
 
Észak- és Dél-Komáromnak 1992 óta közös rendezvénye az április 26-án kezdődő 
Komáromi Napok. A dátum az 1948-49-es forradalom és szabadságharc komáromi 
vonatkozásban legdicsőségesebb eseményének állít emléket, nevezetesen az 1849. ápri-
lis 26-i komáromi csatának. A jeles eseményre emlékezvén idén immár 22. alkalommal 
pezsdül fel a Duna jobb és bal partja.

Ahogy a tavalyi esztendőben, úgy idén is a Jókai liget és környéke ad otthont az egyhetes 
eseménysorozatnak. És hogy mit is kínálunk? Elsősorban is gondtalan kikapcsolódást, 
kicsiknek, nagyoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek, családosoknak, és a még egyedül 
élőknek, egyszóval minden kedves komárominak! 

Ebben az évben sem maradhatnak el a széles körben kedvelt sport és szabadidős programok, például a Komárom-
Komárno futóverseny, vagy a „Miénk a színpad!”, ahol óvodáink és általános iskoláink kapnak bemutatkozási 
lehetőséget. A ligetben felállított nagyszínpadon pedig olyan ismert énekesek és zenekarok koncerteznek majd, 
mint Rúzsa Magdi, Fenyő Miklós, vagy épp Wolf Kati.
 
Minden kedves komárominak, és városunkba látogatónak tartalmas szórakozást kívánok!
 
Komárom, 2013. április 26.

Tisztelettel:

Dr. Molnár Attila
polgármester

Április 27. szombat

19.00 órától várjuk a vájtfülűeket a Czibor Zoltán Sporttelepen található Zúzdaplaccon. Az első napon főleg a 
punkzenéé lesz a főszerep. A nagyigmándi Noise+ megyei szinten ismertebb csapat, könnyed, feldolgozásoktól 
sem mentes punk/rockzenével. A rutinosabb zenészekből álló - de élőben csak nemrég debütált - Nervous 
Breakdown gyors hardcore/punk zenéjéről és elgondolkodtató szövegeiről ismert, hasonlóan a 90-es évek óta 
aktív Nobody’s-hoz. Ők már a tavalyi Komáromi Napokon is bizonyítottak. Hozzájuk csatlakozik a győri - 
hardcore vonalat erősítő - Holy Man’s Glory.

Április 28. vasárnap

Vasárnap 18.00 órakor a főleg alternatív feldolgozásokat és saját dalaikat játszó - helyi tizenévesekből álló 
- The Stillbroad indítja a napot. Utánuk a tatabányai Peron Music Tehetségkutatón nagy sikert aratott, szin-
tén szemtelenül fiatal tagokat tömörítő Black Band következik. Felvidékről érkezik a saját stílusukat error 
musicként definiáló Renton and the Error Jam. Az estét pedig a tatabányai What? zárja.

Április 29. hétfő

Hiába munkanap, a Zúzdaplaccon nem lesz csend. A fiatal kisbéri Pánik zenekar idén debütál a Komáromi 
Napokon, koncertjük remélhetőleg minél több érdeklődőt vonz, ahogy az elsősorban klasszikus rockdalok fel-
dolgozásában utazó Morfondeer bulija is. Ezen a napon üdvözölhetjük a tatabányai metalcore nagyágyúját, a 
Let’s See I’m Bleedinget, valamint a szintén megyeszékhelyi, szigorúbb vonalat képviselő Scaffoldot is. A nap 
egyik fénypontja pedig kétségkívül az egyre híresebb Dirty Dogs hard rock falkájának koncertje lesz.

Április 30. kedd

Az utolsó napon 18.00 órától a keményebb stílusok kedvelőit várjuk a Zúzdán. A tatabányai We Will Rise 
Észak-Komáromban már megmutatta, hogy képesek letaglózni a közönséget, hasonlóan a teljesen egyedi stí-
lussal és megjelenéssel bíró AVD-hez. A buli hardcore-felelőse a Die Before Breakfast lesz. Az este folyamán  
fellép még - a „Beteg világ” című első nagylemezét decemberben kiadó - Vesztegzár, valamint a második 
albumát rövidesen kiadó 1KillEmbrace is. 

NEMzEtI KuLtuRÁLIS ALAP - EuRoPE FoR CItIzENS - NoKIA KoMÁRoM KFt.
MyLAN HuNGARy KFt. - RACEMARK INtERNAtIoNAL KFt. - BILANCE KFt.
KoMÁRoMI NyoMDA KFt. - MooRE StEPHENS WAGNER KFt. - SoLuM Rt.
MEDICINA BAJMEGELőző KFt. - VAKoM Rt. - tRANSCAR HuNGÁRIA KFt.

tRANSCAR EuRóPA KFt.
Támogatóink teljes listája a Komáromi Televízió képújságában, a Híd Televízió képújságában, 

valamint a www.komarom.hu és a www.kominfo.hu oldalon olvasható.

RÚzSA MAGDI
Magdi kisgyerekkorától fogva énekel. Első igazán meghatározó ze-
nei sikerét 2004-ben szerezte: a zentai Farsangi Ki mit tud-on meg-
nyerte a könnyűzenei kategóriát. 2005-ben jelentkezett a Tv2 tehet-
ségkutató műsorába, amit 2006-ban meg is nyert. Az első Magdi 
nevéhez köthető kiadvány A döntőkben elhangzott dalok címmel jelent 
meg, s rövidesen az Ördögi angyal című első stúdiólemezét is piacra dobta.  
2008-ban jelent meg második önálló stúdiólemeze Iránytű címmel, amely rö-
vid idő alatt aranylemez lett. 2011-tól önálló estet is tart a Pesti Színházban 
Magdaléna Rúzsa címmel. 
Április 27. szombat 18.00 ( Jókai Liget)
 

ALMA EGyÜttES
A családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes improvi-
zatív módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sőt a szülők is aktív 
részesei és formálói a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa 
a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a „nevető”,- és „tánc-izmokat” egy-
aránt megmozgató képességükben rejlik.
Április 28. vasárnap 15.00 ( Jókai Liget)
 

FENyő MIKLóS
Több mint 40 éve kívülről fújja a közönség a dalait, nevéről mindenkinek 
olyan legendás slágerek jutnak eszébe, mint a Made in Hungária, a Csók-
király, vagy a Csavard fel a szőnyeget! Ő Fenyő Miklós, akinek dalai ma is 
mindenhol szólnak, és akinek pályafutását nemcsak színházban, de immár a 
filmvásznon is megörökítették. 
Április 28. vasárnap 18.00 ( Jókai Liget)

FIRKIN
A zenekart 2008 nyarán alapította Péter János fuvolás, aki a régi M.É.Z. és 
a Shannon.hu dalainak hangulatát megidézve az őrült ír  zene féktelenül 
vidám műfaját teremtette meg Magyarországon. A sokak által már ismert ír 
nóták, mint például a Whiskey in the Jar, Wild Rover a FIRKIN előadásában 
friss, dinamikus ízt kapnak. Dalaiktól láb, szív, fej nem marad szárazon!  
Április 29. hétfő 20.00 ( Jókai Liget)

 

WoLF KAtI ÉS A SuNNy DANCE BAND
Wolf Kati zenei pályafutását még kisgyermekként kezdte. Ki ne emlékez-
ne a Vuk című rajzfilm betétdalára?! Bejutott a nagy sikerű X-Faktor című 
műsorba, ahonnan egyenes út vezetett a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválra. 
A zenekar repertoárja igen változatos, a Swingtől a Funkyig, a 20’as évek 
zenéjétől napjaink slágereiig választhatunk sokszínű műsorukból. 
Április 30. kedd 18.00 ( Jókai Liget)

HoLDVIoLA
A Holdviola zenekar 2006 tavaszán alakult Miskolcon.
Zenéjükben modern zenei formában, kicsit továbbgondolva elevenednek 
meg a gyönyörű magyar népdalok. Letisztult dalaikat az teszi érdekessé, hogy 
bár nélkülöznek mindenféle autentikus zenei megoldást, a népdalok mégis 
megőrzik természetes hangulatukat. 
Május 1. szerda 19.00 ( Jókai Liget)
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22. Komáromi NapoK KépeKbeN (fotópályázat)
Pályázni maximum 5 képpel lehet. A legjobb pályamunkákat online sza-
vazással választjuk ki, melyeknek az értékes nyeremények mellett, külön 
megjelenési lehetőséget biztosít a Komáromi Fotósok Baráti Köre.
A képeket a kofotklub@gmail.com címre várjuk. 
További információ: Horváth Krisztina - 70/436-0140

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
A Magyar Lovas Színház előadásai kivételével  

valamennyi programunk ingyenesen látogatható!  
Észak- és Dél-Komárom részletes programjai: www.komarom.hu

 KÖSzÖNtő  FőBB FELLÉPőK

zÚzDAPLACC (CzIBoR zoLtÁN SPoRttELEP)


