
„VÁROS” TT2 / RÉVKOMÁROM (KOMÁRNO) 

Első Feladat - dunai örökség felmérése - ÉRTÉKEK 

 

4 téma színhelyeinek felkutatása Révkomáromban (Komarno-ban): 

 

1. HERITAGE LANDSCAPES SHAPED BY THE DANUBE  

A Duna által formált táj mint örökség 

Szigetek, természetes és mesterséges partszakaszok, véd-művek, rakpartok Komáromban, 

ezek egykori és mai használatai. Mi az egyes partszakaszok története? Mire lehetne 

használni az egyes partszakaszokat? Hogyan válik eggyé a táj, a Duna és az erődrendszer? 

Hogyan alakult ki Komárom település morfológiája és hatott-e rá a Duna közelsége? 

 

2. HERITAGE OF ART and ARCHITECTURE 

Építészeti és művészeti örökség a Duna mentén 

Hogyan befolyásolta a Duna közelsége Komárom épített örökségét? Milyen egyedi 

jellegzetességeket lehet felfedezni ezeken? Milyen korok tették le leginkább kézjegyüket? 

Hogyan viszonyult a háború utáni és a mai építészet Komárom örökségéhez? Próbálták-e 

“humanizálni” az erődrendszert és az ipari partszakaszok építményeit bármilyen egyedi 

építészeti vagy művészeti jegyekkel? 

 

3. HERITAGE DEFINED BY THE ECONOMY OF THE DANUBE 
A Duna gazdasági szerepének emlékei 
Mi befolyásolta Komárom képét jobban, a kereskedelem vagy a hadászat? Ezeken túl 
hogyan befolyásolta Komárom gazdaságát a Duna, és ennek milyen emlékei vannak? Miért 
ott vannak a kikötők, ipari területek, ahol? Mi ezekből az érték? 
 
4. HERITAGE DEFINED BY THE SOCIO-CULTURAL LIFE BY THE DANUBE 
A Duna menti élet és kultúra lenyomatai 
Hogyan éltek együtt a Dunával egykor és ma a komáromiak? Milyen lakóház tipológiák 
vannak, és hogyan kapcsolódnak a Dunához? Milyen szokások, ételek, mesék, nyomait 
lehet felfedezni itt? Van-e kapcsolat a komáromi emlékek és a más Duna-menti tájak 
emlékei között? 
 
A felmérés területe Komárom Dunával közvetlenül érintkező partszakasza, és az onnan 

befelé megközelíthető területek. A Dunától egyre távolabbi, illetve a Vág folyó menti 

területek kevésbé fontosak. Minden témát 6-7 fő (3 csapat) dolgoz fel (a mellékelt 

jelentkezés, beosztás alapján). Tehát az első feladat során a pároknak együtt kell 

működniük. 

  

A fenti témákban és fenti kérdésekkel értékkatasztert kell készíteni, szisztematikusan 

feltérképezve, milyen értéket képviselő területek, épületek vagy objektumok vannak a négy 

témában. Minden talált érték egy közös google térképen és egy külön adatlapon kell 

szerepeljen, ezek hozzáférhetőek a DRIVE mappában. 

A négy téma összességéből összefüggéseket is feltáró prezentációt kell készíteni, ahol 

egyedi ábrázolásmóddal és előadásmóddal kell bemutatni a talált értékeket. 

  

Prezentáció és a második, tervi feladatrész kiadása: okt. 12. 

 
 
 


