Tisztelt Komáromiak!
Észak- és Dél-Komáromnak 1992 óta közös rendezvénye a Komáromi Napok,
amely minden évben április 26-án kezdődik. A dátum a szabadságharc egyik
kiemelkedő hadászati fegyvertényének, komáromi vonatkozásban pedig mindenképpen a legjelentősebb és legdicsőségesebb eseményének állít emléket, nevezetesen az
1849. április 26-i komáromi csatának. Idén már 21. alkalommal pezsdül fel a Duna
jobb és bal partja, noha most a takarékosság jegyében a Komáromi Napok programsorozata is csak szerényebb körülmények között, közpénzek mellőzésével,
támogatói, szponzori hozzájárulásból valósulhat meg. Úgy gondolom azonban, hogy a komáromiak megérdemlik, hogy ez a pár nap csak róluk, csak nekik
szóljon, hiszen két évtizedes hagyományról van szó. Így 2012-ben sem maradhatnak el a kedvelt sportprogramok, például a Komárom-Komárno futóverseny, vagy
a Miénk a színpad!, ahol a helyi óvodák és általános iskolák kapnak bemutatkozási
lehetőséget. A Jókai ligetben felállított nagyszínpadon pedig olyan ismert énekesek
és zenekarok adnak majd koncertet, mint a Bon Bon, a Dolly Roll vagy épp a M.É.Z.
Minden kedves komárominak tartalmas szórakozást kívánok!
Tisztelettel:

Dr. Molnár Attila
polgármester
Kiadja a Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős vezető: az ügyvezető. A kiadó és a szerkesztőség postacíme: 2900 Komárom,
Szabadság tér 1. Telefon: 34/341-941 E-mail: komaromtv@novonet.hu Megjelenik a Komáromi Újság MELLÉKLETEKÉNT. Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nyomdai kivitelezés: KOMPRESS Nyomdaipari Kft.Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. ISSN: 1215-1432
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Április 26. csütörtök
13.00 óra
A XXI. Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója a Szabadság téren.
Közreműködik az Egressy Fúvószenekar Vezényel: Szabó Ferenc.
14.00 óra
Ünnepi testületi ülés az Arany 17. Rendezvényközpontban
14.00 óra Kolesz kupa a molaji sporttelepen
15.00 óra
Erőd futás az Igmándi erődben
18.30 óra
Síposok SE- Észak-komáromi játékvezetők futballmérkőzése
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen

Április 27. péntek
9.00 “Nyitott Kapuk a Móra Iskolában”
9.00 óra
Szőnyi Pentatlon - Balaton Sándor emlékkupa
a szőnyi Bozsik József Általános Iskolában
10.00 óra
Komáromi Park Tájfutó bajnokság a Jókai ligetben
10.15 óra
„Híres Komárom be van véve …” - konferencia az Újvár lőporraktárában
14.00 óra
Profi Kupa a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen - létesítményi tűzoltóságok
országos kispályás labdarúgó-bajnoksága
14.00 óra Magyar Lovas Színház Komárom: Ludas Matyi
17.00 óra
4. Kempelen Boksz Gála a Kempelen Szakközépiskola parkolójában
17.00 óra
“… Klapka György a fővezére” című időszaki kiállítás megnyitója
a Klapka György Múzeumban
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Április 28. szombat
9.00 óra
II. Komáromi Streetball a Komáromi Ördögökkel a Jókai Mór Gimnázium udvarán
10.00 óra
KVSE- BKV Előre NB. II-es U13-as bajnoki labdarúgó mérkőzés
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
10.00 óra
Barátság kupa - senior kispályás labdarúgótorna a molaji sporttelpen
12.00 óra
Komárom- Komárno utcai futóverseny rajtja a Jókai ligetben
12.00 óra
KVSE- BKV Előre NB. II-es U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
14.00 óra
KVSE - Vértesszőlősi Art-Pack megyei I. osztályú ifjúsági labdarúgó-mérkőzés
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
15.00 óra
Nyugat-Magyarország Legerősebb Embere verseny a Fesztivál-Placcon
15.00 óra
Fúvószenekari parádé az Egressy Fúvószenekar, a komárom, Egressy Béni Zeneiskola
utánpótlás zenekara, és a Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara részvételével
a Jókai liget nagyszínpadán
16.00 óra
KVSE- Vértesszőlősi Art-Pack megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó mérkőzés
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
17.00 óra
Tánckoktél Tánciskola műsora a Jókai liget nagyszínpadán
A Tánckoktél Tánciskola profiljában standard és latin táncok egyaránt szerepelnek.
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Április 28. szombat
18.00 óra
Musical-részletek Nagy Sándor és Peller Anna előadásában
a Jókai liget nagyszínpadán

Peller Anna középiskolája után Gór Nagy Mária Színitanodájába jelentkezett, ahová
felvételt is nyert, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára
járt. 2006-tól az Operettszínház tagja. 2011-ben pedig megkapta Juhász Gabi szerepét
a Barátok köztben.
Nagy Sándor középiskolai tanulmányait a Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban végezte. Ebben az időben lett tagja a Doktorock nevű színtársulatnak. 1998ban Szirtes Tamás, Kocsák Tibor és dr. Simon Edit segítségével lehetőséget kapott a
Madách Színházban bemutatott Nyomorultak című musicalben, ahol egy forradalmárt
alakított. Ezután a Piccolo Színház tagja lett. 2005-ben diplomázott a Színház- és
Filmművészeti Egyetem operett-musical szakán. Még ebben az évben a Madách Színházhoz szerződött.
18.00 óra
50 év felettiek kispályás labdarúgótornája a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
19.30 óra
Apropó utcabál a Jókai liget nagyszínpadán
A szarvasi Apropó zenekar 2002-ben alakult. Tagjai saját bevallásuk szerint elsősorban
az igazi szórakozást szeretik, ezt koncertjeiken a közönség is megtapasztalhatja, így
bárhol is játszanak, a jó buli garantált. A zenekar gyakran fellép esküvőkön, utcabálokon, fesztiválokon, céges partikon vagy motorostalálkozókon, így repertoárjukban
a mulatós, a szalon- és a tánczene egyaránt megtalálható. Az Apropó 2009-ben kiadott
egy 11 számot tartalmazó demo CD-t, terveik között szerepel egy, csak saját számokat
tartalmazó lemez felvétele is.
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Április 29. vasárnap
9.00 óra
Villám sakkverseny a Petőfi Sándor Általános Iskolában
9.00 óra
Komáromi Napok Teniszkupa a Jókai Gimnázium teniszpályáján
9.00 óra
Tóth Mihály kölyökfocitorna a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
10.00 óra
Országos Fekvenyomó Magyar Bajnokság a Komárom Városi Sportcsarnokban
10.00 óra
Füzi Rozi - Szélike királykisasszony - interaktív mesejáték
a Jókai liget nagyszínpadán
10.30 óra
Miénk a Színpad a Jókai liget nagyszínpadán
A 21. Komáromi Napok is a komáromiakról, a komáromiaknak szól, ezért idén sem
maradhat el a Miénk a színpad! elnevezésű rendezvény, melyen a helyi óvodák, általános és középiskolák, illetve civil szervezetek kapnak bemutatkozási lehetőséget.
15.00 óra
Egressy Béni Zeneiskola szőnyi lakhelyű növendékeinek koncertje a szőnyi református
templomban. Fellépnek az Egressy gyermekkar mellett szólóhangszeresek és kamara
csoportok is. Vezényel: Hozák Adrienn
15.00 óra XVIII. ZENE-BARÁTSÁG Nemzetközi Népzenei Gála
a Petőfi Sándor Művelődési Házban
15.00
Szabó Zsolt labdarúgó emlékmérkőzés a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
15.00 óra
ABBA lite a Jókai liget nagyszínpadán
A zenekar kizárólag ABBA-dalokat játszik, az eredeti hangzásvilág visszaadására
törekedve mind vokálisan, mind zeneileg és hangszeres játékban. Az ABBA lite egyórás műsorának repertoárján a legismertebb, legnépszerűbb ABBA-dalok mellett
felcsendülnek a kevésbé ismert és ritkábban hallott nóták is.
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Április 29. vasárnap
16.00 óra
Jászai Mari Színház, Népház Show Formációs Táncegyüttes és utánpótlás csoportja
a Jókai liget nagyszínpadán
A Népház Show Formációs Táncegyüttes 1989-ben alakult a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak részvételével. A táncegyüttes jelenlegi létszáma 40
fő, az utánpótlást közel 120 óvodás és iskolás korú tanuló biztosítja.
18.00 óra

Dolly Roll élő nagykoncert a Jókai liget
nagyszínpadán
Ki ne ismerné a Rock’a’Dili életérzést,
amit lassan harminc éve a Dolly Roll
zenekar közvetít felénk?! A zenekar az
1983-as megalakulásakor megfogadta: zenéjükkel a vidámságot közvetítik majd az
emberek-nek. Ezt tükrözik azóta is öltözködésükkel és slágereikkel. Főleg most,
amikor a retró irányzat dívik, a Dolly
Roll újra nagy népszerűségnek örvend.
Az együttes az elmúlt évtizedekben olyan
dalokat gyártott, melyek hetekig vezették a slágerlistákat, albumaik sorra váltak
arannyá, gyémánttá és platinává.

18.00 óra
Rácz Csaba cselló, Sárközi Erika orgona - komolyzenei hangverseny
a komáromi református templomban
21.00 óra
Elektron Band utcabál a Jókai liget nagyszínpadán
Tavaly ünnepelte 30 éves fennállását a komáromi Elektron Band. A zenekar tagja
mindvégig hittek a zene erejében, így sikerült túlélniük a diszkókorszakot és a
haknizások időszakát. Mindig képesek voltak a megújulásra. Ma is minden bulijukon
élőben, szívvel-lélekkel játszanak, ezért is imádja őket annyira a közönség. Koncertjeiken a legnagyobb hazai és külföldi slágereket hallhatjuk, igazi elektronbandes feldolgozásban. Április 28-ai fellépésük igazi bulihangulatot ígér.
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Április 30. hétfő
10.00 óra
Sakk szimultán Bokros Albert nemzetközi sakkmesterrel
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
10.00 óra
Országos Erőemelő Magyar Bajnokság a Komárom Városi Sportcsarnokban
10.00 óra
Az Écsi Gyöngyi vezette Tábita Bábcsoport és a Gólyalábas Színjátszó csoport
előadása a Jókai liget nagyszínpadán
11.00 óra
Komáromi Labdarúgó Csillagok kiállításának megnyitója
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
13.00 óra
Győri ETO öregfiúk - Komáromi Öregfiúk labdarúgó mérkőzése
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
13.00 óra - Mingyá zenekar a Jókai liget nagyszínpadán
13.30 óra - Zsebsün a Jókai liget nagyszínpadán
A Zsebsün együttes olyan megzenésített verseket, ismert és kevésbé ismert gyermek
dalokat játszik, amelyek mindegyike jobb kedvre deríti a közönséget. A zenekar nem
csak kimondottan gyerekeknek zenél, hiszen a felnőttek is élvezik a dalokat és újraélik
gyerekkorukat a koncertek alatt.
14.30 óra Mátyás király és az okos leány bábelőadás a Jókai ligetben
15.00 óra Városi kispályás labdarúgó-bajnokság a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
15.00 óra Gospel a Jókai liget nagyszínpadán
A 2007 novemberében Csákváron alakult Gyémánt Gospelkórus megálmodója és
alapítója Palkóné Hufnágel Éva volt. Ez a vallásos dalforma az 1920-as években az
amerikai nagyvárosok feketék lakta kerületeiben felállított utcai templomokban jött
létre. A gospel szó szerinti fordításban az evangélium dalaira vonatkozik. Vallásos
költők és zeneszerzők olyan műveire, amelyeket vallási ünnepségek céljára írtak, s
mindenekelőtt a tradicionális afroamerikai énekek (spirituálék) mintájára születtek. A
Gyémánt Gospelkórus céljául tűzte ki, hogy a gospel műfaj sajátosságait, stílusjegyeit és
eredetét minél nagyobb körben megismertesse.
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Április 30. hétfő
A délutáni órákban
Az izsai huszárok érkezése. Fogadás, majd koszorúzás a Radetzky szobornál.
17.00 óra
Magyarock Musical Band a Jókai liget nagyszínpadán
A Magyarock Musical Band 2008 januárjában alakult a Magyarock Dalszínház tagjaiból. A színtársulat több tagja is rendelkezik hangszeres tudással, így egy olyan zenekar
jött létre, mely a magyar és a külföldi musicalirodalom legnagyobb slágereit adja elő
újrahangszerelt, többségében rockosított változatban. A tagok széles körű színpadi
és zenekari tapasztalatainak köszönhetően kiváló hangzással szólalnak meg az ismert
dalok szóló- és kórusrészei is.
18.30 óra
Bon Bon élő nagykoncert
a Jókai liget nagyszínpadán
A Szolnoki Péter és Török Tamás
nevével fémjelezett Bon Bon
együttes a 90-es évek közepén
alakult. Az egyik legtermékenyebb
magyar rockzenekarnak szinte
évente jelenik meg új lemeze,
ezek közül több is kiérdemelte az
aranyat. Felléptek már az Earth,
Wind and Fire előzenakaraként,
Szolnoki duettet énekelt Auth
Csillával, illetve ők szerezték a nagy
sikerű Valami Amerika című film
főcímdalát.

21.00 óra
Retrobuli a Mirage zenekarral a Jókai liget nagyszínpadán
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Május 1. kedd
9.00 óra
Dudás Kupa U15-ös nemzetközi utánpótlás floorball-torna
a Komárom Városi Sportcsarnokban
9.00 óra
Homa Gold Kupa U9-es és Desef Silver Kupa U12-es nemzetközi utánpótlás floorball
torna a Feszty Árpád Általános Iskola tornatermében
10.00 óra
A komáromi áttörés emlékére koszorúzás az elesettek tömegsírjánál
az Észak- komáromi katolikus temetőben Endresz Csoport és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás szervezésében
10.00 óra
Miénk a Színpad a Jókai liget nagyszínpadán
13.00 óra
Party Pop Band gyermekműsora a Jókai liget nagyszínpadán
14.00 óra
Megemlékezés a Komáromi áttörés emlékére a Vasúti híd Dél- komáromi hídfőjénél Endresz Csoport és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás szervezésében
14.00 óra
A Tornádó Akrobatikus Rock and Roll Sporttánccsoport bemutatója
a Jókai liget nagyszínpadán
15.00 óra
Városi kispályás labdarúgó-bajnokság
a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
15.00 óra
A László testvérek zenés műsora a Jókai Liget nagyszínpadán
16.00 óra
Garabonciás Néptáncegyüttes műsora a Jókai liget nagyszínpadán

17.30 óra

UDU People ütőzenekar koncertje a Jókai liget nagyszínpadán
Improvizatív ütőszene. Az együttes európai, afrikai és latin-amerikai érzéseket,
ösztönöket fogalmaz meg.
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Május 1. kedd
18.30 óra
M.É.Z. koncert a Jókai liget nagyszínpadán
Az 1988 óta létező M.É.Z.
együttes alapító tagjai 2011
nyarán elhatározták, hogy adnak
egy koncertet a nosztalgia jegyében önmaguk és régi rajongóik
szórakoztatására. Az az év novemberében megtartott fellépés
sikere arra ösztönözte a csapatot,
hogy folytassa a közös munkát.
A M.É.Z. ( Meg nem Értett Zenekar) 1988-ban alakult . Az első
és legismertebb együttese volt
hazánkban az ír-skót népzenének.
Az 1988-98 közti időszakban (az
eredeti alapítókkal működő felállás és program) több mint 1300
koncertet adott a zenekar. Hat
albumot készítettek, közte az első
magyar nyelvű lemezt is Hobóval
közösen. A M.É.Z. kétszer is előzenekara volt a Jethro Tullnak Budapesten. Éveken
keresztül szinte nem volt olyan fesztivál melynek a keretében a M.É.Z. ne lett volna
szereplő. Utóéletét tekintve több ma működő zenekar bölcsője és hivatkozása. A
jelenlegi felállás és program mind a koncert mind a táncház tekintetében megfelel az
eredetinek.
20.00 óra
Műkedvelők Rock Band a Jókai liget nagyszínpadán
A Műkedvelők Rock Band rövid nevén MRB zenekar 1978 februárban alakult a Deep
Purple hatására.egy budapesti középiskolában. Repertoárjukban a 70-es évek elejétől a
80-as évek végéig ismertté vált magyar és külföldi rockslágerek szerepelnek. Az MRB
koncertzenekar, így kizárólag élőben muzsikálnak. Teszik mindezt a zene öröméért
és szeretetéért, hiszik, hogy másoknak is örömet tudnak szerezni ezzel. Nem pénzért
játszanak, mert meggyőződésük, hogy nem szólhat minden a pénzről és az üzletről.
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A Zúzdaplacc programjai - a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
Április 27. péntek

19.00 óra
Akceptor, Egyéb Veszély (blues and rock ‘n‘ roll),
Visioned Frailty

Április 28. szombat

18.00 óra
Roomy of the Free Sound, Modern Cow,
Sétagalopp, Hypnosphere, AVD, Paranoid

Április 29. vasárnap

16.00 óra
Winter, Crusted, 1KillEmbrace, Vesztegzár

Április 30. hétfő

16.00 óra
No Money Blues, Scage, Motivation Alternativo, Kerecsen, Bastards, Elit Osztag

Kiegészítő programok a Jókai ligetben
Április 28. szombat - 10.00 óra - 18.00 óra
lovaglás, sétakocsikázás, karikásostorozás,
Április 29. vasárnap - 10.00 óra - 18.00 óra

lovaglás, sétakocsikázás, karikásostorozás, Csigaház Gyermekcentrum játszóháza,
(13.30) Óperenciás Waldorf játszóház , Gazdálkodj okosan! - a CIB Bank játékos
vetélkedője gyerekeknek

Április 30. hétfő - 10.00 óra - 18.00 óra

lovaglás, sétakocsikázás, karikásostorozás, Csigaház Gyermekcentrum játszóháza,
(13.30) Óperenciás Waldorf játszóház , Gazdálkodj okosan! - a CIB Bank játékos
vetélkedője gyerekeknek, az Erődváros Íjász SE hagyományőrző bemutatói

Május 1. kedd- 10.00 óra - 18.00 óra

lovaglás, sétakocsikázás, karikásostorozás, Csigaház Gyermekcentrum játszóháza,
Szent Iván éji játszóház a Délibáb-Színházzal a Jókai ligetben, Gazdálkodj okosan! - a
CIB Bank játékos vetélkedője gyerekeknek, az Erődváros Íjász SE hagyományőrző
bemutatói, aMáltai Szeretetszolgálat Játszóháza (13.00)
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Észak Komárom
Április 26. csütörtök
19.00 óra Komáromi művészek és barátaik komolyzenei koncertje
a Duna Menti Múzeum dísztermében

Április 28. szombat

A „Pozsonyi Jazznapok Komáromban“ -Tiszti Pavilon színpad
17.30 óra A Komáromi Dixieland Band koncertje
19.00 óra A Petra Börnerová Band koncertje
20.30 óra Peter Lipa koncertje
Vár Színpad (Újvár parkoló)
17.00 óra A Sher on Stone együttes koncertje
18.30 óra Az AIMEE együttes koncertje
20.00 óra Kecskés “Kefír” Tibor (V-Tech) koncertje

Április 29. vasárnap
Tiszti Pavilon színpad

16.30 óra A Harvestri együttes koncertje
18.00 óra Az Old Gang együttes koncertje
19.30 óra A Memória Társulat koncertje
21.00 óra A Keep Floyding együttes (Pink Floyd Revival Band) koncertje
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Vár Színpad
16.00 óra
A MadDogx együttes koncertje
17.30 óra
Az ALIAS együttes koncertje
19.00 óra
A The Budapest Riddim Band
és vendégeik koncertje

Április 30. hétfő

A népművészet napja a Tiszti Pavilon színpadon
15.00 óra
A CSAVAR színház meseelőadása
16.30 óra
Korpás Éva „Szól a kakas, szól” című koncertje
18.00 óra
A Berkenye néptáncegyüttes műsora
19.30 óra
Az erdélyi Magyarpalatkai Banda műsora
Vár Színpad
15.30 óra
A Žltý Bager Blues Band koncertje
17.00 óra
A DDT együttes koncertje
18.30 óra
A Conors együttes koncertje
20.00 óra A Prison Band koncertje
22.00 óra Az LGT Revival együttes koncertje
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Május 1. kedd
Tiszti Pavilon színpad
10.00 óra
Harcművészeti bemutató
15.00 óra
A Liberate együttes koncertje
16.30 óra
Az Antabus együttes koncertje
18.00 óra
A Silent Duo koncertje
Vár Színpad
15.30 óra
A ZBG együttes koncertje
17.00 óra
A Loves Sinister Choir
együttes koncertje
18.30 óra
A The Paranoid együttes koncertje
20.30 óra
A The Backwards együttes
(The Beatles Revival Band) koncertje

További információ:
www.komarom.hu, Komárom Város Hivatalos facebook oldala
A Komáromi Televízió és a Híd Televízió adásai és képújsága, Kék Duna Rádió

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
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A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA A Nokia Komárom Kft.
Támogatóink teljes listája

a Komáromi Televízió képújságában,
a Híd Televízió képújságában,

valamint a www.komarom.hu oldalon olvasható .

