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1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés / Data

dec. 2010
Adatgyűjtő neve/Nume responsabil

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

2.     Térképek / Hărti
3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii

4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor FELSZEG  nr. 169-113. sz, nr. 135-178 sz.
HOSSZUMEZŐ  nr. 115-134. sz

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
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7. Domináns utcakép:  -Fésüs , az ujabbak  előkertes (az előkert mérete nem nagyobb 1 méternél)
Asezarea clăd. în raport cu strada: în pieptene, cu gradină de front din anii 50 (grădina de front nu depășește 1-2m)

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

U2 Gyalogos kapcsolatok ösvények / poteci
H1 Fa szerkezetű hidak / Poduri cu structuri de lemn
H2 Pallók / Podețuri 
T1 Temetőkert / Cimitir
T2 Katolikus templom temetőkertje / Cimitirul bisericii catolice
T3 Katolikus plébania előtti tér / Zona din fața plebaniei
T4 Mérleg tere / Zona cântarului

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

V2 Belmező vagy Rácz- patak
V4 Vízre járók / Accese la pârâuri
V5 Út és patak kereszteződése / Intersecție de drum si parau
i1 Közkutak vizhálózatról/ Fântâni publice
i2 Közkutak / Fântâni publice

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

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

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure
E7 Katolikus templom  / Biserica Catolica
E8 Plébánia / Plebanie
T Kőtámfalak / Ziduri de sprijin din piatra
K Út menti keresztek / Cruci dealungul drumurilor

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
Újabb építésű, léptékben kirívó házak, gazdasági épületek (lásd a település rajzokat) / 
Construcții noi care nu se integrază în imaginea satului

13.    Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii
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U2 Gyalogos kapcsolatok ösvények / poteci
A Hosszúmező utcát és a központi részt valamint 
felzseget köti össze, a Géza-kerten keresztül vezet.
A templomhoz vezető ösvény.

Potecă care face legătura dintre zona centrală și 
strada  Hosszúmező.
Cărarea spre biserică.

H1 Fa szerkezetű hidak / 
Poduri cu structuri de lemn

Rácz patakán átvezető faszerkezetű 
híd,Hosszumezőt köti össze felszeggel. 

Pod peste pârâul Rácz, cu structură de lemn. Crează 
legătura între Felszeg și Hosszumező.
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H2 Pallók / Podețuri 
Egyszerű szerkezetek, fából kivitelezve. Stucturi simple, realizate din lemn.

T1 Temetőkert / Cimitir
A temetőkert a tutó dombján helyezkedik el egy 
magasabb domboldal mely felszeg északi felén 
nyúlik el.

Cimitirul se află pe dealul Tuto aflat deasupra zonei 
felszeg, pe latura nordică.

T2 Katolikus templom temetőkertje / Cimitirul bisericii catolice



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

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Felszeg és Hosszumező

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină
5/10

T3 Katolikus plébania előtti tér / Zona din fața plebaniei
Négy út kereszteződésének a tere. Jellege nincs de 
a környező épületek és egy helyes térrendezés által 
központi szerepet kapna a zónában.

Intersecție de patru drumuri, în prezent nu are un 
caracter anume, dar clădirile ce-l înconjoară și cu o 
soluție constructivă ar putea deveni punct de interes 
în zonă.

T4 Mérleg tere / Zona cântarului
A főút és a felszegi út kereszteződése. Innen van a 
feljárás a katolikus templomhoz is. 

Intersecția drumului principal cu strada Felszeg.
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V2/N1 Belmező vagy Rácz- patak / / Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică 
A falut keleti irányból szeli át és az alszegen ömlik a 
Kis Homoród patakában. A Központi és Felszegi 
részen hátsó határvonalat képez a telkek között. A 
partja természetes formájában fentmaradt 
karakterisztikus növényzettel. A felszegi részen az 
utolsó szakaszon a házfrontok között az uttal 
párhuzamosan osztja meg a teret.

 Pârâul străbate satul dinspre est spre vest, fiind o 
delimitare naturală între loturi. Malul este prezent în 
forma naturală cu vegetație specifică.

V4/V5 Vízre járók / Accese la pârâuri // Út és patak kereszteződése / Intersecție de drum si parau
Felszegi rész utolsó szakasza. Segmentul superior al zonei Felszeg.
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i1 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.

i2 Közkutak / Fântâni publice
A Hosszumező utcán helyezkednek el, régebbi ásott 
kutak.

Amplasate pe strada Hosszumezo, sunt fântâni mai 
vechi, săpate.
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N2 Gyümölcsös kertek / Livezi
Egyik legkarakteresebb elemei a falunak. A keleti 
domboldal telekvégeit teljes mértékben 
gyümölcsösök foglalják el valamint a Kis Homoród 
és a csürsorok közötti részen is dominánsak.

Una dintre elementele caracteristice definitorii ale 
imaginii satului. În zona Alszeg capătul loturilor 
dinspre dealurile vestice sunt acoperite de livezi.

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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E7 Katolikus templom  / Biserica Catolica

E8 Plébánia / Plebanie
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T Kőtámfalak / Ziduri de sprijin din piatra

K Út menti keresztek / Cruci dealungul drumurilor




