatotabb” buli bandájává nőjék ki magukat.

Féktelen ír kocsmazene a Sörsátorban kifulladásig és azon is túl, olyan
számokkal, mint a Whiskey in the Jar, vagy épp a Wild Rover. A banda
második korongja firkin WHUP! címmel tavaly jelent meg.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

Április 29. péntek
9.00–14.00 | Egészségsátor
Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi tájékoztató anyagok, vércukor,
vérnyomás és koleszterinmérés
– Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata
További információ: Dr. Kreft-Horváth Loránd, 06-20/321-7624
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai liget
14.00 | Egészségnap
Vérnyomás, vércukormérés – Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata.
Microalbuminuria mérése vizeletből (vesefunkciós vizsgálat)
– Dr. Révész Katalin diabetológus főorvos
„Komárom madártávlatból” – Kiállítás Dr. Bíró Barnabás
légifotóiból
Helyszín: Dél-Komárom, Közösségi ház, nagyterem
10.00 | Lajta hajó
A hajó a Komáromi Napok teljes ideje alatt látogatható.
Idegenvezetéssel, óránként 1000 Ft/fő díjazás ellenében.
Helyszín: Dél-Komárom, Komárom kikötő

10.00 | Ludas Matyi
Magyar Lovas Színház Komárom előadása
Helyszín: Dél-Komárom, Fedeles Lovarda
10.00–16.00 | Történész konferencia
Komáromi várparancsnokok
Meghívott előadóink: Kedves Gyula, Bona Gábor, Csikány Tamás, Hajagos
József, Hermann Róbert, Kiss Vendel, Pelyach István történészek
Helyszín: Dél-Komárom, Városháza
10.30 | Komárom múltja és jelene kiállítás megnyitója
Helyszín: Dél-Komárom, Jókai Gimnázium
11.00 | Flórián-nap
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Flórián római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztria területén,
aztán meghalt, vértanúként, keresztény hitéért. A legenda szerint már
gyermekkorában is őt hívták segítségül tűz és árvíz idején. Így lett Flórián a tűzoltók védőszentje, meg a serfőzőké, fazekasoké, pékeké és
kéményseprőké. A jeles napon a komáromi tűzoltók bemutatóznak
vízágyúval, tűzoltó fecskenős gépjárművel.
Helyszín: Dél-Komárom, Tűzoltó út 1.
15.00 | Nagy Nikoletta műsora
A reménybeli országos hírnév küszöbén egy tehetséges komáromi lány
slágereket énekel.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

15.00–18.00 | Tehetségkutató zenekari fesztivál
Ha úgy gondolod, megvan benned és bandádban az kutyavér, állj ki,
mérettesd meg magad! Mindenki másképp csinálja!
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
15.30 | Király L. Norbi show
A X-faktorból ismert reszelőtorkú srác énekel és táncol, ja és akkora
energia van benne, hogy simán elvisz bármilyen show-t. Egy biztos, a Joe
Cocker-féle You can leave your hat on-t nagyon várjuk.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
16.30 | Season5 énekegyüttes műsora
Öt lány és sokszor öt sláger. Ezúttal kíséret nélkül, csak emberi hangra
átszerelve. A capella, ha így jobban tetszik. Feuerstein Réka (szoprán),
10 Almár Judit (szoprán), Kertész Erika (mezzo), Horváth Sára (alt) és
Kovács Boglárka (alt) igazolja Kodályt.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
17.00 | Szvorák Kati előadása
Az értől az óceánig. Illetve Szvorák Kati esetében Losonctól a nagyvilágig. Tiszta forrás, tiszta hang. A népzene kultúránk élő része. A népzene
az élet és az út, hogy visszataláljunk önmagunkhoz.
Helyszín: Dél-Komárom, Református templom
17.00 | Kőnig Frigyes festőművész, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem rektorának kiállítása
Helyszín: Dél-Komárom, Kisgaléria

18.00 | Magyarock Musical Band és Makrai Pál
A komáromi Magyarock Musical Band a legismertebb musicalekből
válogatta össze repertoárját. Az aranyembertől A betlehemi csillagig,
A megfeszítetten át A padlásig és a Hairig terjed a skála. De hallhatunk majd darabokat a Jézus Krisztus Szupersztárból, vagy épp a Képzelt riportból és a Valahol Európában című darabból is. Vendégzenész:
Makrai Pál (szólógitár, ének)
Helyszín: Dél Komárom, Sörsátor
18.30 | Zajártalom-koncert
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
19.30 | Jump Rock Band koncert
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
20.00 | Neoton-koncert
A nyolcvanas években csaknem minden háztartásban
volt egy Neoton-lemez. De
tényleg. Slágereiket egyszerre dudorászta a matrózblúzos nejlonharisnyás érettségiző lányok hada, meg a lyukacsos izomtrikót viselő építkezési munkás. A Neoton lakossági popja jó időben volt jó helyen. Azokban az időkben a világ ifjúságának tekintélyes része töltötte szombat estéjét a füstködbe burkolt tánc-

parketten, a villódzó gömbök alatt, aki pedig nem, az is ott akarta, csak
nem merte bevállalni. Szépek voltak, gazdagok. Olyannyira, hogy az akkori Magyar Hanglemezgyártó Vállalat fura ura, Erdős doki már a világsztárt is meglátta bennük. És nem is tévedett nagyot. Házibuli magyar módra. A Neoton képes volt a slágernek nevezett poptermék előállítására. A família számai nélkül nem ment le egyetlen Poptarisznya
sem. A „Most lőjj, most lőjj, góóóóóóóóóól!” spot és a magnósok percei közé minden adásba belefért egy-egy számuk. Sőt, Juhász Előd szépemlékű Zenebutikjának is állandó vendégei voltak. Egy szó, mint száz,
ha az évtizedről készült képzeletbeli filmhez válogatnánk háttérzenét, a
Te Quiero, a Holnap hajnalig, a Santa Maria, a Don Quijote, a Sandokan,
vagy épp a Kétszázhúsz felett mindenképp ott lenne a számlistán.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

mint a közönség kiszolgálása és táncra sarkallása. A spektrumot tekintve ugyanúgy játsszák a húszas évek jazz standardjeit, mint a mai
slágereket. Oll tájm grécs hiccs, evör.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

21.00 | M Nélkül
Az ’90-es évek közepén alakult komáromi M Nélkül progresszív folkban
utazik. Ez első blikkre rendkívül tudományosan hangzik, maradjunk tehát
abban, hogy a bandában olyan energiák vannak, melyekkel simán el lehetne mozdítani az Eurázsiai-kőzetlemezeket. Pontosan azokat, merthogy az
M Nélkülben ott visszhangzik múltunk, gyökereink, a puszták kiáltó szava.
Metál és folk kéz a kézben járnak naptáncot, közben pedig szemünk előtt
lepereg minden, mit úgy hívunk: élet. Magyarázat nélkül.
Helyszín: Dél-Komárom, Zúzdaplacc

Április 30. szombat

22.00 | Royal Express
2007-ben alakult szórakoztató party pop egylet. Továbbiakban: „party
band”. És mint ilyen, széles repertoárral bír. Fő szempont a buli. Már-

22.00 | Sunseth Sphere zenekar
Helyszín: Dél-Komárom, Zúzdaplacc
23.00 | Pihent Elme
Helyszín: Dél-Komárom, Zúzdaplacc
00.00 | Corelosa
Helyszín: Dél-Komárom, Zúzdaplacc

9.00 | Villám sakkverseny
Helyszín: Dél-Komárom, Petőfi Sándor Általános Iskola
9.00 | Tenisztorna
Egyéni, nyílt és páros amatőr teniszverseny a KVSE tenisz szakosztályának
szervezésében. Helyszín: Dél-Komárom, KVSE Sporttelep
10.00 | VIII. Barátság Kupa
Nemzetközi Senior kispályás labdarúgó torna (Észak-komáromi, gönyűi,
ácsi, szőnyi, komáromi, almásfüzitői csapatok részvételével)
Helyszín: Dél-Komárom, MOLJA Sporttelep
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10.00 | Komárom VSE – Lábatlan SE
U16-os megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés
Helyszín: Dél-Komárom, Czibor Zoltán Sporttelep
10.00 | Fort-bool szabadtéri kosárlabdatorna
a Kassák KSE szervezésében
Helyszín: Monostori erőd
10.00 | Kispályás futball kupa a Kassák KSE szervezésében
Helyszín: Monostori erőd
10.00 | Lajta hajó
A hajó a Komáromi Napok teljes ideje alatt látogatható.
Idegenvezetéssel, óránként 1000 Ft/fő díjazás ellenében.
12 Helyszín: Dél-Komárom, Kikötő
10.00 | Zenebarátság fesztivál
Amatőr népművészeti kiállítás, zenekarok, népi együttesek közreműködésével.
Helyszín: Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház
10.00 | Íjász bemutató, ostorbemutató
Húzd meg az íjat, lődd ki a nyilat, találj célba, pont a közepébe. Sok sikert.
De ostort is pattogtathatsz.
Helyszín: Monostori erőd
10.00–12.00 | Népi játszóház
Helyszín: Monostori erőd

10.00 | Kis garabonciások műsora
Néptánc és népzene a gyerekeknek,
de idősebbek is elkezdhetik.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
10.00 | Erőd Ride
Kerékpáros ügyességi verseny kazamatákban
Helyszín: Monostori erőd, kazamaták
10.30 | Az izsai huszárok bemutatója
Nemzeti hagyományőrzés és nemzeti értékeink felvonultatása. A magyar eredetű könnyűlovassági fegyvernem katonái ezúttal a Felvidékről
érkeznek hozzánk.
Helyszín: Monostori erőd
10.30 | Délibáb Színház és Szent Imre óvoda műsora
Az 1998 óta működő gyermekszínház minden előadása csupa
csodát kínál. Nem lesz ez másként most sem. Utánuk a Szent
Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevelői adnak
műsort.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
11.00 | A Légió Brigetió bemutatója
A hagyományőrző csapat alapításának ötlete valamikor 1993-ban
merült fel. Némi könyvtári búvárkodás után választottuk ki a Legio I
Adiutrixot, amely több évszázadon keresztül (,90-es évek végétől a
440-es évekig) őrizte a dunai limes ezen szakaszát. Hosszas kutató-

munka indult annak
érdekében, hogy minél pontosabban rekonstruálhassuk a korabeli felszereléseket és
a katonai életet. Ekkor
négy ember számára
készítettünk harci felszerelést. Mivel nagy
sikert arattunk, úgy
döntöttünk, hogy társaságunknak hivatalos formát adunk, így alakult meg Legio Brigetio néven a csapat 2001-ben. Jelenleg 13 katonát, valamint 3-4 civilt tudunk kiállítani.
Fellépéseinken bemutatjuk a római katonák életét, kiképzését, illetve csataszimulációkat rendezünk a korabeli harceljárások demonstrálására. A bemutatóinkon használt fegyvereket és felszereléseket a
vállalkozó kedvű érdeklődők ki is próbálhatják, illetve megkóstolhatják a katonák által fogyasztott ételeket is, melyeket eredeti receptek
alapján készítünk el.
Helyszín: Monostori erőd
11.30 | Tolma baranta-bemutató
A Baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres és pusztakezes harcművészeti irányzat. A Tolma vezérről elnevezett komáromi és Komárom
környéki fiatalokból álló hagyományélő társaság célja a hagyományos magyar életmód megélése, és megismertetése. Hiszik és vall-

ják, hogy saját népi kultúránkat, tudásunkat, szokásainkat Nekünk,
magyaroknak kell tovább vinnünk!
Helyszín: Monostori erőd
11.30 | Kötélhúzó verseny
Hagyományos kötélhúzó verseny az Erzsébet hídon Észak- és DélKomárom legerősebb fiainak részvételével. Szervező: a KOSZA.
Helyszín: Erzsébet híd
12.00 | Tűzoltó bemutató
Tűzoltók bemutatóznak, vízágyúval,
tűzoltó fecskendős gépjárművel.
Helyszín: Monostori erőd
12.00 | Komárom VSE–Lábatlan SE
U14-es megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés
Helyszín: Dél-Komárom, Czibor Zoltán Sporttelep
12.00 | Komárom–Komárno futóverseny
Hagyományos futóverseny a két város között.
Az Erzsébet híd 11.30 és 12.30 között le lesz zárva a forgalom elől.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a futóverseny ideje alatt a városban
további forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Kérjük, kísérjék
figyelemmel a napi útinformot!
			
13.00 | Hastánc-bemutató
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
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14.00 | Komáromi Labdarúgó Csillagok Találkozója
A közel és a régmúlt komáromi futballistáinak találkozója, barátságos
mérkőzése. Helyszín: Dél-Komárom, Czibor Zoltán Sporttelep
14.00 | 50 éven felüliek focitornája
Nemzetközi kispályás focitorna Gúta, Madar, Komárom és Kisbér csapatainak részvételével.
Helyszín: Dél-Komárom, MOLAJ sporttelep
14.00 | A Sétagalopp zenekar koncertje
A zenekar 2007-ben alakult. Elsősorban saját magunk szórakoztatására. A megalakulást követő első évben feldolgozásokkal próbálkoztak, de
mivel mind a négyen más zenei stílust hallgattak (blues, alternatív, punk,
jazz), ebből nem kevés bonyodalom adódott. A kiegyezést követően ma14 radtak a saját daloknál, de azért egy-két közös kedvencet is átgyúrnak.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
15.00 | Erősember-verseny
Országos erőemelő verseny és sportág népszerűsítő bemutatók a Komáromi Sportbarátok Köre szervezésében.
Helyszín: Dél-Komárom, Fesztivál placc

15.30 | ABBAlitte koncert
Bár a hetvenes évek véget értek, de köszönik jól érzik magukat.
Az ABBA napjainkban reneszánszát éli. Az ABBAlitte nosztalgiát
hirdet, szentimentalizmus nélkül. Egy olyan korba csöppenünk,
mikor a felskiccelt szoknyákat épp combközépnél kötötték meg,
és a hosszúszárú csizmákat kályhaezüst Neolux sprével fújták le
a lányok.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

17.00 | Sasvári Sándor és Mahó Andrea musical műsora
A színész, zenész, lovasember mögött ott a Rock Színház, Az év
zenés színésze díj, és az EMeRTon-dí, meg persze számos szerep
Jézustól, Dobó Istvánig, az Az Operaház fantomjától, Koppányig.
Most kolléganőjével a színésznőként, énekesnőként, és szinkronszínésznőként is jeleskedő Mahó Andreával énekelik közösen a
legnagyobb musical slágereket.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

16.00 | Az izsai huszárok bemutatója
Helyszín: Monostori erőd

18.00 | Krainbaby zenekar
A két éve alakult Krainbaby érdekes vállalás. Érdekes a szónak abban az értelmében, hogy kissé talán szokatlan módon mindenki által ismert slágereket szabnak át a Szlovéniából eredő oberkrainer stílusra. Persze távolról sem valami klasszikusok diszkóritmusra nevű izére kell gondolnunk. A
KrainBaby balkáni, keleti-szláv, jazz és klasszikus betétekkel operál, hogy a
végén valami egészen unikáis süljön ki belőle.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

16.30 | A Légió Brigetió bemutatója
Helyszín: Monostori erőd
16.30 | Komáromi AC–Keszthely-Georgikon
NB 2-es férfi ifjúsági kézilabda mérkőzés
Helyszín: Dél-Komárom, Sportcsarnok

15.00–18.00 | Tehetségkutató zenekari fesztivál
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc

17.00 | Kempelen Ökölvívó Gála
Meghívásos amatőr ökölvívó verseny élvonalbeli sportolók részvételével a
Kempelen iskola sportudvarán.
Helyszín: Dél-Komárom, Kemplen Farkas Alapítványi Szakközépiskola

15.30 | Íjászbemutató, ostorbemutató
Helyszín: Monostori erőd

17.00 | Tolma baranta-bemutató
Helyszín: Monostori erőd

18.30 | Komáromi AC–Keszthely Georgikon
NB 2-es felnőtt férfi kézilabda mérkőzés
Helyszín: Dél-Komárom, Sportcsarnok
18.30 | A Scage zenekar koncertje
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
20.00 | Tehetségkutató verseny eredményhirdetése
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc

20.00 | Első Emelet-koncert
Lovasinak nem volt igaza, mármint abban, hogy
jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jönnek újra el. Merthogy eljöttek. Mit eljöttek?! Itt
dörömbölnek. Mi pedig
önfeledten örülünk nekik. A makkosfityegős
cipős, lila suhogómelegítős évek, mikor még a
lengyel piac volt ruhatárunk fő beszerzési helye, és nem tudtuk eldönteni, hogy a Modern
Talkingért rajongjunk, vagy a C. C. Catc-ért, azért nálunk is kitermel- 15
tek néhány sikerbandát. A Kisszabó Gábor, Bogdán Csaba, Berkes
Gábor, Tereh István és Kiki alkotta Első Emelet például páratlan karriert futott be. Fiatalok voltak, menők, játékosak, slágeresek és energikusak. Az egész nagyon popos volt, kúl és trendérzékeny. Új hullám, innen a Kárpátok alól. Az Első Emelt szerethető volt, és szerették is sokan. Hogy mitől működött a kémia? Kiki lazaságától, vagy
épp Geszti sziporkáitól? Lényegtelen. A lényeg a dalokon volt, a slágereken, az olyan számokon, mint a Dadogós break, az Állj, vagy lövök! vagy épp a Csakazértis szerelem. A kilencvenes évek nekik sem
kedveztek. Az ezredforduló utáni általános újjáalakulási láz azonban
rajtuk is kitört. És ez jó.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

20.30 | Elit Osztag-koncert
A koszos, pontatlan, tufa
punkról egyszerűen nincs
mit szólni. Mégis fontos! Az
Elit Osztag ’83-ban az Irak–
Iráni háború évében alakult.
Chrudinák Alajos bombatölcsérek között futkározott,
és Arafattal kvaterkázott a
Panorámában, a Lada árát
10%-kal emelték meg Kádárék. Nagy volt a felfordulás. Néhány csávó a kocsmában úgy gondolta, ez így tovább nem mehet, és odaüvöltötte a Központi Bizottság pofájába, hogy „Testvériség, Egyenlőség, ugyan már!” A banda átlagéletkora
16 16 év! ’84-ben jött Reagan és az ország több százmillió dolláros hitele, az
Elit meg tovább hepajkodott „Hullanak a csillagok világos az éjjel, tűzijáték, jaj de szép! Éljen! Éljen! Éljen!” Letiltások, betiltások, mindez a maszekolást külön adóval sújtó, a tüzelőanyagok előjegyzésre történő árusítását és
az AIDS bejelentését kötelezővé tevő ’80-as évek közepén. A zsűri kussolt,
a közönség skandált, közben megindult a bős-nagymarosi építkezés előkészítése. „Hullámzik a Balaton, fuldoklik a haverom”. Általános megrökönyödés. Csernobil felrobbant, Gorbacsov meghirdette a glasznosztyot és
a peresztrojkát, az USA épp Líbiát bombázta, hazánkban szesztilalom volt,
mikor az Elit a ’87-es süttői punkfesztiválon csak úgy brahiból visszafordította a húsvéti körmenetet. Módszerváltás, a punkok és skinek megoszlottak, bal-jobb, bal-jobb. Hadsereg. ’89-ben még kiadják a Hol vannak a fényes
szelek?-et, csapnivaló minőségben. Szétválások, összeborulások. ’96-ban az

tovább állnak az „Élettől keletre”. ’04-ben az egyik alapító, Kisbőrke frontálisan ütközik. Letargia, átlendülés. PUNKS NOT DEAD!
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
22.00 | Vesztegzár
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc
22.00 | Elektron Band – 30 éves jubileumi buli
Az Elektron Band neve az utóbbi évtizedekben egyet jelentet a felhőtlen
szórakozással, bármilyen papírízűen is hangozzék mindez, mégiscsak erről van szó. Fikner József zenekara olyan hangulatot képes csinálni, amilyet csak kevesen. Egy Elektron Band-koncertet nem is lehet előadásnak
nevezni, leginkább BULI van ott, így nagybetűvel. A repertoárban szépen
megfér egymás mellett pop, rock, reggae, és oly sok minden más, a hangsúly elsősorban azon van, hogy mi, a közönség jól érezzük magunkat. Harminc éves az Elektron Band. A magunk részéről csak azt kívánhatjuk, hogy
legyen még harminc évük, csinálják tovább fesztivált, ígérjük, ott leszünk.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

Május 1. vasárnap
9.00 | 3. Homa Gold Kupa
Nemzetközi utánpótlás fiú floorball torna
Helyszín: Dél-Komárom, Sportcsarnok
9.00 | Dudás István Emlékkupa
Kispályás floorballtorna U9-es korosztályú csapatoknak
Helyszín: Dél-Komárom, Feszty Á. Általános Iskola

10.00 | Zsebsün- és Minggyá-koncert
„Lombos ágon fülemüle” – színpadon a Zsebsün, gyermekműsor,
felnőttektől. Aranyos, szerethető, énekes, táncos. A Minggyá is gyermekműsorban utazik, ők maguk is gyerekek. Két énekes, egy lány,
egy srác, mögöttük meg a többiek. Szintén aranyosak, szintén szerethetőek.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
10.00 | Bátorkeszi Református Énekkar hangversenye
Helyszín: Dél-Komárom, Református Templom

10.00 | Tóth Mihály utánpótlás labdarúgó torna
a KVSE labdarúgó szakosztályának szervezésében.
Helyszín: Dél-Komárom, Czibor Zoltán Sporttelep

10.00–18.00 | Kézműves játszóház
Helyszín: Monostori erőd

10.00 | Női labdarúgó torna, Nemzetközi kispályás focitorna
Helyszín: Dél-Komárom, MOLAJ Sporttelep

10.30 | Az izsai huszárok bemutatója
Helyszín: Monostori erőd
11.00 | Légió Brigetió bemutatkozása
Helyszín: Monostori erőd

23.00 | Dod-koncert
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc

10.00 | Lajta hajó
A hajó a Komáromi Napok teljes ideje alatt látogatható.
Idegenvezetéssel, óránként 1000 Ft/fő díjazás ellenében.
Helyszín: Dél-Komárom, kikötő

00.00 | Barrow-koncert
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc

10.00 | Veteránmotoros Találkozó
Helyszín: Dél-Komárom, A Kom-front telephelyén

01.00 | Dead Colony-koncert
Helyszín: Monostori erőd, Zúzdaplacc

10.00 | Íjász bemutató, ostorbemutató
Helyszín: Monostori erőd

11.30 | Tolma Baranta-bemutató
Helyszín: Monostori erőd
12.00 | Veterán motoros felvonulás
START: Városháza.
CÉL: Monostori Erőd
A motoros menet a Mártírok útján vonul végig.
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12.00 | 100 Folk Celsius-koncert
Oldschool country gyerekeknek.
Hazánk egyik legismertebb hegedűs, bendzsós, favágóinges és
cowboy-kalapos gyülekezete továbbra is Miki Manóról és Paffról
énekel.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
13.00 | Fúvószenekari találkozó
Megyei fúvószenekari dzsembori. Közel félezer résztvevővel. Rezesekkel, fafúvósokkal, ismert és kevésbé ismert darabokkal
Helyszín: Monostori erőd, Duna bástya
14.00 | Operett-gála
A Felvidék színészóriása, az észak-komáromi Dráfi Mátyás és Il18 lés Gabriella ismert operettekből énekelnek duetteket. Beugrunk a
nagybőgőbe!
Helyszín: Dél Komárom, Sörsátor
15.00 | Koppánymonostori SE–Csémi SE Vasért
Megyei II. osztályú ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés
Helyszín: Koppánymonostor, Berecz Dezső Sporttelep
15.00 | Pop2rock koncert
A 2009-ben alakult együttes jelenleg épp öt tagot számlál. Egy dob,
egy basszusgitár, egy billentyű, egy gitár és egy énekhang szállítják az
elmúlt 30-40 év legismertebb táncolható pop, funky és rock slágereit.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor

15.30 | Íjászbemutató, ostorbemutató
Helyszín: Monostori erőd
16.00 | Az izsai huszárok bemutatója
Helyszín: Monostori erőd
16.30 | Sipos F. Tamás-koncert
A fanyar, fura, könnyed új hullámos Exotic egykori énekese szólóban is sikeres pályát tudhat maga mögött. Ugyanakkor egy Sipos
F.-koncert elképzelhetetlen a Trabant, a 24/24, vagy a Nézz rám tizedes! nélkül.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
16.30 | A Légió Brigetió bemutatója
Helyszín: Dél-Komárom, Monostori erőd

nak a filmek (56 csepp vér, Aranycsapat) és a színházi szerepek. Miller
most egy pályaáttekintő előadással érkezik hozzánk.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
20.00 | Republic-koncert
Jó reggelt kívánok! A rendszerváltás zenekara. Egykor így aposztrofálták a Repbulic-ot, és volt is ebben valami. A Nagy Feró által „felfedezett” banda, mint ahogy
később azt Cipő többször elmondta, az Illés, Koncz Zsuzsa és Cseh Tamás útján indult el, aztán mégis valami
egészen más, ugyanakkor nagyon hasonló süljön ki belőle. A kilencvenes évek elején
még a punkok is oda voltak
értük, hogy aztán az évtized

közepén már háziasszonyok is fütyörésszék a Szállj el kismadár!
című örökbecsűt. A Repbulic lakossági rockja egyszerre jelentett
kiutat a panelból és a kiskerti veteményesből. Az egykor pimasz
és kissé provokatív társaság ma Magyarország egyik első számú
kedvence, akiknek dalait a lakatosinasoktól, az öltönyös yuppie-ig
mindenki egyszerre fújja. Úgyhogy a komáromi koncerten együtt
énekelheti majd az egész város a 67-es út, vagy épp a Ha itt lennél
velem című műveket.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
22.00 | DJ Tom Tailor
Átmozgató edzés, lemezjátszóval, lemezlovásszal,
amíg bírjuk szuflával.
Helyszín: Dél-Komárom, Sörsátor
22.00 | Tűzijáték
Helyszín: Erzsébet híd
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17.00 | Koppánymonostori SE–Csémi SE Vasért
Megyei II. osztályú felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés
Helyszín: Koppánymonostor, Berecz Dezső Sporttelep
17.00 | Tolma Baranta-bemutató
Helyszín: Monostori erőd
18.00 | Miller Zoltán élő koncertje
A színész-énekest leginkább az Emberek zenekarból ismerheti a
popérzékeny közönség. Ugyanakkor Miller Zoltán olyan darabokhoz is kötődik, mint a Valahol Európában, a Nyomorultak vagy épp
az Operaház fantomja. Ha pedig elvonatkozatunk a zenétől, ott van-
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u BUDAPEST BÁR ZENEKAR

Észak-Komárom, Klapka tér | árpilis 28., 21.30
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A Budapest Bár az utóbbi évek
egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei vállalkozásába fogott,
amikor 2007-ben Farkas Róbert
zenekara köré gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait.
Az együttest Farkas Róbert alapította két zenésztársával, Farkas Mihállyal és Ökrös Károllyal, akikkel
még a Zeneakadémián kötött barátságot. Robi közel 15 évig játszott a
100 Tagú Cigányzenekarban, ahol az évek során vezető prímássá vált.
Az alap összeállt, már csak valami különleges, mai hangzás hiányzott
belőle. Így született meg az ötlet, hogy meghívjanak néhány kiváló magyar pop és rock énekest, napjaink zenéjének meghatározó személyiségeit. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt alkalmi csapat az elmúlt
évek során igazi alkotóközösséggé érett, számos nagysikerű koncertet
és két platinalemezt tudva maga mögött. A Budapest Bár koncerteken megelevenedik a régi kávéházak hangulata. Ezeket a dalokat, amiket egy kicsit mindenki ismer: vagy a nagyitól hallotta, vagy régi filmekből ismeri, vagy csak egyszerűen benne van a kollektív tudatalattijában. Révkomáromban a zenekar mellett Behumi Dóri /ex Jazz+Az/,
Németh Juci /ex Anima Sound System/, Ferenczi Gyuri /Rackajam/,
Keleti András /Colorstar/, Lovasi András /ex Kispál és a Borz, Kiscsillag/,
Szűcs Krisztián /Heaven Street Seven/ lépnek a közönség elé.

u COLLEGIUM MUSICUM

Észak-Komárom, Klapka tér, árpilis 29., 19.00

Legenda érkezik Révkomáromba! A Collegium Musicum a hatvanas
évek végén alakult Pozsonyban. Elsőként játszottak az akkori szocialista blokkban art-rockot, dolgoztak át klasszikus műveket, mint
Haydn Concerto in D-jét vagy épp Rimskij-Korsakov Seherezádéját.
A zenekar az elmúlt évtizedekben is kuriózumnak számított, fellépéseik ritka zenei élményt nyújtottak. Marián Varga billentyűs játékát az egész világon elismerik, előadásmódja egyedi. A banda a bársonyos forrradalom után még adott néhány koncertet, majd feloszlott. Tizenkét év után ismét jelen vannak a szlovákiai zenei színpadokon, ám el kell árulnunk, hogy hangversenyeik sajnos még ma
is ritkaságnak számítanak. Ezért is lesz a Collegium Musicum az idei
Komáromi Napok egyik csúcsa Révkomáromban. Ínyenceknek kötelező.

u	TÁTRAI TREND

Észak-Komárom, Klapka tér, árpilis 29., 21.30

Néhány zenész találkozik, kedvük támad együtt muzsikálni, az ötletek csak úgy sorjáznak – ebből szokott valami igazán érdekes és izgalmas kisülni. Az ország egyik legismertebb és legjobb gitárosa, Tátrai
Tibor többször volt részese hasonló „kalandnak”, amikor eleinte szinte még azt sem lehetett tudni, milyen zenét fog játszani új együttese,
a végén mégis stadionok színpadán
találták magukat. Hasonlóan indult
a Latin Duó is, amely a nagy koncertekre kibővíti felállását. Így zenélt együtt a két gitárossal pár éve a
Művészetek Palotájában Glaser Péter (bőgő), Pintér Tibor (gitár) és
Czibere József (ütőhangszerek). Tibusznak annyira megtetszett a velük való közös muzsikálás, hogy 2008 őszétől már ez a négyes alkotja
a Tátrai Trendet. A banda első koncertjét rögzítette és meg is jelentette. A Primőr című album, nevéhez méltóan friss és talán kicsit nyers
is volt, hiszen akkor még nem állt igazán össze a csapat. Egy év alatt
viszont nagyon egymásra érzett a négy muzsikus, fellépéseik élményszámba mennek, jazzfesztiválon éppúgy visszatapsolják őket, mint
nagy rock bulikon. Elérkezett hát az ideje az első stúdióalbum elkészítésének. A Kis-Duna keringő címet viselő, tíz remek dalt tartalmazó
anyag 2009 novemberében jelent meg. A zenekar első fellépése Szlovákiában Revkomáromban lesz, érdemes eljönni!

u POLEMIC

Észak-Komárom, Klapka tér, árpilis 30., 19.00

Szlovákia jelenlegi legjobb koncertzenekara
1989-ben alakult meg
pozsonyi ska rajongókból. Az akkor lényegében ismeretlen zenei stílus a későbbiekben nagy népszerűségre tett szert az országban. Így a Polemic is
egyre többet koncertezett, sőt a Pacho című musical zenéjét is rájuk bízták. Első lemezük
1997-ben jelent meg. A zenekar ezután elnyerte az év felfedezetje díjat. Ellátogattak Jaimaikába, ahol élőben tapasztalták meg a ska erejét. A Polemic gyakran koncertezik külföldön, főleg Csehországban,
Lengyelországban, de többszőr megfordultak már Magyarországon
is. A Ladánybene 27 és a P. A. S. O. zenekarokkal kiváló a kapcsolatuk, közösen játszanak feszitválokon, klubokban. A zenekar fúvósai részt vettek a LB27 Babylon Cirkusz című lemezének felvételén
is. Sem fesztivál, sem díjátadó nincs Szlovákiában és Csehországban
a Polemic nélkül. Aki egyszer látta, hallotta a Polemicet élőben, egy
életre megjegyezte azt a bizonyos „vibrálást“. Ezt nem lehet kihagyni,
irány a révkomáromi Klapka tér!
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u LADÁNYBENE 27

u PARA

Észak-Komárom, Klapka tér, árpilis 30., 21.45
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Az idén 26 éves zenekar 1985 óta működik a reggae szolgálatában! 1991 óta kilenc
albumot jelentettek
meg és szerzeményeik számtalan válogatáson szerepeltek. Nevükhöz fűződik az első
magyar reggae album
(1991 – Reggae), dub
album (2002 – Links to
Babylon), az első hazai
riddim album (2007 – JudgeDay) megalkotása, az első pesti reggae
klub (1998 – Trenchtown Reggae Party) üzemeltetése, valamint
az legnagyobb hazai reggae ünnep (Reggae Camp) megteremtése. Két jamaicai utazásuk (1995, 1999) hatalmas hatást gyakorolt zenei és szövegvilágukra, ami az 1996-os Pozitív album óta
egyre erősebben érezhető. A zenekar jelenleg a nemrég elkészült Feel Di Roots! – című daluk bemutatásán dolgozik. Közben az LB műhelyben újabb zenék születnek, amikkel már idén
tavasztól találkozhat a közönség a koncerteken. A zenekar ideológiája 2000-es években átalakult, már nem a reggae zene teljes

Észak-Komárom, Klapka tér, május 1., 19.00

spektrumának bemutatása a céljuk, hanem a jamaicai gyökerekből táplálkozó, saját, energikus előadásmódú, modern roots
reggae-ben történő elmélyülés. 2011-ben új és hagyomány ápoló feladatok is várnak a bandára. A újdonságot három új zenésztárs, a Mighty LB Brass érkezése jelnti! Velük a zenekar hangzása
még autentikusabb lesz, ami a korábbi „bio-reggae” szándékuk
további erősödését jelenti! A színekben komáromi zenekar már
többször játszott nagy sikerrel a Komáromi Napokon. Jöjjön, és
lazítsa el a csípőjét a Ladánybene 27 segítségével!

A fiatalokat megmozgató zenekar 1995-ben alakult. Saját zenéjüket
akkor még „doboz punknak“ nevezték. Egy hónap után megvolt az
első koncertjük. Első lemezük 1999-ben jelent meg, ezt további öt
követte. Dalaik a szlovákiai rádiók slágerlistáin jelentős sikereket értek és érnek el. Videoklipjeik az országban eddig nem tapasztalt
vizualitással párosulva mutatják be a zenét. Koncertjeik egyediek,

énekesük egy igazi energiabomba. Zenéjük speciális mix, melyben
ugyanúgy fellelhető a sajátságos ska, mint a punk és a funky. Ez a
PARA 2011-ben. Reszkess Klapka tér, energiarobbanás jön!

u VAD FRUTTIK

Észak-Komárom, Klapka tér, május 1., 21.30

A Vad Fruttik, és Likó Marcell zenei karrierje a Summer
Kitchen – Nirvana-feldolgozás zenekarban kezdődött Várpalotán
1996-ban, egy nyári konyhában (ki gondolta volna?). Itt
fedezte fel Herter Tamás – a
város ismert gitárosa – és
hívta el, hogy alapítsanak közös bandát Vad Fruttik néven. Már itt együtt zenéltek
Józsa Zoltánnal (dob) majd
pár éven belül csatlakozott
Kerekes Gergely is (gitár). Első saját szerzeményüket a Molnár nénit, további jó pár dal követte, amiket évről-évre rögzítettek is serényen, de az otthoni koncertezésen, és néhány sikeres tehetségkutatón túl nem értek el nagyobb eredményeket. 1999-ben szintén egy
tehetségkutató után kapta meg a Fruttik az első lehetőséget egy
igazi nagylemez elkészítésre, kiadóstól, reklámostól. A lemez rögzítése előtt azonban egy hónappal a kiadó kihátrált az egyezségből. Főként jazz, bossa nova, és különféle elektronikus zenei stílusok házassága által született meg ezután az a mix, amire a Fruttik
zenei világa épül. Eddig három lemezt adtak ki. Mára jelentős tényezővé nőtték ki magukat. Klubokban, fesztiválokon egyaránt találkozhatunk velük.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

23

