
22. apríl, piatok
11:00 Súťaž v stavaní mosta (Stredná priemyselná škola)
17.00 Vernisáž výstavy Fedora Gabčana: „Ľudia z pevnosti“ -  sociofoto (Galéria Limes,)

23.apríl, sobota 
10:00 Senior jam –  maľovanie graffiti dôchodcami na povodňový múr pri Váhu
13:00 7. ročník medzinárodnej súťaže v Break Dance (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 
24. apríl, nedeľa
11:30 Kladenie vencov pri soche gen. Klapku pri   príležitosti 19. Jarného spomienkového 
ťaženia vojsk Prvého jazdeckého a tradície zachovávajúceho spolku v Iži (Námestie generála 
Klapku)
12:00 Slávnostné vztýčenie mestskej vlajky (Námestie generála Klapku)
16:30 Koncert Istvána Szabóa - Steve Taylor na panovej flaute (Kostol sv. Ondreja)

26.apríl, utorok
09:00 „Nec arte, nec marte“ - vedomostná súťaž o histórii mesta pre žiakov ZŠ Komárna 
            a Komáromu (Podunajské múzeum)
09:00 „Dobré  slovo  –  Jó  szó“;  recitačná  súťaž  v slovenskom  jazyku  pre  žiakov  škôl 

s vyučovacím  jazykom  maďarským  zo  Slovenska  a pre  žiakov  škôl  s vyučovacím 
jazykom slovenským z Maďarska (Gymnázium Hansa Selyeho)

10:45 Stretnutie so spisovateľom – József Kiss Péntekom: „Prach života“ (aula  Strednej 
priemyselnej školy) 

17:00 Vernisáž výstavy Fotoklubu – G /Graz –Rakúsko/ (Fotogaléria Podunajského múzea v 
Zichyho paláci)

18:00 Historická prednáška dr. Tibora Vargu: „Nimród a Panna v maďarských tradíciách“ 
(Vináreň – Európske nádvorie)

18:00 Galaprogram  študentov  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  tanca  Výtvarnej 
a tanečnej školy z Győru (Mestské kultúrne 

stredisko)
19:00 „Kaviareň Hanka“ smutno-smiešna komédia v podaní Slovenského divadelného 

súboru pri MsKS Komárno (Pavilon club – Dôstojnícky pavilón)

27.apríl, streda
09:00 „Dobré  slovo  –  Jó  szó“;  recitačná  súťaž  v slovenskom  jazyku  pre  žiakov  škôl 

s vyučovacím  jazykom  maďarským  zo  Slovenska  a pre  žiakov  škôl  s vyučovacím 
jazykom slovenským z Maďarska (Gymnázium Hansa Selyeho)

09:00 István Örkény: „Jednominútové novely“ - predstavenie divadelného súboru Strednej 
priemyselnej školy VISZTA (Stredná priemyselná škola, Komárno )

09:00 Verejné čítanie detí a pre deti z diel Ľubomíra Feldeka a Istvána Csukása (Detský 
park)

10:00 „Cestovanie v čase: dobrodružná výprava dejinami mesta“; súťaž pre školské družstvá 
(amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)

10:00 „Rozprávka o bohatom kupcovi a chudobnom chlapčekovi“; predstavenie OZ Teátrum 
(Mestské kultúrne stredisko)



28.apríl, štvrtok
09:00 Okresné a mestské kolo súťaže mladých záchranárov CO - sprievodný program: 

ukážka vojakov, policajtov a hasičov (Mŕtve rameno rieky Váh – Apáli )
10:00 „Nyelvújítók“ predstavenie Divadelného krúžku „Felforgatók“ pri SOŠOaS Komárno 

(amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu) 
11:00 „Umenie mojej profesie“; prezentácia učebných a študijných odborov stredných škôl v 

Komárne  (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
13:00 Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
14:00 Výstava prác výtvarných prác a fotografií (Základná umelecká škola)
16:00 Slávnostné otvorenie Ulice vín a Ulice remeselníkov; účinkujú: ľudové súbory Dunaj, 

Dunajíček, József Kovács a jeho kapela (Palatínska ulica) 
16:30 „Zabavme sa spoločne!“ – program členov mestského klubu dôchodcov (amfiteáter 

Dôstojníckeho pavilónu)
17:00 Kladenie vencov pri pamätnej tabuli B. Egressyho (Ul. Jazerná)
17:30 Spomienková slávnosť pri príležitosti 202. výročia narodenia B. Egressyho (pred 

MsKS)
18:00 Otvorenie výstavy „Majster a študent“; fotografie Otta Kurucza a Gábora Angyala 

(Galéria Limes) 
18:00 Koncert skupiny MTB – Maiden Tribute Band (Nám. gen. Klapku)
19:00 Koncert skupiny Spliff 477 (Nám. gen. Klapku)
20:00 Tanečný dom; hrá Hungarian Folkembassy (Vináreň, Európske nádvorie)
20:30 Privítanie tohtoročných najlepších športovcov mesta Komárno (Nám. gen. Klapku)
21:00 Partytime Special – Dj's Kovács & Boggie; vstupné: 3 eurá (West 2.0  club)
21:30 Koncert Charlieho a jeho skupiny (Nám. gen. Klapku)

29.apríl, piatok
09:00 „Míľniky XX.“ – konferencia miestnej histórie (Podunajské múzeum)
09:00 Scrabble – súťaž v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl  (Stredná odborná 

škola obchodu a služieb)
10:00 Hudobno-tanečné pásmo žiakov ZŠ a ZUŠ (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu) 
11:00 „Sklapni, Júlia... alebo Rómeo a Júlia trochu inak“ predstavenie divadelného krúžku 

Pod vežou pri SPŠ Komárno
14:00 Bezplatné líčenie pre dámy  profesionálnymi kozmetickými poradkyňami MARY 

KAY (Park Anglia)
15:00 „Spev, hudba a tanec nás spája“;  kultúrny program v rámci Mládežníckeho festivalu 

kultúry a umenia  (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
17:00 Gastronomická show – súboj stredovekej a modernej kuchyne 21. storočia (Nádvorie 

dôstojníckeho pavilónu)
17:00 Koncert skupiny Divided by Zero (Nám. gen. Klapku)
18:00 Otvorenie výstavy: „Minulosť a súčasnosť družobného mesta Weissenfels“ (Galéria 

Csemadok, Nám. Kossutha) 
18:00 „Strašidelná noc“; vstupné 2 eurá (bývalá reštaurácia LYUK -  Dôstojnícky pavilón)
19:00 Giuseppe Verdi: „La traviata“ – koncertné uvedenie opery v podaní Komárňanského 

komorného orchestra; diriguje: zasl. umelec Ádám Medveczky, laureát Kossuthovej 
ceny; vstupné 5,- eur ( Veľká sála MsKS)



19:30 Koncert skupiny Memória társulat (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
19:30 Koncert skupiny Csík zenekar (Nám. gen. Klapku)
22:00 Koncert Skupiny História (Nám. gen. Klapku)
23:00 Koncert skupiny ZSEB ( Vínna ulica )

30.apríl, sobota
09:00 II. KN-Bikers - súťaž vo varení – charitatívne podujatie (pri Vážskom moste)
10:00 „Prechádzka črevom“ – informačný deň o zdraví za účasti zdravotníckych odborníkov 

(Námestie gen. Klapku – v prípade nepriaznivého počasia v MsKS)
10:00 Bezplatné líčenie pre dámy  profesionálnymi kozmetickými poradkyňami MARY 

KAY  (Anglický park)
10:00 „Vytvor si sám“ – súťaž pre žiakov ZŠ v zručnosti (Nádvorie dôstojníckeho pavilónu)
10:00 Tvorivé dielne SOŠOaS pre verejnosť  (Nádvorie Dôstojníckeho pavilónu)
11:30 „Pre moje rodisko“ vystúpenie detí MŠ a ZŠ (Nádvorie Dôstojníckeho pavilónu)
14:30 Koncert skupiny Akkordeon (Nám. gen. Klapku)
14:30 Oslavy folklóru (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)

14:30 „Na bratislavskom korze“- koncert Évy Korpás pre deti
16:00 Galaprogram ľudového tanca: 
16:00 „Raz bolo...“ program skupiny Raz bolo... a Ghymesi Igricek 
16:30 „Tri je.....“ - Komorný folklórny súbor Szőttes 
18:00 Koncert ľudovej kapely Istvána „Szalonna“ Pála

15:30 Kladenie vencov pri soche F. Lehára (Park F. Lehára)
16:00 Koncert skupiny Aylen's Fall Akusztik (nám. gen. Klapku)
17:00 LIQUID picnic & FREE REV OLUTION ( Dom maďarskej kultúry RÉV )
17:00 Koncert skupiny A.V. E. (nám. gen. Klapku)
17:00 „VIVA LA MUSICA!“ ; Koncert Zboru veľkých Schola Mariana a miešaného 

zboru Concordia, zbormajster: Yvette Orsovics a István Stubendek, klavír: Zsuzsa 
Kalmár, flauta: Éva Fekete 

18:00 „Strašidelná noc“; vstupné 2 eurá (bývalá reštaurácia LYUK -  Dôstojnícky pavilón)
19:00 Koncert skupiny Petry Börnerovej (Nám. gen. Klapku)
20:30 „Sen noci svätojánskej“ – študentský muzikál v podaní študentského divadla 

Dramaťák (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
21:00 Koncert skupiny Fehérváry Gábor  Alfred Freddie (Nám. gen. Klapku)
23:30 Koncert ľudovej hudby Józsefa Kovácsa (Vínna ulica)

01.máj, nedeľa
10:00 Pietny akt a kladenie vencov pri príležitosti prielomu v roku 1919 pri masovom hrobe 

102 obetí (katolícky cintorín) 
10:00 Bezplatné líčenie pre dámy   profesionálnymi kozmetickými poradkyňami MARY 

KAY (Anglický park)
Deň Starej pevnosti
10:00 „Dvor malých umelcov“; artpiknik pre každého, zdobenie mája  
10:30 Predstavenie divadla Csavar „Do čerta!“ ; rozprávka pre každú vekovú kategóriu



11:30 Bojové  scény  z X.  storočia  medzi  lukostrelcami  kmeňa  Sereghy  (Komárno) 
a pechotou kmeňa Északi Gárda (Budapest)

13:00 „Don Šajn alebo Márnotratný syn“; predstavenie Tradičného bábkového divadla Ivana 
Gontka Tyjátr 

14:00 Ukážková jazda a výstava historických vozidiel 
14:00 Koncert Zoltána Kátaiho a skupiny „Ghymesi igricek“
15:00 „Szőlőszem Kálmánka“ ; rozprávka v podaní Gyöngyi Écsi
16:00 Bojové  scény  z X.  storočia  medzi  lukostrelcami  kmeňa  Sereghy  (Komárno) 

a pechotou kmeňa Északi Gárda (Budapest) 
13:00 Žrebovanie cien VII. Veľkej jarnej hry cestovnej kancelárie Pepitatours s podporou 

Priškin nábytok. Účinkuje: Tamás Mészáros (Nám. gen. Klapku)
10:00 Pietny akt a kladenie vencov pri príležitosti prielomu v roku 1919 pri pamätníku obetí 

(železničný most – južná strana) 
14:30 „Jó ebédhez szól a nóta“ koncert ľudovej hudby Józsefa Kovácsa, sólo: Ágnes Visser 

(nám. gen. Klapku)
15:00 Program tanečného odboru ZUŠ (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
16:00 Koncert skupiny Klezmerész  (Nádvorie budovy Menház ) 
16:00 Spoločenské tance v prevedení Niky Dance & Sport klub (Nám. gen. Klapku)
16:30 Folklórny  program  Komorného  folklórneho  súboru  Árpáda  Fesztyho  (Nám.  gen. 
Klapku)
17:00 Koncert skupiny Farkas, Mézes, Németh, Bob (Vínna ulica)
18:00 Skupina Eszpé - spomienkový koncert Pála Szécsiho (Nám. gen. Klapku)
18:00  Koncert  skupiny  GrooveHub;  inštrumentálne  fusion  trio  -  víťaz  súťaže  Pódium 
mladých talentov Bratislavských jazzových dni (amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
19:30 Koncert  skupiny Elán Forever  (Nám. gen. Klapku)
21:00 Ohňostroj (Nám. gen. Klapku) 
21:30 Koncert  skupiny Fábián Juli & Zoohacker  (Nám. gen. Klapku)


