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1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés / Data

nov. 2011
Adatgyűjtő neve/Nume responsabil

András Alpár, Lőrincz Barna
Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii anexate

Almás falura, mint általánosan a Kis Homoród menti falvakra a legjellemzőbb a dús növényzet, melynek többségét a gyümölcsös kertek teszik ki. A 
falu jellemző képe a lombtengerből helyenként kibukkanó csűrtetők és a templomtornyok festői látványa.
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2.     Térképek / Hărti
3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii

4. Porták száma, házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor  nr. 494-505, 631-681,689-697 sz.
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5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb... -útmenti.
Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc.. - de drum

6. Domináns telekforma: szallag, tégla, tábla, szabálytalan -szallag
Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată - tip bandă

7. Domináns utcakép:  -Fésüs
Asezarea clăd. în raport cu strada: în pieptene

8. Fontosabb utcaképek, alegységek (temető, park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir, parc, piată)
1. Megnevezés / Denumire Porták száma / Nr. gospodării

H1 Beton hídak / poduri cu structura de beton 
H2 Fahídak / Poduri cu structură de lemn
T2 Mérleg tere / Piața cântarului

9.      Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii
1. Megnevezés / Denumire

V1 Pârâul Kis Homoród patak
V6 Pârâul Bosaszó patak
V10 Patakrajárók /Accese la pârâu
i3 Közkutak vizhálózatról / Fântâni publice alimentate din rețeaua de apă potabilă

10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)
1.

N1 Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică zonelor umede, albia pârâului
N2 Gyümölcsös kertek / Livezi
N3 Telekvégi kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt de lot
N4 Domináns természeti elemek / Elemente naturale dominante

11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă
1. Megnevezés / Denumire

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure
E9 Mezőgazdasági épületek  /  Constructii agricole
E10 Ipari épületek  / Constructii industriale
E12  Marhaoltó 

12.     Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erdők, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene, gunoi, clădiri, etc.)
1. Megnevezés / Denumire

Villanyvezetékek / Rețaua de energie electrică aeriană
A tetőfedés anyaga, cserép helyett hullámpala, vagy hullámlemezek agresszív jelenléte 
(lásd ortofoto) / Materiale noi folosite, netradiționale
A homlokzatfelújítások agreszív színhasználata, vagy a nem hagyományos színek
Culori stridente folosite în cadrul renovării fațadelor
Újabb építésű, léptékben kirívó házak, gazdasági épületek (lásd a település rajzokat) / 
Construcții noi care nu se integrază în imaginea satului
Újabb építésű kerítések
Garduri noi construite
Nem honos növényzet használata (fenyők, tuja, stb)
Elemente naturale nespecifice zonei (brad, tuia, etc.)
Ipari létesítmények 
Construcții industriale

13. Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii
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H1 Beton hídak / Poduri cu structură de beton 
Újabb keletkezésű hidak, jelenlétük idegen. Poduri realizate recent.

H2 Fa szerkezetű hidak / Poduri cu structuri de lemn
Patakon vagy arkokon átvezető faszerkezetű híd. Pod peste pârâuri sau șanțuri cu structură de lemn. 
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T2 Mérleg tere / Piața cântarului
Szentmárton felől érkezve a falu első nagyobb 
teresedése, útkereszteződése, itt található a mérleg 
is. Ipari és mezőgazdasági tevékenységek színtere.

Dinspre Sînmartin primul spațiu public care ne 
primește, aici se află și cântarul satului. Aici se 
desfășoră activitățile agricole și industriale.

V1/N1 Kis Homoród pataka / / Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică 
A falut északi irányból szeli át, a falu 
szerkezetének meghatározó eleme, a 70-es 
évekbenszbályozták a medrét.

 Străbate satul dinspre nord, este elementul 
principal în structura satului, albia s-a a fost 
regularizat în anii 70.
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V10 Patakrajárók /Accese la pârâu
Állatitatás számára alakultak ki,  és régebb mosások 
folyamata is zajlott itt.

Pentru adăparea animalelor.

i3 Közkutak vizhálózatról/ Fântâni publice

Poziciójuk megfelelő, ami kérdőjeles a minősége, 
használhatósága és megjelenése esztétikai értéke.

Cu amplasări corecte, dar putem pune semn de 
întrebare privind calitatea și aspectul lor.



TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP                   FIŞĂ DE CARTARE  - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ
Település / Localitate
Almás

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Pósára

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină
7/10

N2 Gyümölcsös kertek / Livezi
Egyik legkarakteresebb elemei a falunak, 
tömegükben egy átfogó egységet képeznek.

Una dintre elementele caracteristice definitorii ale 
imaginii satului.

N3 Telekvégi kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt de lot
A patakok, szántók és csűrsorok közötti területeket 
gyümölcsösök és kisebb veteményeskertek foglalják 
el. 

Suprafața dintre aliniamentul de șuri și pârâuri este 
ocupată de grădini mici, fânețe de folosință casnică.
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N4 Domináns természeti elemek / Elemente naturale dominante
Természeti elemek, fasorok, egyedülálló domináns 
fák melyek értékes elemei a faluképnek.

Elemente naturale care domină în spațiile respectiva 
sau crează ansambluri valoroase.

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure
Tömegükben legjelenlevőbb épített egységeket 
képeznek, a keresztcsűrös  telekhasználat 
záróvonalat képez a domboldalak, kaszálók, 
gyümölcsösök és a saját udvarok között. 

Volumetric grupul de elemente cel mai prezent în 
imaginea satului, ele reprezentând o graniță între 
livezile, pământurile agricole și curțile private.
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E9 Mezőgazdasági épületek  /  Constructii agricole
Mezőgadasági épületek, melyeket a kollektív időben 
építettek, jelenleg gazdák bérelik és tartják karban 
őket. Az épitett állaguk jó, egy kissé zavaró 
tömegüknek jelenléte.

Grajduri și șuri construite pe timpul colectivizării, 
fondul construit este foarte bun, se pune semnul 
întrebării în legătură cu volumetria lor. În momentul 
de față sunt închiriate fermierilor din sat.

E10 Ipari épületek  / Constructii industriale
A kommunizmus alatt épült létesítmények és 
azoknak az utóbbi években való bővitményei. 
Poluáló jellegüek.

Construite în era comunistă cu adăugiri și extinderi 
din zilele noastre ele reprezintă un factor poluant din 
toate punctele de vedre.

E12 Marhaoltó /Ezen a falurészen a még eredeti elemek láthatóak.
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