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A Monostori erőd - Közép-Európa legnagyobb újkori erődje - 1850 és 1871 között 

épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő, klasszi- 

cista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen 

faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földta-

karójával és a több kilométer hosszú földalatti kazamata-hálózatával.
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Monumentális méreteit bizonyítják a következő 
adatok: az erőd 25 hektárt foglal el, teljes te-
rülete lőterekkel együtt 70 hektár, az épületek 
alapterülete 25 680 m2, a helyiségek száma 640. 
Az erődben számos állandó kiállítás tekinthető 
meg, így az 1848-49-es egyenruhák, „A komá-
romi évszázadok fegyverei, az ágyúterem és a 
„Dunai hajózás komáromi története”, mindezek 
mellett kiváló helyszínt biztosít konferenciáknak, 
tréningeknek, valamint iskolai rendezvényeknek 
is. Az „ErődFeszt” kulturális rendezvénysorozat 
keretében nyaranta könnyűzenei koncerteket 
és a Magyarock Dalszínház zenés darabjait is 
látogathatja a közönség, ezek mellett évente több 
alkalommal ’48-as és világháborús hadijátékokat 
is rendeznek a Monostori erődben.

Az erődök városa

 E monostorierod
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Csillag- 
erőd
- melynek elődje a törökkori Szent Péter 
palánk - az Öregvár keleti bástyájával 
szemben fekszik. Pállfy Miklós főkapitá-
nysága alatt, 1568-ban kezdték építeni. A 
török harcok elmúltával az erődrendszer 
elvesztette fő funkcióját, ezért elhan-
yagolták.

1850 és 1870 között - mint az új védelmi 
rendszer legfontosabb elemét - kőből és 
téglából újraépítették. Az új időszámítás 
az erőd életében 2011-ben kezdődött. 
Ekkor esett a választás Komáromra, 
illetve a használaton kívül lévő Csil-
lagerődre a hazai antik gipszszob-
or-másolatok elhelyezésére alkalmas he-
lyszínként. A  Szépművészeti Múzeum 
Román Csarnokában tárolt, valamint a 
Tatán és az Igmándi erődben lévő máso-
latokat tervezték ide kiállítani.
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Az erőd felújítása és bővítése 2017 és 2019 között zajlott, 
a hozzáépített csarnokot pedig az építész tervező, Mányi 
István Ybl-díjas építész, kifejezetten a nagyméretű máso-
latok számára tervezte.

A komáromi Csillagerőd felújítását megelőzően a bécsi 
katonai archívumban megtalálták az épület egykori ter-
vrajzait, ennek köszönhetően - ahol lehetséges volt - az 
eredeti állapotában állították vissza az erődöt.

Az ágyú- és lőállásokat visszaépítették történelmi állapo-
tukba, az udvaron pedig egy szabadtéri színpadként is 
funkcionáló területet alakítottak ki.

Az erődépületet és annak környezetét teljes körűen felúj-
ították és bővítették. A létesítmény többfunkciós kul-
turális központtal, modern kiállítótérrel is gazdagodott, 
a meglévő épület nettó alapterülete több mint 7000 
m2-re növekedett. A látogatók kényelmét egy látványlift 
is fokozza, ahonnan teljes rálátás nyílik a Colleoni csar-
nokban kiállított szobormásolatokra, amely hatalmas 
esztétikai élményt nyújt. A Colleoni csarnok emeletén 
étterem és konferenciaterem is várja a Csillagerőd lá-
togatóit, ahol workshopok, valamint céges rendezvények 
is megrendezhetők.

A komáromi Csillagerőd új, különleges történeti értéket 
képviselő szobormásolatokból álló tárlata lehetővé teszi 
a szobrászat történetének áttekintését, a stílusok kel-
etkezésének és történelmi egymásutániságának bemu-
tatását kezdve az antikvitástól egészen a reneszánszig.

erod.hu
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‘48      ‘49
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik 
legbiztosabb pontja a komáromi erődrendszer volt. 
A vár egyrészt ellenőrzése alatt tartotta a dunai köz-
lekedést, másrészt a szinte bevehetetlen erődség te-
kintélyes császári erőt kötött le, hiszen körbe kellett 
zárni, és ostrom alatt kellett tartani akkor is, amikor 
az osztrák hadsereg 1849 elején már az Alföldön har-
colt a honvédsereg ellen. A vár erejét növelte, hogy 
vízellátása biztosítva volt, komoly élelmiszerkészlete-
ket tudtak felhalmozni, így nem lehetett kiéheztetni 
az őrséget. Önálló kis hadiüzem is működött itt, tehát 
a védők nem szenvedtek hiányt fegyverben és lőszer-
ben sem.

1848-ban, a forradalom kitörésekor Komárom pa-
rancsnoka a 71. életévében járó Friedrich Wilhelm 
Mertz altábornagy volt, aki szívesen megőrizte volna 
az erődöt a császárnak (és nem a királynak). Az erőd-
ben lévő magyar nemzetőrök, illetve Komárom város 
polgársága azonban meghiúsította szándékát. 

A magyar kormány kezdetektől fogva látta Komárom 
jelentőségét és Török Ignác mérnökkari ezredes, erő-
dítési igazgató irányításával azonnal nekiláttak a vár 
megerősítéséhez. A vár első körülzárása és ostroma 
1848 decemberében kezdődött. A tízezer fős hely-
őrség ügyesen szervezte meg a védelmet, Majthényi 
István, majd Török Ignác várparancsnok vezetésével  
olykor kitörésekre is vállalkozott. Komoly problémát 
jelentett viszont, hogy a kemény tél után február ele-
jén hirtelen olvadni kezdett, s a jeges ár rátört a város-
ra. A vár kazamatái és benne a felhalmozott készletek 
is víz alá kerültek. 1849 márciusában Balthasar Simu-
nich osztrák altábornagy megkezdte a város lövetését. 
A veszélyeztetett városrészből a lakosság a város észa-
ki területére, a Cigánymezőre költözött. 

A körbezárt várba a Görgei Artúr, Damjanich János 
és Klapka György vezette fősereg előőrse április 22-
én érkezett meg a Csallóköz felöl. Célja a Dunán való 
átkelés és az osztrák fősereg megállítása volt. Mivel 
a hajóhidat az osztrákok szétlőtték, április 26-a haj-
nalára a lakossággal közösen új átkelőt emeltek. Az 
elkészült hajóhídon átkelve beleütköztek az éppen 
ideérkező osztrák főerőbe. A csata magyar győzel-
met hozott, az osztrák csapatok visszavonultak Győr 
felé. A kormány május 21-én Klapka György vezér- 
őrnagyot nevezte ki az erőd (és egyben a Komárom 
környéki erők) parancsnokává, aki megérkezvén ál-
lomáshelyére, azonnal folytatta az erődítéseket és 
többek között a monostori Homokhegyre is építtetett 
egy kisebb kőerődöt.

Július 2-án Klapka György és Görgei Artúr fővezér 
visszaverték Haynau támadását, de Herkálypusztán, 
ahol a szabadságharc legnagyobb lovas ütközete zaj-
lott, Görgei tábornok súlyos fejsebet kapott. A Komá-
romban állomásozó hadsereg egy részének azonban 
el kellett jutnia az összpontosítási helyre, a Tiszához. 
Ennek érdekében július 11-én Klapka megkísérelte a 
cs. kir. ostromzár dél felé történő áttörését, az akció 
azonban nem sikerült, a magyar sereg ezt követőn a 
Duna bal partján indult Szeged felé.

Július 25-én a várőrség egy különítménye rajtaütött 
a tatai osztrák helyőrségen, s megszerezte a cs. kir 
ostromsereg létszám- és elhelyezési kimutatását. Az 
információkat felhasználva Klapka augusztus 3-án 
áttörte az ostromzárat, és megtisztíotta Komáromot 
és Győrt is az ellenségtől. E győzelem hatására kom-
ponálta Egressy Béni a Klapka-indulót, amely azon-
ban csak 1861-ben kapott szöveget, Thaly Kálmán 
tollából. Klapka újoncozni kezdett és nagy energiával 
gyűjtötte a várba az élelmet és a hadikészletet. Kitö-
rése azonban megkésett, érdemben nem befolyásol-
ta a főhadszíntér eseményeit, ahol Görgei Artúr au-
gusztus 13-án letette a fegyvert. A fegyverletétel híre 
augusztus 19-én ért Komáromba. Ezt követően meg-
kezdődtek a várat körülzáró osztrák sereg és a vár-
védők közti tárgyalások, amelynek eredményeként 
1849. szeptember 27-én Herkálypusztán aláírták a 
komáromi vár feltételes átadásáról szóló egyezményt. 
Klapkának sikerült elérnie többek között a várőrség 
menlevéllel (Geleitschein) történő szabad elvonulá-
sát, valamint a komáromi szükségpénzek (komáromi 
bankók) beváltását. A várőrség október 2-án kezdte 
meg a vár kiürítését, és 5-ig az igazoló jeggyel ellá-
tott magyar katonák elhagyták a várat. Joggal írta 
Klapka utolsó, október 3-án kibocsátott napiparan-
csában: „Megtettük, amit emberi erő megtenni ké-
pes, és pirulás nélkül állhatunk meg Isten és a világ 
ítélőszéke előtt.” Komárom védelme, és kitartása volt 
a szabadságharc utolsó fejezete, ahol megmutatko-
zott az alig egy éves Magyar Honvédsereg, tisztjeinek 
és katonáinak elszántsága, kitartása és hősiessége.  

Komáromnak a szabadságharcban betöltött kulcssze-
repét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 13 aradi 
vértanú közül 10 megfordult itt: Aulich Lajos, Dam-
janich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Láchner György, gróf Leiningen-Westerburg 
Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Török 
Ignác, valamint a szintén Aradon kivégzett Ormai 
Norbert és az aradi várbörtönben meghalt Lenkey Já-
nos is.
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Komárom egyik legnagyobb vonzereje 
a Brigetio Gyógyfürdő, melynek 1268 
méter mélyről feltörő vizét 1965-ben 
fedezték fel, két évvel később pedig 
gyógyvízzé minősítették. A fürdő 
2018-ban a gyógyhely minősítést is 
kiérdemelte. A 62 °C-os kalciumos, 
magnéziumos, hidrokarbonátos, 
kloridos és szulfátos gyógyvíz több 
mint 50 éve szolgálja az elsősorban 
mozgásszervi és nőgyógyászati

betegségekkel küzdők gyógyulását és 
a vendégek kikapcsolódását. A Brige-
tio Gyógyfürdő egész évben üzemel. 
Rendelkezik két szabadtéri gyógy-
medencével (32-38 °C), egy beltéri 
gyógymedencével (34-36°C), egy 
fedett úszómedencével (25-28°C) 
és egy fedett tanmedencével (30-33 
°C), valamint a nyári időszakban  
szabadtéri úszómedencével (24-
26°C),
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csúszdás élménymedencével (25-
28°C), valamint szórakoztató elemek- 
kel és kígyócsúszdával felszerelt 
gyermekmedencékkel. A strand 
területén játszótér és több sportpálya 
is található. Havi rendszerességgel, 
szaunázási lehetőséggel egybekötött 
éjszaki fürdőzésre is van lehetőség. 
 
A fürdő szaunavilágában három finn 
szauna kapott helyet, melyek közül az 

egyik rönkszauna, de megtalálható 
itt infraszauna, gőzkabin és sószoba 
is. Érdekesség, hogy Komárom 1700 
éves fürdőkultúrájához híven – a 
városban zajló ásatások során több 
fűthető medencével és padlófűtés-
sel ellátott komplexumot találtak 
– a szaunavilág szaunáit az ókori 
Brigetiohoz köthető császárokról 
nevezték el. Október elejétől május 
végéig hetente többször (kedden, 

csütörtökön és valamelyik hétvégi 
napon) szaunaszeánszot szerveznek, 
valamint havi rendszerességgel 
külsős szaunamestert is hívnak, hogy 
a vendégek helyben ismerhessék 
meg az aktuális trendeket. Minden 
kedden és vasárnap fürdőruha nélküli 
szaunázásra van lehetőség. A Brige-
tio Gyógyfürdő kiváló gyógyászati 
részleggel rendelkezik, ahol többek 
között súlyfürdő, 

Brigetio  
Gyógyfürdő
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szénsavas kádfürdő, gyógy-
masszázs és gyógypakolás szol-
gálja a gyógyulást, sőt komplex 
balneofizioterápiás kezelés igény-
bevételére is lehetősége van a gyóg-
yulni vágyóknak. A szolgáltatások 
elvégzését szakszerű reumatológiai 
vizsgálat előzi meg. A kezelések 
OEP támogatással és anélkül is a 
vendégek rendelkezésére állnak. 
 
A fürdő több külsős partnerrel együtt-
működik, így a szezonban a rendőrség, a 
Magyar Vöröskereszt komáromi csoportja 
és a Komáromi Klapka György Múzeum 
is szervez náluk családi programokat. 
A teljesség igénye nélkül idén is készül-
nek gyermeknappal, sportágbörzével, 
strandröplabda kupával, Csobbanó 
Fesztivállal, családi- és egészségnappal, 
valamint nyárzáró vigassággal. Július-
ban és augusztusban a strandrészen 
található élménymedencében vízi-
tornával kedveskednek a vendégeknek. 
 
A Brigetio Gyógyfürdőben a jövőben 
számos fejlesztést terveznek. Ezek 
egy része a járvány miatt elmaradt, 
jelenleg az ütemezésük zajlik.
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k Thermál Hotel és Camping

A Brigetio Gyógyfürdő területén található Thermál Hotel két családi szobával 
és 25 db részben pótágyazható, kétágyas szobával rendelkezik. A szobák min-
degyike zuhanyzó/WC-s fürdőszobával, televízióval, mini hűtőszekrénnyel 
felszerelt. Emeleti szobáik klimatizáltak. A szobaár tartalmazza - az éjszakák 
számával megegyező - reggelit és a fürdőbelépőt. A hotelhez nyári szezonban 
üzemelő, 200 lakókocsi, illetve sátor elhelyezésére alkalmas kemping tartozik. 
www.thermalkomarom.hu

Solaris Camping és Üdülőházak

A Brigetio Gyógyfürdő területén elhelyezkedő Solaris Camping egész évben 
várja vendégeit 75 lakókocsi-és sátorhellyel. A kemping vendégeinek kényelmét 
vizesblokk, mosókonyha, főzőkonyha szolgálja.

A Solaris Üdülőházak közül 9 egység egész évben üzemel és 30 fő elhely-
ezésére alkalmas. A nyári időszakban ez további 9 egységgel bővül, ahol 36+8 
fő szállásolható el. www.komthermal.hu/szallas/solaris-kemping-es-udu-
lohazak

Carrier Hotel

A hotel Komárom keleti szélén, csendes környezetben fekszik a 10-es főút 
mellett. A megfelelő komfortot biztosító hotel 17 szobája 31 főt tud fogadni, 
ahol főleg hosszútávú- és céges elhelyezésekre rendezkedtek be. Az 1-2-3 ágyas 
szobákban zuhanyzó/WC, kábel TV, hűtő szolgálja a vendégek kényelmét. Két 
teakonyhával rendelkező apartman jellegű szoba is várja az idelátogatókat. 
www.komthermal.hu/szallas/carrier-hotel
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WF
szabadidőpark

www.wfpark.hu

A park strandja május végén nyit, 
termálmedencéjük élményelemekkel 
gazdag, tavaly adták át a vízivárral 
rendelkező pancsolót, ami egyből 
a gyerekek kedvence lett, az ovális 
medencéjükben csúszda is található, 
míg az igazi attrakciót a négysávos, 36 
méteres óriáscsúszdájuk jelenti. Val-
amennyi medence feszített víztükörrel 
rendelkezik. A nyári hétvégéken nagy 
népszerűségnek örvend a vízi zumba. A 
strandhoz büfé is tartozik, amelyből egy 
ételes és egy italos áll a vendégek ren-
delkezésére, a hétvégéken pedig külsős 
szolgáltatókat fogadnak, hogy a kínálat 
még szélesebb legyen.

A WF Szabadidőpark étterme 
négyévszakos, melynek konyhája az 
idei szezonra újult meg. Az étlapon 
elsősorban a magyaros ételek dominál-
nak, de ősztől-tavaszig rendszeresen 

tartanak tematikus hétvégéket. Az 
étterem befogadóképessége 130 fő, 
ezért kiválóan alkalmas esküvők, családi 
és céges rendezvények, programok 
megtartására. Terasza az idei szezonra 
teljesen megújul. A nyár folyamán az 
étterem délelőtt 10-től este 20 óráig 
üzemel, a rendezvények idején pedig 
a megrendelő igényeihez igazodik.  
 
Kétségtelen, hogy a WF Szabadi-
dőparkban számos sportolási lehetőség 
és megannyi élmény várja az idelátogató 
párokat, családokat, baráti társaságokat. 
Kulturális-, sport-, és szabadidős ren-
dezvényeik az évek során formálódtak, 
gazdagodtak és nem egy közülük hagy-
ományteremtőnek bizonyult.

Az egykori kavicsbánya helyét – 
mintegy 25 évvel ezelőtt – a WF 
Építőipari Kft. kezdte átalakítani 
modern szabadidő központtá. A 
27 hektáros szabadidőpark a bel-
várostól pár perces autóútra talál-
ható, a Puskaporosi majorban. Azóta a 
hatalmas zöldövezetben, a természet 
szívében, színes szolgáltatásokkal 
várnak mindenkit, aki pihenni, 
feltöltődni, szórakozni vágyik.  
 
Az induláskor elsőként a horgásztó 
nyílt meg, amely mind a mai napig 
igen nagy népszerűségnek örvend. 
Az öthektáros tóból pontyok, 
kárászok és hatalmas méretű harcsák 
foghatóak ki mindazok számára, 
akik államilag érvényes horgász- 
jeggyel rendelkeznek és megváltották 
napi jegyüket is. A szabadidőparkban 
horgászni csak nappal lehet, éppen 
ezért kedveltek a nyári éjszakai 
horgászversenyek, amelyekre nem 
csak “főállású“ horgászok érkeznek, 
de szívesen elkísérik őket családtag-
jaik is. Ilyenkor igazi bulihangulat 
alakul ki a tó partján. Persze nem 
csupán a pecásoknak nyújt kellemes 
kikapcsolódást a tó, de a sportolás 
szerelmeseit szintén csalogatja, akik 
egy laza kocogással, vagy épp sétával 
járhatják körül a vizet.

A WF Szabadidőparkban a szállás 
is biztosított. A faházaik egy része 
komfort nélküli, ezeket leggyakrabban 
nyári táborok alkalmával használják. 
A 12 faház összesen 64 férőhellyel ren-
delkezik. Emellett vannak komfortos, 
sőt minden luxust tartalmazó faházaik 
is, előbbiből három kétszemélyes és 
hét négyszemélyes áll rendelkezésre, 
utóbbiból pedig kettő. Kempingjükben 
270 férőhely van, itt lakókocsi és sátor 
egyaránt elhelyezhető. A kemping viz-
esblokkja 2021-ben újult meg. 13
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A Lovas Színházért 
Komáromba kell jönni!

- Nem egyszerű lovas színházat „csinál-
ni” - vallja Márkos Attila, a Magyar 
Lovas Színház alapítója. Felkészült 
szakemberek, képzett lovak, megfe-
lelően kiválasztott darabok és a hely 
atmoszférájának együttese mind kell a 
sikerhez. Éppen ezért, aki lovas színházat 
akar látni, annak Komáromba kell jönnie. 
 
A komáromi Magyar Lovas Színház 
– ahogy az a honlapjukon is olvasható 
– egy megvalósult álom.  2004 óta 
alkotja az ember, a művészet és a ló 
elválaszthatatlan egységét, azóta 
törekszenek arra, hogy a lehetősége-
inkhez képest a legmagasabb művészi 
színvonalon szolgálják ki a nézőket. 
 
- A színház indulása előtt nyolc évig egy 
televíziós lovas magazinműsor készítője 
voltam, az évek során 70 rész készült 
el, miközben számtalan olyan lovast 
ismertem meg, akik valami különlegeset 
tudtak. Így született meg az első műso-
runk, a Ló show, egy lovas produkció, 
zenei háttérrel. 

Majd egy amatőr színházi társu-
lattal álltunk össze, és kezdetleges 
körülmények között mutattuk be a 
János vitézt – tette hozzá Márkos Attila. 
 
A megalakulás óta eltelt közel 20 
esztendőben a Magyar Lovas 
Színház  Komárom beírta magát 
a magyar színháztörténelembe. A 
lovak száma nem változott, összesen 
22 saját hátassal dolgoznak, míg a 
színészgárdát egy 14 fős alaptársulat 
alkotja, de van saját tánckaruk is. 
 
„Meg kellett élni egy evolúciós folyam-
atot, folyamatosan fejlődünk, változtunk. 
Alapvetően az előadásaink most már 
nem a lovas produkciókra épülnek. Ez 
egy színház, amiben olyan darabokat 
játszunk, amiben lovak is szerepelnek, 
de csak akkor használunk lovat, ha az 
dramaturgiailag indokolt. Az állandó 
színészgárda mellett mindig az adott 
feladatra keresünk színművészeket, 
akiket aztán az adott lovas feladatra ki is 
képezünk. Mindig neves szereplőgárdával 

dolgozunk, akik megfelelnek az adott 
karaktereknek” – tudtuk meg Márkos 
Attilától. A Magyar Lovas Színház 
Komárom országszerte híres, előadá-
siakra hazánk minden pontjáról érkeznek 
nézők, ahogy mondani szokás nullától 
száz éves korig. Márkos Attila a kezdetek 
óta vallja, aki Magyar Lovas Színházi 
darabot szeretne látni, annak Komáromba 
kell utaznia. Ehhez azonban megfelelő 
színvonalat kell nyújtani a nézőknek. 
 
 - A komáromi Magyar Lovas Színház a 
lovas színházak őse. Mindenki, aki azóta 
hasonlót hozott létre, innen indult. Mi 
nem utazunk, hiszen maga a lovarda 
patinás épülete is hozzájárul az atmo-
szférateremtéshez. Itt rendelkezésünkre 
áll a megfelelő technika, a lovak is 
otthonosan mozognak a megszokott 
környezetben” – vallja a Magyar Lovas 
Színház alapítója, aki számos darabot 
írt már a teátrum számára, sőt a dísz-
letek is az ő keze munkáját dicsérik.
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A Lovas Színházért 
Komáromba kell jönni!

Többek közt Az utolsó betyár, A hét 
vezér, A fej nélküli lovas, a Kincsem 
mind-mind Márkos Attila saját 
szerzeménye. “Kedvenc“ darabjuk 
nincs, a közönség minde-gyikért 
ugyanúgy rajong. A 650 fős nézőtér 
minden előadásra megtelik, sőt olyan 
idei bemutatójuk is van, amelyre 
már alig-alig lehet jegyet kapni. 
 
- Alapvetően nehéz darabokat válasz-
tani a lovas színház számára, mert 
nincs olyan, ami a specialitásnak 
megfelel. Nem tudunk például he-
lyszíneket berendezni. Adott az 50x15 
méteres lovarda, annak közepe és két 
oldalszéle. Ha egy darabot kellene 
kiemelnem, akkor az A hét vezér 
lenne, ami egy pazar látványvilágú 
produkció és négy éve vittük először 
színre. Ez lenne az egyetlen előadásunk, 

amivel hajlandó lennék elutazni, sőt 
szeretném is Erdélyben, Csíkszeredán 
bemutatni 200 lovassal. Minden 
másért azonban, ahogy már többször 
is említettem, Komáromba kell jönni! 
– zárta gondolatait Márkos Attila. 
 
A színház weboldalán (lovasszin-
haz-komarom.hu) már megtalálható 
az idei műsorterv. Általában nyaranta 
nem játszanak, idén azonban kivételt 
tesznek. A Lóvátett lovasokat június 
24-én és 25-én láthatja a közönség. 
Július 30-án pedig egy nyári lovas 
gálával készülnek. Az őszi szezont 
az operett gálával nyitják, amely az 
idősebb korosztály nagy kedvence. 
Októberben a Háry Jánost mutat-
ják be, míg az év a hagyományos a 
Mikulás gálával zárul decemberben.

lovasszinhaz-komarom.hu
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Rengeteg élmény, sok közdelem és még több munka, valamint változások jellemezték a 

Magyarock Dalszínház elmúlt húsz esztendejét. Amikor pár komáromi fiatal összeállt egy 

március 15-ei műsor erejéig, senki sem gondolta, hogy ezzel egy országosan is ismert és 

elismert teátrum született. A Magyarock Dalszínház azóta is egyedülállónak számít a hazai 

színházi palettán. Vizeli Csabával, a társulat vezetőjével beszélgettünk.
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- Két évtized van a hátatok mögött. 
Milyen volt az elmúlt 20 év?

- Viccesen mindig megkérdezem, 
hogy mit csinál egy végzős test-
nevelés szakos tanár? Színházat 
alapít. Persze nem ezzel a céllal 
indultunk. 2002 elején megszólítot-
tam pár barátomat, hogy készítsünk 
egy március 15-ei műsort. Ez volt 
A költő visszatér. Akkor egyikünk 
sem gondolta, hogy egy alulról jövő 
amatőr kezdeményezés, egy kis 
közösség rengeteg munkával, és 
sok-sok alázattal ilyen sikert érhet el. 
Az elmúlt évek bebizonyították, hogy 
a Magyarock Dalszínháznak van 
létjogosultsága, hiszen országosan 
is ismertté, elismerté váltunk. Össze 
sem tudom számolni, hogy mennyien 
fordultak meg a társulatban az évek 
során. Az első időszak az útkeresés-
ről szólt, aztán 2002 októberében 
színpadra vittük az első zenés 
nagyszínpadi művet, az 1956-ot. 
 
- Ha valaki meghallja a Magya-
rock Dalszínház nevét, egyből 
tudja, hogy magyar zenés darabot 
kap, ami gyakran helyi történ-
elmi eseményeket dolgoz fel... 
 
- Egyedülálló a hazai színházi palettán 
a Magyarock Dalszínház. A kezde-
tektől arra törekedtünk, hogy magyar 
történelmi eseményeket, irodalmi 
adaptációkat vigyünk színpadra. A 
színház társalapítójával, Másik Lehel-
lel úgy gondoltuk, hogy a színház fen-
nállásának ötödik évfordulójára saját 
darabbal lepjük meg a közönséget. Ez 
lett Az aranyember. Mi mással készül-
hettünk volna Jókai szülővárosában? 
Tavaly nyáron a harmadik Jókai-da-
rabot vittük közönség elé, a békés- 
csabai színházzal kooprodukcióban 
készült Szeretve mind a vérpadig 
című művet. De megzenésítettük A 
kőszívű ember fiait, aztán ott volt a 
Klapka, A fehérlaposok, a Czibor, a 
rongylábú. Ezek egytől-egyig olyan 
darabok, amelyeknek van komáromi 
vonatkozásuk, kötődésük. 2018-ban 
nyitottunk a legkisebbek felé is, 
számukra azóta egyórás mesemu-
sicaleket készítünk. Andersen, 
Grimm vagy magyar népmeséket 
dolgozunk fel modernebb formában. 

- Ahogy mondtad, igyekeztek nyitni, 
mindig megújulni. Legutóbb, a Valahol 
Európában című darabban nagyon sok 
új szereplőt láthattunk.

-Gyakran rendezünk szereplő- 
válogatásokat, mert a musical, a zenés 
műfaj egyre több embert, színészt 
igényel. Vannak olyan társulati tagok, 
akik a kezdetektől fogva velünk 
dolgoznak, és a színház az életük, 
ahogy nekünk is. Aztán vannak 
olyanok, akik hosszabb-rövidebb ideig 
játszanak velünk, családot alapítanak, 
elköltöznek a városból vagy a munka- 
helyi elfoglaltságuk okán nem tudnak 
a színházban tevékenykedni. A folya-
matos megújulásra azért van szükség, 
hogy tartani tudjuk a színvonalat. A le-
gutóbbi válogatóból már több színészt, 
táncost beépítettünk a már futó pro-
dukciókba. A Valahol Európában című 
darabot egyébként már harmadszor 
állítottuk színpadra. 2005-ben, 2015-
ben és 2022-ben. Itt nem egyszerű 
újragombolásról van szó, hiszen csak 
akkor nyúlunk egy-egy darabhoz 
újra, ha van új mondanivalónk is vele. 
 
- Mi áll a Magyarock Dalszínház 
sikerének hátterében?

- Az a szakembergárda, azok a 
színészek, énekesek, táncosok, aki 
napról-napra azért dolgoznak, hogy 
ne csak kivívjuk, de meg is tartsuk 
a közönség szeretetét. Soha nem 
dőltünk hátra, nem ünnepeltettük 
magunkat, még a legnagyobb sikerek 
után sem. Mindig előre megyünk, az 
új kihívások felé. Szerencsés csillagzat 
alatt született a Magyarock Dalszín-
ház. Ahogy korábban már említettem, 
egy baráti kezdeményezés volt, és nem 
úgy indultunk neki, hogy holnaptól mi 
leszünk a Nemzeti Színház. Ma sem ez 
a célunk...

- Idén jubiláltok. 20 évesek lesztek! 
Mi mindennel ünnepeltek, mi mind-
ennel ünnepelhet veletek a közönség?  
 
- Februárban elindult a születésna-
pi évad. Új bemutatókkal és egy 
gálaműsorral is készülünk, melyekről 
Facebook oldalunkon ( facebook.com/
magyarockdalszinhaz) folyamatosan 
adunk tájékoztatást.
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Brigetio, Komárom szőnyi városrésze alatt, a római birodalom pannoniai 
határán feküdt. Egy nagyjából húszezer összlakosú településkomplexum-
ról van szó. Itt állomásozott a birodalom mintegy 30 legiójának egyike, 
amely a 2. század elejétől az 5. század elejéig kb. 200 km dunai határ 
legfőbb védelmét látta el. A terület stratégiai fontosságát mutatja többek 
közt az is, hogy környékünkön háborúzott Marcus Aurelius császár a 2. 
század végén a markomannokkal. Volt még itt, katona- és polgárváros, 
fazekastelepek, temetők, két- katonai és polgári amfiteátrum is.

Brigetio
A Komáromi Klapka György Múzeum az ELTE BTK 
Régészettudományi Intézettel együttműködve 1992 
óta folytat feltárásokat az ókori Brigetio területén, 
Számadó Emese, prof. dr. Borhy László, dr. Bartus Dávid 
és dr. Gátfalvi-Delbó Gabriella régészek vezetésével.  
A nyaranta zajló tervásatások az ELTÉ-n tanuló római koros 
régészhallgatók kötelező szakmai gyakorlatai is egyben.  
 
A régészeti ásatások leletei a múzeum állandó kiállításán 
és a római kőtárban tekinthetők meg. Közülük kiemelked-
nek a polgárváros területén feltárt, magas művészi 
színvonalon megfestett, mitológiai hősöket, isteneket és 
lakomajelenetet, kifeszített állatbőröket ábrázoló falfest-
mények; az 1998-ban talált szarkofágok, amelyekben a 
csontvázakon kívül értékes leleteket, aranyékszereket 
is találtak. Egyedülálló műtárgyuk az a tetőfedő tégla, 
amelybe Ovidius Naso híres ókori költő portréját kar-
colták bele. Ez jelenleg az egyetlen ismert ókori Ovidius 
ábrázolás (az összes többi a reneszánsz és a későbbi 
korok terméke), amely arra is utal, hogy itt a birodalom 
peremvidékén is jelen volt az irodalmi műveltség. A múze-
umban őrzik Philipus Arabs császár bronzból készült 
törvénytáblájának egyetlen példányát is, amely a legiós 
katonák számára nyújtott kedvezményeket tartalmazza. 

2017-ben a tábor területén feltártak egy nagyméretű 
apszisos épületet, amely a 370-es évek elején épült.  
A régészek feltételezése szerint Valentinianus császár 
ebben fogadta 375. november 17-én a kvádok követeit, 
akikkel való tárgyalás közben agyvérzést kapott és el is 
hunyt. 2022-ben a katonai fürdő több izgalmas részletét 
tárták fel, összesen 650 m2 területen. A geofizikai mérések 
szerint az egész fürdő kb. 5000 m2 volt. A megmaradt 
padlófűtésoszlopok, a hideg és langyosvízű medencék,  
a padlótéglákkal burkolt közösségi terek látványa felveszi 
a versenyt bármely hasonló korszakos jelentőségű 
lelőhellyel. 

A jelenlegi múzeum épületét a római leletek már régen 
kinőtték, így a város felújította az egykori méntelep több 
mint 110 éves főpületét. A rövidesen megnyíló Brigetio 
Öröksége Látogatóközpontban 21. századi színvo- 
nalon, látogatóbarát formában, látványos rekonstrukciók, 
virtuális és kiterjesztett valóság segítségével mutatják 
be a mintegy 300 éven át itt állomásozó legiós katonák 
és a polgári lakosság mindennapjait. Brigetio emlékei a 
múzeum kiállító helyein kívül a város számos pontján is 
megtekinthetők.
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Aranytál  
A 2015 óta működő Aranytál Étterem, Panzió és Ren-
dezvényterem Komárom központjában komplex szolgál-
tatásokkal várja vendégeit. 

Az étterem kertvárosias környezetben, házias, magyaros 
ételkínálattal csaolgat. A hét minden napján betérhetünk 
hozzájuk egy bőséges menü ebédre. Az ínycsiklandó va-
csorát pedig a gazdag a’la carte étlapról rendelhetjük 
meg. Az 60 fő befogadására képes étterem mellett talál-
ható a színpaddal rendelkező rendezvényterem, ahol 
további 200 főt tudnak kiszolgálni. Az étterem és panzió 
részben akadálymentes, így mozgáskorlátozottak is 
igénybe tudják venni a szolgáltatásokat. 

Legyen szó esküvőről, évfordulóról, születésnapról vagy 
céges rendezvényről, az Aranytál Étterem, Panzió 
és Rendezvényterem személyzetének rugalmas 
hozzáállásával kitűnő választás lehet. Rendezvények 
esetén az étterem vállalja az egyedi igényekhez igazodó 
kínálat elkészítését, legyen szó hidegtálakról vagy akár 
svédasztalos vendéglátásról. Az ételeket házhoz szállítva 
is kérhetjük. 

A 2021-ben felújított panzióban egyszerre 25-28 főt 
képesek elszállásolni. A két- és háromágyas szobáik 
lehetőséget biztosítanak a kisebb létszámú családok 
vagy egyedülálló személyek kényelmes pihenésére, 
míg a három és négyős lakosztályaikat családbarát 
szállásként alakították ki. A panzió állatbarát szálláshely, 
ezért előre egyeztetve lehetőség van házi kedvencünk 
elszállásolására is. Az Aranytál saját parkolóval is ren-
delkezik. 

Az étterem és panzió frekventált elhelyezésének köszön-
hetően a belváros, a vasútállomás és a buszvégállomás 
pár perces séta csupán.

aranytal.hu
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Komárom egyik legrégebbi pizzériája a Bár-Ka 2006 óta várja a vendégeket. 
Ahogy az elnevezés is mutatja, az induláskor főleg a kulturált italfogyasz-
tásra fókuszáltak, majd 2008-tól a vendégek igényeihez igazodva konyhával 
bővültek. A helyiség kialakítása során a cél egy egyedi, hangulatos hely 
megteremtése volt. Csapatuk számára a “hajó”, mint a szabadság, az utazás, a 
kaland és a felfedezés szimbóluma szolgált ihletként.

A bár hangulatát megőrizve italkínálatuk a mai napig igen széles körű; 
üdítőkkel, kávékkal, csapolt és üveges sörökkel, különleges borokkal, rövid 
italokkal, koktélkülönlegességekkel, továbbá nyáron a legkülönfélébb íz-
esítésű limonádékkal várják a betérőket. Hangulatos kis vendéglátóegységük-
ben főként az olasz konyha hagyományait ápolják. Fő profiljuk a pizza, amit 
igazi olasz receptúra alapján készítenek, vékony tésztával és gazdag feltéttel. 
A kedvencek közé a minden húsos és a juhtúró alappal készült pizza tartozik. 
Emellett étlapjukon hamburgerek, gyrosok, grill ételek, tészták és saláták 
gazdag választéka szerepel.

A Bár-Ka 36 fő befogadására képes, mely könnyen átalakítható különböző 
vállalati, családi rendezvények, nagyszabású baráti összejövetelek (osztály-
találkozók, legény- és lánybúcsúk), vagy épp üzleti megbeszélések számára is.

A belső térhez tavasztól őszig egy 25-30 fős terasz kapcsolódik, ami valódi 
kis zöld sziget a városközpont nyüzsgésében. Ha autóval érkeznénk, parkolási 
lehetőséget is biztosítanak.

A Bár-Ka egész évben nyitva tart, emellett természetesen ki is szállítanak 
naponta délelőtt 10.30-tól este 21 óráig, illetve hétvégén 21.30-ig Komárom-
ban és vonzáskörzetében, íg Szőnyben, a molaji városrészben, Koppánymono-
storon, az ipari parkban, de Almásfüzitőn és Csémen is.
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Komárom legfiatalabb és legfiatalosabb ká-
vézója 2022. januárjában nyitott. A letisztult 
környezetben, kávéval, forró csokoládéval, 
teával, alkoholos és alkoholmentes koktélok-
kal, csapolt sörrel tehetjük még kellemeseb-
bé a baráti beszélgetéseket, üzleti tárgyalá-
sokat, megbeszéléseket.

A Chill Zone fő profilja a különleges kávé-
kon alapul, három őrlőjük közül kettőben 
sötét pörkölésű kávé található. Az elsőben a 
80% arabica és a 20% robusta igazi napin-
dító, hiszen ez a legerősebb. A másodikban a 
100 %-os arabica ígér feltöltődést a délelőtt-
re vagy ebéd utánra. Míg a harmadikban egy 
igazi különlegességet, világos pörkölésű ká-
vét darálnak. Komáromban elsőként a Chill 
Zone Kávézóban volt kapható specialty 

kávé. Ezt a minősítést csak a 80 pont feletti 
kávék kaphatják meg. A kávébab szüretelé-
se kézzel történik, fél kilóban maximum 3-4 
darab törött szemmel. A pörkölés a kávébab-
szem első reccsenése után befejeződik, így 
őrizve meg a gyümölcsös, kissé fanyarkás 
ízvilágot. A speciality kávé nem összekeve-
rendő a kézműves kávéval, noha ez is ilyen tí-
pusú kávé, mégis kevés kézműves kávé kapja 
meg a speciality minősítést.

A Chill Zone Kávézó és Bár belső helyisé-
gében hat asztallal, a bárpultnál további hat 
ülőhellyel, míg teraszán nyolc asztallal várja 
a vendégeket hétfőtől csütörtökig 10.00-től 
20.00-óráig, pénteken és vasárnap pedig 
10.00-tól éjfélig.

C
h

il
l 

Z
o

n
e

 K
á

vé
zó

 é
s 

B
á

r 

2
3

 E Chill-Zone-CafeBar

Komárom határtalanul jó



Ciao Napoli 

A Ciao Napoli neve ismerős lehet a 
komáromiak körében, hiszen a street 
food vonalat képviselő kocsi a Németh 
Cukrászda szomszédságában parkolt 
2020 októberétől. Itt kínálták auten-
tikus nápolyi pizzájukat, nyolcféle 
verzióban, illetve innen indultak 
el a különféle rendezvényekre is, 
hogy aztán helyben szolgálják ki 
a vevőkört. Az igény a fogyasztók 
részéről megváltozott, ezért a Ciao 
Napoli „beköltözött” a Jonathán Pan-
zióba, ahol már helyben is fogyaszt- 
hatunk. A belső térben tizenhatan 
férnek el, ugyanennyi ülőhellyel ren-
delkezik hangulatos teraszuk is.

A nápolyi pizza ismérve, hogy tésztája 
a kovászon, a vízen, a són és a liszten 
kívül nem tartalmaz más alapanyag-
ot. A tészta nem gyors érlelésű, azt 
minimum 24, de inkább 48 órán át 
kelesztik a hűtőszekrényben. A pizza 
tetejét nem pakolják csordulásig 

feltéttel, azonban kizárólag Nápolyból 
és környékről származó feltétekkel, 
legyen szó a szalámiról, a sonkáról, a 
sajtról, a paradicsomról, dolgoznak. A 
Ciao Napoli kínálatában nem találunk 
kaliforniai vagy Hawaii pizzát, he- 
lyette rendelhetünk eredetvédett fin-
omságot. Az autentikus vonal mellett 
pedig a gourmet is erősítik. Erre jó 
példa az édesburgonyás-mascarponés 
alap, amire hasalja szalonna és saját 
készítésű hagymalekvár kerül sok 
rozmaringgal.

A pizzák mellé az étlapra felkerült 
egy antipasti tál is, amin minden 
megtalálható, amit a pizzafeltéthez 
használnak, illetve a nápolyi már-
togatós, amely elkészítése során 
cserépedényben sütik össze a friss 
mozzarellát, a paradicsomot, a par-
mezánt bazsalikommal és fokhagy- 
mával. A hölgyekre gondolva saláta is 
szerepel a kínálatukban.

A Ciao Napoli vasárnap és hétfőn 
zárva tart, keddtől szombatig pedig 
11.00 és 20.00 óra között – a nyári 
szezonban meghosszabbított nyit-
vatartással – állnak a vendégek ren-
delkezésére.

A Jonatán Panzióban hat szoba talál-
ható, mindegyik saját fürdőszobával 
és klímával rendelkezik. A panzió 
szaunáját nem csupán a vendégek, 
de a komáromiak is igénybe vehetik. 
Jövőbeli terveik között szerepel, hogy 
az alagsorban sportrehabilitációs 
központot alakítanak ki, gyógy- és 
sportmasszázzsal. Ezt a központot  a 
tervek szerint nemcsak az egyesületek 
sportolói vehetik majd igénybe, de az 
amatőröket, illetve az utánpótlásban 
játszókat is szívesen látják.

Jonathán Panzió
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A török vendégszeretet, a különleges ízvilág és a bőség vár 
minket Komárom leghangulatosabb éttermében az 1993 óta 
működő King Shoarmában.
 
Egy igazi ezeregyéjszakás mesébe csöppenhetünk a város 
szívében, közel a látnivalókhoz.
 
Az ételek elkészítése több mint negyed évszázados tradíci-
ón alapul, a különleges fűszerezés teszi egyedivé az ételkí-
nálatot. A csirkéből és sertésből készült finomságok mellett 
ínycsiklandóan készítik el a bárány- és birkafogásokat is,  
így a helyi kínlat legkedveltebb ételei a bárányborda és a bir-
kanyárs.
 
Az egyedi ízvilág mellett nem mehetünk el szó nélkül az ada-
gok bősége mellett sem, a King Shoarmából a „nagyevők” 
is minden bizonnyal elégedetten távoznak. Szultán táljukat 
érdemes kipóbálnunk, hiszen arról megkóstolhatjuk az étlap 
kínálatában található fogások javát.
 
Az étterem évtizedek óta ugyanazzal a személyzettel dolgo-
zik, így a kedves és professzionális kiszolgálás garantált.
 
A King Shoarma nemcsak a komáromiak és a környékbeliek 
kedvenc találkozóhelye, de törzsvendégeik között külföldiek, 
színészek, énekesek egyaránt megtalálhatóak.
 
A terasszal együtt az étterem teljes befogadóképessége 140 
fő, ezért tökéletes választás lehet születésnapok, évfordulók, 
jeles események, céges rendezvények megtartására.

A King Shoarma Étterm nyitvatartása: hétfőn, kedden, szer-
dán, csütörtökön és vasárnap 11.00-től 22.00 óráig, pénteked 
és szombaton pedig 11.00-től és 23.00 óráig várja vendégeit. 
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1973-ban családi vállalkozásként in-
dult el a Kocsis család kifőzdéje, ami 
nemcsak Komáromban, de a megyében 
is az első volt. A szőnyi pincehelyiség-
ből az 1990-es évek elején a komáromi 
Táncsics és a Bem József utca kereszte-
ződésébe költözött az étterem, ami azó-
ta is ott működik.

Az a la carte étterem nyolc évvel ezelőtt 
tért át a svédasztalos menürendszerre, 
ami a hét miden napján 11.30-től 21.00 
óráig áll a vendégek rendelkezésére. Az 
évben csupán december 24-e és 26-a 
között, illetve december 31-én és janu-
ár 1-jén tartanak zárva.

A svédasztalos menü kínálata igen 
gazdag, vannak állandó ételek, ilyen 
a csontleves, a különféle sültek, to-
kányok, pörköltek és köretek, amiket 
változatos tésztákkal, főzelékekkel és 
egyéb finomságokkal egészítenek ki, 
hogy mindenképp megtaláljuk a szá-
munkra legmegfelelőbb ebédet, vacso-
rát. A kínálatban elsősorban a magya-
ros ételek dominálnak.

A Kocsis Étterem nyitása óta garancia 
a minőségre, hiszen nem csupán Kocsis 
Sándor, de két fia is mesterszakács vég-
zettséggel rendelkezik, akik szintén a 
családi vállalkozásban dolgoznak.

A hely befogadóképessége megközelíti 
a 100 főt, az étteremhez tartozó tera-
szon további 50 főt tudnak kiszolgálni. 
Így az étterem kiválóan alkalmas eskü-
vők, családi és céges rendezvényekre is.

A Kocsis Étterem mellett egy tíz férő-
helyes panzió is működik, ahol kétágyas 
szobák, illetve egy négyágyas apartman 
áll a vendégek rendelkezésére.

A Kocsis Étterem híre nem csupán 
Komáromban és a környékén ismert, 
de több 100 kilométeres távolságból is 
vonzza a hazai ízekre vágyókat. Kultu-
rált környezetben, kedves, udvarias ki-
szolgálással minőségi alapanyagokból 
készült házias ízekkel várják kedves 
visszajáró és új vendégeiket!

Kocsis Étterem és Panzió

kocsisvendeglo.hu
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Az olasz stílusú étterem 2020 őszén 
nyitott meg, Komáromban, a híd lá-
bánál, a Sport utca 4-es szám alatt. 
Az étterem könnyen megközelíthető, 
akár gyalogosan a város központjából 
érkezünk, akár autóval vagy épp ke-
rékpártúránkat megszakítva a szem-
közti Tourinform Iroda melletti KOM-
BIbike állomásról átsétálva. 

Az étterem igazán ínycsiklandó, szív-
vel-lélekkel készült olasz ételekkel 
vár! Ilyen a városunkban egyedülinek 
számító fatüzelésű kemencében ké-
szült pizza, vagy épp a finomabbnál 
finomabb tésztaételeik. Mindezek 
mellett, ha épp egy kézműves ham-
burgerre vagy salátára vágyunk a 
Nana akkor is remek választás! 

A hazai konyha szerelmeseinek sem 
kell azonban csüggedniük, nekik is 
tudnak mutatni pár igazi klasszikust, 
például a gazdagon készített húsle-
vest, a brassóit vagy akár a hagyo-
mányos cigánypecsenyét. Az igazán 
ínycsiklandó frissensülteket pártolók 
pedig akár több személyes táljaikból 
is választhatnak. 

Hangulatos belső termük klimatizált, 
hűs hátsó teraszunk egy igazán jó ba-
ráti, családi ebédre vagy vacsorára is 
kitűnő. A Nana kínálata weboldaluk-
ról (nanapizza.hu) pár kattintással, 
vagy telefonon keresztül házhoz is 
rendelhető.

nanapizza.hu
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Monaco  
Kávézó 
  &  

Delikátesz

A Monaco Kávézó & Delikátesz a vá-
ros egyik legkedveltebb vendéglátóhe-
lye 2013 óta. Baráti beszélgetésekhez, 
üzleti találkozókhoz kiváló választás 
a nap folyamán, reggeltől estig, ahol a 
hangulatos belső kávézóhelyiség mel-
lett egy kültéri pergola terasz is várja a 
vendégeket. A Monacoban háromféle 
kávét kínálnak, 100 % arabicát, egy 80 
%-os arabicát, illetve egy különleges 
francia, világos pörkölésű, kézzel sze-
dett kávét. 

A kávékülönlegességek mellett aján-
lott megkóstolnunk ínycsiklandó forró 
csokoládéjukat, limonádéikat, ha pedig 
valami erősebbet szeretnénk, akkor a 
közel négyszáz féle alkoholból biztosan 
megtaláljuk a hozzánk legközelebb állót, 
amit koktél formájában is kérhetünk. 
Bor- és sörválasztékuk szintén széles 
skálán mozog, de vannak nagyszerű 
süteményeik, ha pedig megéhezünk, 
akkor reggelit is készítenek számunkra. 
 
A Monaco rendelkezik delikátesz rész-
leggel is, ahol minőségi hazai és olasz 
alapanyag-különlegességekből, kézmű-
ves termékekből válogathatunk, legyen 
szó vadszalámiról, kolbászról, bresao-
lat-ról, prémium csokoládéról, fűsze-
rekről, tésztaszószokról, borról, sörről, 
szörpről, lekváról, vagy épp chiliről.

A Monaco Kávézó & Delikáteszben 
nagy hangsúlyt fektetnek a kiváló mi-
nőségre, figyelve arra, hogy az ár-érték 
arány is kedvező legyen. 

A Monaco Kávézóban kerékpárköl-
csönzéssel is foglalkoznak, így ha a 
finomságok elfogyasztása után teker-
nénk egyet a városban, arra szintén  le-
hetőségünk van!
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A One Bit Pizzéria és Palacsintázó Komárom „legrégebbi” 
pizzériája, amely 1999 májusában nyílt, vagyis több mint 20 
éve csillapítja a helyiek éhségét különleges finomságaival.

Az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérték a fo-
gyasztói igényeket és a megjelenő új trendeket, így ezeknek 
megfelelően alakították kínálatukat. Az utóbbi években a 
street food jellegű ételek is felkerültek az étlapra, de termé-
szetesen a pizza a fő erősségük.

Ez utóbbiakat rendkívül változatos módon készítik el. Az 
alap pizzák vastagabb tésztával készülnek, de igény szerint 
kérhető az olaszos jellegű vékony tésztás verzió is. A nor-
mál, a kis- és a családi méret mellett olyan különlegességek 
is kérhetőek, mint a Mickey egér formájú, a szív vagy virág 
alakú pizza, amelyek mindíg nagy sikert aratnak a vendégek 
körében.

Ételeik helyben és frissen készülnek, legyen szó pizzáról, 
hamburgerről, édes vagy sós palacsintáról, gyrosokról, fris-
sensültekről, tortillákról vagy salátákról. Ebédre és vacsorá-

ra egyaránt kiváló alternatívát nyújtanak. Rendelés esetén 
ízlésünknek megfelelően választhatunk, hogy vegetáriánus 
vagy húsos, csípős vagy könnyű ízeket kívánunk inkább. Az 
ételek elvitelre vagy kiszállítással is kérhetők Komáromban 
és vonzáskörzetében.

A pizzéria terasza a Brigetio Gyógyfürdő területén talál-
ható, így helyben fogyasztásra csak a nyári szezonban van 
lehetőség, a kültéri medencék nyitva tartásával megegyező 
időben.  120 m2 hangulatos terasszal állnak a vendégek ren-
delkezésére, és ennek megfelelően a hagyományos strand-
büfé ételek is megtalálhatók a portfólióban.

A One Bit Pizzéria december 24-25-26., illetve január elseje 
kivételével, az év minden napján nyitva tart, 11.00-től 22.00 
óráig, a rendelésfelvétel pedig 10.30-tól 21.30-ig lehetséges.

Az One Bit jóval több mint egy átlagos pizzéria vagy gyors-
büfé. Termékpalettája, családias környezete minden igényt 
kielégítő hangulatos kis vendéglátó egységgé varázsolja Ko-
márom szívében!

One Bit 
Pizzéria és Palacsintázó
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A családi vállalkozás 1989-ben alakult, akkor 
még kifejezetten hidegkonyhával foglalkoztak, 
majd 2004-ben tértek át az a la carte kínálatra.

Az étterem életében 2018 jelentett újabb for-
dulópontot, mikor is a megváltozott gaszt-
ronómiai igényekhez igazodva, a kisvárosi 
légkörben nem megszokott gyorséttermi ki-
szolgálásra rendezkedtek be. Az  étterem kül-
sőleg és belsőleg ugyan megváltozott, de a 
gazdag ízvilágból és a kiváló minőségből nem 
engedtek. 

Ez a váltás messzemenően igazolta, hogy a 
Pingvin Étterem csapata jó döntést hozott, 
ugyanis naponta közel 200 ember fordul meg 
náluk. Az ételkiadás percek alatt megtörténik, 
helyben fogyaszthatunk, de igény esetén el is 
vihetjük az ételt.  

Az ételsor hetente változik, amelyben a magya-
ros ízvilág dominál. Kínálatukban megtalálha-

tóak  levesek,  főzelékek, frissen sültek, grillé-
telek,  tészták, saláták, valamint  vegetáriánus 
finomságok is. A hét minden napján 11.00-től 
15.00 óráig ebédelni, 17.30-tól 20.00 óráig va-
csorázni lehet, a köztes időben, vagyis 15.00 
órától 17.30-ig ételfogyasztásra nincs lehető-
ség, azonban egy finom kávéra, süteményre, 
hűsítő italra ilyenkor is beülhetünk. 

A Pingvin Étterem megalakulása óta híres 
arról, hogy professzionálisan bonyolít le kü-
lönböző eseményeket, legyen szó esküvőről, 
születésnapról vagy céges rendezvényről. Je-
lenlegi felállásukban a hidegtálas cateringet 
kínálják, illetve a készlet erejéig a pultból is vá-
laszthat ételt a megrendelő. Az étterem belső, 
üvegfallal elzárható része alkalmas zártkörű 
rendezvények lebonyolítására maximum 20 
főig. 
Szolid árak, ízletes ételek, bőséges adagok és 
nagy választék jellemzi Komárom egyik leg-
kedveltebb éttermét, a Pingvint.
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Tó  
Csárda

Komárom zöldövezetének szívében, a Rüdiger-tó partján 
található a Tó csárda, amely 2009 nyara óta, vagyis 13 esz-
tendeje várja a vendégeket, a tulajdonosok már több mint 
negyedszázados vendéglátói tapasztalattal rendelkeznek.

Az étteremben hétfőtől péntekig az ebédidőben menüt fo-
gyaszthatunk, ami egy levesből és egy fő fogásból áll. Ameny-
nyiben valakinek éppen nem tetszik az aznapi ajánlat, úgy 
kérhet helyette rántott húst, rántott csirkét vagy rántott saj-
tot.

Az ebédidőt követően – hétfő délután kivételével – nem zár-
nak be, így azonnal rendelhetők az a la carte ételek. A konyha 
a szezonban 20.30-ig tart nyitva.

A Tó csárda hagyományos magyaros kínálattal áll a vendé-
gek rendelkezésére, a frissensülteket számos módon elkészí-
tik, legyen szó szárnyas vagy sertéshúsról. Fő fogásuk – ami 
nemcsak a helyi, de még a megyei kínálatban is különleges-
ségnek számít – a csülök, amit kérhetünk nyersen, füstölten 
vagy akár sütve is.

A csárda belső helyiségében közel 50 főt tudnak kiszolgál-
ni, nyaranta pedig hangulatos padjaikon ugyanennyi ember 
foglalhat helyet. Kisebb esküvők, osztálytalálkozók, születés-
napok, egyéb családi- és céges rendezvények megünneplésé-
hez tökéletes választás a Tó csárda, ahol barátságos kiszol-
gálás és hangulatos környezet vár mindenkit.
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Az 1800-as években az egyes városok vagy községek az 
útburkolatuk igénybevétele alapján úgynevezett kövezet-
vám-illetéket szedtek a fuvarosoktól attól függően, hogy 
azok mit szállítottak szekereiken. Komáromban három he-
lyen – Ó-Szőny, Igmánd és Ács felé – építettek fel vámháza-
kat, ezek egyike az Ácsi út déli oldalán, a Monostori erőd 
bejáratával szemben áll, a három közül ez őrizte meg legjob-
ban egykori küllemét. A romos és elhanyagolt épületet Nagy 
Zoltán családja 2009-ben vásárolta meg, visszaépítették az 
eredeti állapotára, majd 2011-ben fogadót nyitottak benne.

Az étterem nyitása kiváló ötletnek bizonyult, ugyanis a város 
legkiemeltebb látnivalója – a Monostori erőd – szomszéd-
ságában nem üzemelt korábban konyha, ráadásul itt halad át 
az 1-es számú főút, ami szintén sok vendéget vezet a hangu-
latos fogadóba. A kezdetben 25-30 fős étterem az évek során 
bővült, kapacitása ma már eléri a 90 főt, ehhez jön még hoz-
zá a terasz, ahol további 40-50 vendéget tudnak kiszolgálni.

Klasszikus konyhát visznek, étlapjukon a marha- és vadé-
telek mellett szárnyasokból, sertésből és halakból készült 
finomságok egyaránt megtalálhatóak. Az adagok igen bő-
ségesek, így a Vámházból garantáltan senki nem távozik 
üres gyomorral. Korábban rendszeresen vállalták zártkörű 
rendezvények lebonyolítását, azonban a járvány kihatott az 
éttermi szokásokra is. A forgalom nagy része áttevődött a 
hétvégére, szombaton és vasárnap annyian fordulnak meg az 
étteremben, mint a hét többi napján együttvéve. A Vámház 
fogadóba hétfőtől vasárnapig 9.00-től 22.00 óráig térhetünk 
be.

Vámház  
Fogadó – Étterem & Restaurant

vamhazfogado.hu
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2020 tavaszán megszépült a város 
Tourinform irodája, amely számos 
új szolgáltatással, városi és térségi 
információval várja a Komáromba 
látogatókat. Proczeller Tamás iroda-
vezetővel beszélgettünk.
 
Az utóbbi időszakban aktualizáltuk kí-
nálatunkat. Így megvásárolhatóak náluk 
az észak- és dél-komáromiak által készí-
tett kézműves termékek, csakúgy, mint 
a Komárom logóval ellátott reklámter-
mékek és a várossal kapcsolatos köny-
vek. 
A betérő turistákat kartográfiás tér-
képekkel segítjük. Kiadványaink közt 
megtalálhatóak a Magyar Turisztikai 
Ügynökség régiós anyagai is. A legki-
sebbek számára külön gyereksarkot 
alakítottunk ki, ahol a Kajla-kiadványok 
mellett megtalálható a Szabó Olivér által 
írt Szuronyffy Szaniszló és a komáro-
mi kisleány, Luca történetét feldolgozó 
várostörténeti mesekönyv, a hozzá 
kapcsolódó foglalkoztató füzetekkel, ki-
festőkkel együtt.

Iroda minden évben elkészíti a Komá-
romi kalauz című kiadványt, amelyben 
a helyi turisztikai attrakciók mellett, 
kerékpáros útvonalak is szerepelnek, 

feltüntetjük a dunai hajóbérlés lehető-
ségét, illetve az elérhető vendéglátó- és 
szálláshelyek listáját a város térképével 
együtt. A kalauz ugyanúgy többnyelvű 
(magyar, szlovák, angol, német, orosz, 
lengyel), ahogy a város megújult idegen-
forgalmi honlapja, az iranykomarom.
hu is. Az oldal folyamatosan frissül, 
mindig az aktuális programajánlatokat 
szerepeltetjük. Irodánk egész évben, 
havi vezetett túrákat szervez, ezek 
időpontja megtalálható a weboldalun-
kon és Facebook-oldalukon is (Komá-
romi Tourinform). Ez utóbbi egészül 
ki a csapatunk által kezelt KomTuriszt! 
csoporttal, ahol napi szinten öt hírrel 
jelentkezünk, továbbá indítottunk egy 
videósorozatot is, KomGasztró cím-
mel, amelyben a komáromi vendéglátó-
helyeket mutatjuk be.

A városba érkező turisták letölthetik  
a Guide@Hand elnevezésű applikációt, 
segítségével virtuálisan járhatják be vá-
rosunkat. Az app a kiválasztott nyelven 
ad számot a helyi látnivalókról. A Cama-
rum - A nagy kincskeresés elnevezé-
sű applikációval játékos formában ke-
rülhetünk közelebb a helyi értékekhez, 
míg a Zöld Komárom app településünk 
természeti kincseit tárja fel előttünk.  

Az iroda mellett található a KomBike 
hagyományos és elektromos kerékpár-
kölcsönző egyik dokkolóállomása. Csa-
patunk a jövőben tematikus túra- és 
kerékpáros programokkal is készül. 
Rövid távra a kerékpárokon bonyolít-
hatjuk a bérlést, a havi, a féléves vagy 
éves bérletek pedig a Tourinform irodá-
ban vásárolhatók meg, ahol egyébként 
a vírushelyzet elmúltával az országos 
rendezvényekre, koncertekre szóló 
jegyértékesítés is újra indult már. Két 
országos jegyértékesítési céggel állunk 
kapcsolatban, így az ország bármely 
pontján zajló rendezvényre lehet jegyet 
venni Komáromban is.

Az idei évben számos újdonságot terve-
zünk, így készülnek a városi imázsfil-
mek, valaint az Észak- és Dél-Komárom 
programjait közös felületen bemutató 
új mobil applikáció, belekezdtünk 
egy országos, Komáromot népszerűsítő 
médiakampányba, valamint a város 
több pontján turisztikai szelfifalakat, 
fotóparavánokat helyezünk ki, továbbá 
készül a Zöld Komárom kiadványunk 
is. Mindezekkel a szolgáltatásokkal, újí-
tásokkal azt igyekszünk a hozzánk ér-
kezőknek megmutatni, hogy Komárom 
valóban határtalanul jó hely! (se) 

Határtalanul jó! 
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A Brigetio Gyógyfürdő közvetlen szomszédságában talál-
ható a Hét Vezér Apartmanhotel, amely 24 szobával, két-, 
három- és négyfős apartmanokkal rendelkezik. Az apart-
manhotel előnye, hogy a szobák alapterülete nagyobb, mint 
a hagyományos hotelekben, emellett egy kis teakonyha is 
a vendégek rendelkezésére áll, így a hosszabb tartózkodás 
még kényelmesebb környezetben oldható meg. Minden szo-
ba klimatizált, a többségéhez erkély is tartozik. A vendégeket 
igény esetén két akadálymentes apartmannal is várják.

A recepción naponta 16 órás szolgálatot látnak el a Hét Ve-
zér Apartmanhotel munkatársai, akik magyarul, angolul és 
németül egyaránt beszélnek. A hotel rendelkezik önkiszolgá-
ló mosodával, zárt parkolóval és lifttel is. Az épületben helyet 
kapott egy masszőr, lágy csontkovács és egy pedikűrös-ma-
nikűrös is. A vendégek akár kerékpárt is bérelhetnek.

Hét Vezér

A szobákhoz automatikusan jár Brigetio Gyógyfürdő belé-
pője. A fürdő szolgáltatásait a vendégek már az érkezés nap-
ján 14.00 órától, illetve a távozás napján 10.00 óráig, a szoba 
elhagyásáig, vehetik igénybe.

A kínálatban szerepel svédasztalos reggeli, amit a Hét Vezér 
Apartmanhotel újonnan nyílt téli kertjében/bárjában fo-
gyaszthatunk el a vendégek, illetve az idei szezontól kezdve 
a la carte vacsorát is biztosítanak a hozzájuk érkezőknek. A 
vendégek 8-10-féle főételből és két-háromfajta desszertből 
választhatnak.

Téli kertjük/bárjuk nem csupán a hotel vendégeit szolgálja 
ki, de a Brigetio Gyógyfürdő vendégeit is sok szeretettel 
várja!

Apartmanhotel

hetvezerapartman.hu
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Hotel Aqua

A hangulatos kis hotel szintén a Brigetio Gyógyfürdő köz-
vetlen szomszédságában található a pihenni, kikapcsolódni, 
gyógyulni és nem utolsó sorban sportolni vágyók részére.

A szállodában 18 kétágyas, egy háromágyas, egy négyágyas 
családi szoba (szoba+hálófülke), valamint egy kétszobás, 
négyágyas apartman található. Szobáik erkéllyel, zuhany-
zós fürdőszobával, toalettel, televízióval, hűtőszekrénnyel, 
széffel felszereltek. Minden szoba légkondicionált, a szálloda 
egész épületében ingyenes WiFi elérés van.
 
Az érkező vendégek közvetlenül a hotel előtt parkolhatnak. 
Közlekedésüket a szálloda szintjei között lift segíti.

A hotel éttermében svédasztalos reggelit biztosítanak. Míg 
bárjukban üdítővel, szeszes italokkal, kávéval állnak rendel-
kezésre.

A városközponttól mindössze egy kilométerre lévő Hotel 
Aquát 2018-ban újították fel. 

A szállás igénybevételéhez OTP és K&H Szépkártyát elfogad-
nak.

hotelaqua-komarom.hu
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Nemcsak küllemében, de nevében és szolgálta-
tásainak minőségében is jelentősen megválto-
zott az egykori Juno Hotel, ami az idei szezon-
tól Hotel Aurumként működik tovább.

Az elmúlt években az épület bővítése, valamint 
energetikai korszerűsítése történt meg, me-
lyet követően a hely újra szállodaként fogadja 
vendégeit. Az 52 szobás, business szálloda a 
tervek szerint júniusban nyitja meg kapuit. Az 
idei érkező vendégek egyelőre csak reggelit 
tudnak fogyasztani, a jövőbeli tervek között 
szerepel az étterem újranyitása is, a megválto-
zott igényekhez alkalmazkodva.  

Ugyancsak bővítés és fejlesztés alatt áll a well-
ness-részleg, ahol a termálvíz jótékony hatása-
it is élvezhetik majd a vendégek. A fogászat és 
a különféle szépészeti szolgáltatások továbbra 
is elérhetőek.

A hotel nyitása előtt idén tavasszal kezdte meg 
működését a Hotel Aurum kávézója, ami egy 
igazi különlegesség Komárom szívében. A tu-
lajdonosok célja az volt, hogy ne csak italokat, 
de élményeket is adjanak a hozzájuk betérők-
nek. Az utazásaik során számos tapasztalatot 
gyűjtöttek, amit a kávézóban kívánnak kama-
toztatni. A minőségi szórakoztatásra töreksze-
nek, akár a közvetlenebb kommunikációval, 
akár az egyedi kínálattal. A kávézóban a ké-
nyelmet és a minőségi szórakozást helyezték 
előtérbe. A nyár folyamán több tematikus na-
pot tartanak, amellyel színt kívánnak vinni 
a komáromi hétköznapokba.

A kávézó beltere 30-40 fő kiszolgálására alkal-
mas, míg a teraszon 50 vendég fér el. A kávé-
zóba és a szállodába érkezők közvetlenül az 
épület mellett tudnak parkolni.

3
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Kozenkow kúria 
A Komárom Kulcsár István utca 18. szám alatt álló 
Kozenkow kúria 2004 óta várja a szállóvendégeket. 
Az Igmándi erőd szomszédságában egy családi ház 
tetőterében alakítottak ki négy szobát, összesen tizenegy 
férőhellyel.

A tulajdonosok turisztikai pályázati támogatásnak 
köszönhetően 2020-ban teljesen felújították a kúriát, 
így valamennyi szoba új ágyat, tévét és klímát kapott.  
A szobákhoz toalett és zuhanyzós fürdőszoba tartozik.

Mivel a kúria idegenforgalmi szempontból kissé távolabb 
esik a város központjától, elsősorban a környékben üzleti 
céllal tartózkodó dolgozók veszik igénybe a szállásle-
hetőséget. Az étkezés egyénileg megoldható, ugyanis 
a téli kertben jól felszerelt konyha áll a vendégek ren-
delkezésre, ahol megtekinthető a komáromi labdarúgás 
története is.

További szolgáltatásaik közé tartozik a finn szauna, amit 
a tulajdonosok 2021-ben korszerűsítettek.

20-25 fős társaságok számára szintén tartogatnak 
meglepetést, ugyanis a kemencés házukban csülköt, 
tarját, disznótorost lehet sütni igazi retro környezetben, 
míg nyáron a kinti szalonnasütő teszi hangulatossá az 
étkezést.

Mivel a tulajdonosok szintén a házban élnek, így mindig 
a szállóvendégek rendelkezésére állnak. Igény esetén 
kerékpárt is biztosítanak, emellett a kúria állatbarát, 
ugyanis a kis- és nagy testű négylábúakat egyaránt szí-
vesen látják.

kozenkowkuria.hu
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A város központjában, a Brigetio 
Gyógyfürdő szomszédságában talál-
ható Komárom kényelmes, családias 
jellegű szállodája, a Forrás. A hotel 
nagy előnye, hogy a hátsó kijárata a 
gyógyfürdőbe nyílik, így biztosítva 
közvetlen belépést a vendégeknek.

A Forrás Hotel 20 szobával rendel-
kezik, ezek felét az elmúlt időszak 
megváltozott elvárásainak eleget téve 
apartmanná, stúdióvá alakították át, 
amelyekben a háló- és fürdőszobán 
kívül egy kis konyha és egy kedves kis 
nappali is megtalálható. Ezek főleg a 
hosszabb távon Komáromban mara-
dó vendégek igényeit szolgálják ki.

A szobaárak tartalmazzák a svédasz-
talos reggelit és a gyógyfürdő belé-
pőt. Félpanziós ellátásra is lehetőség 
nyílik, ezt a közeli éttermek valame-
lyikében, vacsorajeggyel tudják a 
vendégek megoldani.

A Forrás Hotel közelében számtalan 
sportolási lehetőség várja a szállást 
keresőket. A parkolás a hotel előtt, 
közterületen lehetséges.

A szállodában, amit a Forrás-Co Kft. 
üzemeltet többféle bankkártyát, 
SZÉP kártyát és utalványt is elfogad-
nak.

hotelforras.hu
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A város központjában, csendes mellékutcában található Ko-
márom barátságos hangulatú szállodája a Tulipán Hotel, 
amelyben nyitása óta a minőséget és a vendégek elégedett-
ségét tartják szem előtt.

Az elmúlt tíz év a folyamatos megújulás és fejlődés jegyé-
ben telt. A Tulipán Hotel 10 szobájának többsége kétágyas, 
emellett kialakítottak két apartmant is. A szálloda rendel-
kezik wellness részleggel, amelyben szauna is található, de 
lehetőség van kerékpárkölcsönzésre. A szálloda kutyabarát.

A Tulipán Hotelben működik egy szolárium stúdió is, ahol 
nyolc professzionális szolárium gép közül lehet fekvőt vagy 
állót választani. Emellett egy lottózó is üzemel az egységen 
belül.

A szobaárak tartalmazzák a bőséges svédasztalos reggelit, 
míg a félpanziós igény esetén a vacsorát valamelyik közeli 
étteremben lehet elfogyasztani.

A szálloda zárt parkolójában díjmentes a parkolás.

A Tulipán Hotelben, amit a PROFIL-CO Kft. üzemeltet, több-
féle bankkártyát, SZÉP kártyát és üdülési csekket is elfogad-
nak.
 
A cégcsoportok mindkét szálloda esetében biztosítják a rep-
téri transzfert, illetve lehetőség van gépjármű bérlésére is.

Tulipán          Hotel

hoteltulipan.hu
3

9

E Tulipán- 

      Panzió-Komárom

Komárom határtalanul jó



K
e

ré
k

p
á

rra
l 

 
K

om
árom

b
an és a kö

rnyéken

4
0

A térség kerékpár-útvonalai Komáromtól 
Tatáig, Észak-Komáromtól Gútáig számtalan 
izgalmas kalandot kínálnak. Különböző távú 

túrák között válogathatnak a családosok  
és a komolyabb kihívást kedvelők is.

A ,,Vitézség útjai” kerékpáros útvonal (táv: 69 km): 

Komárom (Tourinform iroda) - Észak-Komárom (Duna-
rakpart - Vág -Duna part - Nádorvonal - Duna utca) 

- Komárom (Csillagerőd - Szőny Hősök tere) - Mocsa 
(Hősök tere), - Csém (Milleneumi park) - Nagyherkány  - 
Ács (Zichy kastély, Duna part, Concó torok) - Komárom 

(Monostori erőd - Igmándi erőd - Tourinform iroda).

Turistatérképek 
megvásárolhatók a Tourinform irodában  

(2900, Komárom, Igmándi út 2, 06-34-540-590).

Komárom határtalanul jó



2900 Komárom,  
Igmándi út 2.

06 30 013 7709
kombibike.eu

A KOMBIbike 4 magyar és 5 szlovák város közös 
kerékpárkölcsönző rendszere.  A közösségi köz-
lekedési rendszer a 9 városban összesen 95 hagy-
ományos és 35 elektromos biciklit kínál bérlésre, 
amelyeket a 13 gyűjtőállomás egyikén lehet kiköl- 
csönözni, majd bármelyik másik állomáson leadni. 

Komáromban a Tourinform iroda (2900, Komárom, 
Igmándi út 2, 06-34-540-590) mellet és a Thermál Ho-
tellel (2900, Komárom, Táncsics Mihály u. 38, 06-34-
341-222) szemben találhatóak a kerékpár állomások. 

Erőd Körút

Észak- és Dél-Komáromot is érintő kerékpárutat 
végigjárva megcsodálhatjuk az Igmándi erődöt a 
Csillagerődöt, majd az Erzsébet hídon áttekerve 
Észak-Komáromban a Nádor utcán keresztül az 
Újvár és az Öregvár érintésével eljuthatunk egészen 
Vág-Dunához. A Monostori híd felé véve az irányt 
visszatérve a magyar oldalra a Monostori erőd Du-
nai bástyájánál érdemes pihenőt tartani.

KombiBike

4
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Németh 
Cukrászda és Kávézó 
Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 
(06 34) 343 817

Jánoska Cukrászda
Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 28. 
(06 34) 341 919

Molnár Fagylaltozó 
és Cukrászda 
Komárom, Táncsics Mihály u. 59 
(06 34) 342 397

Komárom határtalanul jó
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- Az esztergomi legáció augusztus 13-
án avatási és előlépési ünnepséget 
szervez Komáromban. Ezen az ese-
ményen milyen programmal várják a 
borbarátokat?

- A rendezvény már egy nappal koráb-
ban, augusztus 12-én, pénteken este 
indul. Akkor vacsorával egybekötött 
borkóstolón veszünk részt a neszmélyi 
borvidéken, a Kősziklás Borászatban. 
Másnap a komáromi Városháza díszter-
mében kerül sor az állófogadásra, majd 
a Szabadság téren felsorakozik a borlo-
vagrendi menet, akiket a tatabányai 
mazsorettek és a Komáromi Egressy 
Fúvószenekar kísér át a római katoli-
kus nagytemplomba, ahol Bros Gergely 
atya celebrál misét, majd kezdődik az 
esztergomi legáció avatási és előlépési 
ünnepsége. 

Lehetőség szerint évente 6-10 új taggal 
bővülünk. A templomból átmegyünk a 
Csillagerődbe, a lovagi díszvacsorára.

Bondor László borlovag 2014-ben lett Európai Borlovagrend Hungária konzulátus eszter-
gomi legációjának első legátja. A bor az európai kultúra és identitás lényeges alkotórésze.  
A borlovagrend céljául tűzte ki, hogy e közös kulturális örökséget a maga teljes sokrétűségében 
ápolja és átadja a jövő generációjának.

Borban az igazság!

a Vértest, a Gerecsét és a Pilist kísé-
rő domboldalakon helyezkednek el. 
A területe 6600 ha. 1977 óta önálló 
borvidék. A Neszmélyi Borút Egyesü-
let nyolc településen (Agostyán, Baj, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, 
Neszmély, Tata, Kesztölc) összesen 18 
pincészetet fog össze. A fejlesztések je-
lenleg is zajlanak, 100 kilométer hosz-
szú, gyalogos és kerékpáros tanösvény 
és a hozzá kapcsolódó programkínálat, 
illetve ökoturisztikai bemutatópontok 
kialakításával. A vidék elsősorban a 
fehérborairól híres, de újabban már a 
vörösbort adó szőlők is helyet kaptak. 
Fantasztikus minőségű borokat lehet 
itt találni, míg a borászok fiatalos len-
dülettel rendelkeznek. A borvidékre 
kétféle bortípus jellemző, az oxidatív 
és a reduktív bor. Az oxidatív borok 
oxigén hozzáadásával hordóban érlel-
ve készülnek, míg a reduktív borokat 
már az acélhordóban must állapotában 
elzárják az oxigéntől, így őrizve meg a 
szőlő gyümölcsösségét. Ezeknél a bo-
roknál az erjesztés irányított.

- Ahogy említette, van egy kitűnő bor-
vidékünk. De vajon van-e a területen 
borturizmus?

- A borturizmus szempontjából egy 
termőterület a Soprontól az északi 
területekig húzódó térség, beleértve 
a Felvidéket is. Ezen belül a neszmé-
lyi borvidék „kicsinek” számít, egyes 
részeit, úgynevezett poharas meg-
oldással is bejárhatjuk. A borlovag-
rend egyik feladata, hogy fejlessze a 
borturizmust. Jómagam is, ahol csak 
tudom, reklámozom a neszmélyi bor-
vidéket. A Borlovagok című maga-
zinban írok szakcikkeket, amelyekben 
mindíg kiemelt szerepet kap a nesz-
mélyi borvidék, illetve, ha a legátus-
nak rendezvénye van, akkor a nesz-
mélyi borok mindig előnyt élveznek.  
         se

- Az ünnepségen az esztergomi legá-
ció komáromi legációvá alakul. Miért 
kerül sor erre a váltásra?

- 2011-ben jött létre az Európai Borlo-
vagrend Hungária konzulátusának 
esztergomi legációja, akkor a legtöb-
ben Esztergomból és környékéről csat-
lakoztak hozzánk. Amikor 2014-ben 
engem választottak első esztergomi 
legátnak, törekedtem arra, hogy Ko-
márom felé is terjeszkedjünk. Az évek 
során egyre többen csatlakoztak váro-
sunkból, de Tatáról és Tatabányáról is, 
míg az esztergomiak megfogyatkoztak. 
Ezért áthelyezzük székhelyünket Ko-
máromba, amire szintén augusztus 13- 
án kerül sor.

- A borlovagrend számára a legfonto-
sabb a bor és annak tisztelete. Tanít-
ják is a borkultúrát. Mi a meglátása, 
mennyire van manapság borkultúra 
hazánkban?

- Szépen fejlődik, bár még hová. Ha 
megnézzük a környező országokat, 
Németországot, Ausztriát vagy Csehor-
szágot, ott a kiszolgálás, a kínálás igen 
magas színvonalon áll. Ezeket termé-
szetesen már nálunk is tanítják, hiszen 
manapság a sommelier külön szakmá-
nak számít. A mi célunk az, hogy minél 
több helyen, minél kulturáltabban le-
hessen bort kóstolni. Igyekszünk az éte-
lekhez párosítani a megfelelő nedüket, 
hogy egy vacsora a megfelelő borral kí-
sérve a legteljesebb élményt nyújthas-
sa. Szerencsére itt van nekünk a nesz- 
mélyi borvidék, ahol ezt meg is tudjuk 
tenni.

- Többször kiemelte a neszmélyi bor-
vidéket. Mi jellemző erre a térségre?  
 
- A neszmélyi borvidék szőlőültetvényei 
közigazgatásilag Komárom-Esztergom 
Megyében, földrajzilag pedig a Bakonyt, 

Komárom határtalanul jó
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Camarum A nagy kincskeresés app

Google Play                                                   App Store              Google Play                                                   App Store

A “Camarum - Komáromi időutazó” játék a turisták 
és helybéliek számára is izgalmas játékélmény, hiszen a 
történet nem csupán körbevezet Komárom legjelentősebb 
helyszínein, de az izgalmas és interaktív kérdéseknek 
köszönhetően új oldaláról mutatkozik be a város.

    Zöld Komárom app
Te vagy a hős ebben az interaktív ismeretterjesztő játékban, 
amelynek legfontosabb feladata, hogy bemutassa örökölt 
természeti környezetünket. 32 helyszínen 32 kérdés, mellyel 
közelebb kerülhet Komárom élővilágához.

A QR kódok segítségével töltse le ingyenesen az applikációkat 


