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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
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4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor Falumezeje  nr. 110-143, 285-336 sz.
Boérok utcája  nr. 243-256 sz Zsigmondok utcája nr. 160-166, 189-210, 179-187 sz

Sándorkák utcája  nr. 154-168. sz

5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb... -sokutcás, halmazos.
Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc.. - adunata, cu ramificatii

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

U3 Ösvények / Poteci
T11 Falumezeje és Zsigmondok teresedése
T12 Falumezeje közepe
T13 Falumezeje teresedése központi rész
T14 Sándorkák és zsigmondok teresedése, kereszteződése

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

V5 Vízerek / Pârâiaș
i2 Közkutak / Fântâni publice
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
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.)

13. Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii

14.
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U3 Ösvények / Poteci
Gyalogos kapcsolatok patakmentén vagy kerteken 
keresztül, belátást biztosítanak a falu szerkezetében. 
Természetes jellegüket védeni kell.

Legături pietonale între diferite zone ale satului, 
trasee pe lângă pârâu sau prin livezi.
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T11 Falumezeje és Zsigmondok teresedése
Az utak és a domborzat szerves játéka látható, 
értékeben gazdag tér.

Se poate observa realația drumurilor cu terenul 
natural, un spațiu purtător de valori

T12 Falumezeje közepe
Természetes formájában fennmaradt teresedés, jó 
kilátópont a falu bizonyos részeire.

Un spațiu care a rămas într-o stare naturală. Un punc 
de perspectivă asupra unor zone din sat.
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T13 Falumezeje teresedése központi rész
Erős domborzati formákkal rendelkező tér, itt van a 
falu másadik tejleadó központja.

Spațiu cu denivelări de teren accentuate, aici se află 
al doilea punct de colectare al laptelui.

T14 Sándorkák és zsigmondok teresedése, kereszteződése
A falu egyik legszebb tereinek egyike, melyre a 
természeti elemek és domborzati formák játéka 
jellemző

Una dintre spațiile frumoase ale satului, este 
caracteristic jocul elementelor naturale și a 
denivelălirol accentuate al terenului.
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V5 Vízerek / Pârâiaș
Számos kisebb vízerecske szeli át a falut, melyek 
sáncokban vagy utakon szabályozatlanul 
csordogálnak. Jelen esetben egy ház alatt is utat 
kap.

Satul este străbătut de multe pârâiașe, ele curg în 
formă liberă sau în șanțuri.

i2 Közkutak / Fântâni publice

Sajnos az utobbi időben a kutkávákat sajnos fáról 
betonra cserélték, ami értéküket csökkenti. Jelen 
pillanatban már nem használják őket.

Fântâni care au suferit intervenții incorecte, corpul lor 
a fost schimbat din lemn în inele de beton, în 
momentul de față ele nu sunt folosite.
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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.

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

Suprafața dinter aliniamentul de șuri și pârâuri este 
ocupată de grădini mici, fânețe de folosință casnică.
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N2 Gyümölcsös kertek / Livezi
Egyik legkarakteresebb elemei a falunak, 
tömegükben egy átfogó egységet képeznek.

Una dintre elementele caracteristice definitorii ale 
imaginii satului.

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.
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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.




