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1.     Általános adatok / Date generale
Keltezés / Data

ian. 2012
Adatgyűjtő neve/Nume responsabil

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

anexate

2.     Térképek / Hărti
3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii
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4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor  - nr. 18-46, 110-134 sz.
5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb... - út menti

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 és szabálytalan
Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată -  tip bandă

7. Domináns utcakép:  -Fésüs , az ujabbak  előkertes (az előkert mérete nem nagyobb 1-2 méternél)
Asezarea clăd. în raport cu strada: incompletă, 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

T1 Templom tere / Spațiul central
U1 Főút / Drumul principal
U2 Mezei karakteres utak / drumuri de câmp
U3 Ösvények / Poteci

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

V2 Várca pataka  – Pârâul Várca
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 veteményes kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt 

de lot
N4 Értékes természeti egységek  / Suprafețe naturale valoroase
N5 Értékes természeti elemek / Elemente naturale valoroase

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

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure
E2 Unitárius Templom  / Biserica Unitariană
E3 Dimény-Kúria
E4 Parókia
E5 Középületek / Clădiri publice
E6 Emlékmű / Monument 
E7 Kőtámfal / Ziduri de sprijin din piatră
H1 Hídak / Poduri
H3 Palló / Podețuri
G Gólya fészkek / Cuibiri de barză
i1 Közkutak  / Fântâni publice
i3 Öntvény kutak  / Fântâni din fonta

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
Elhagyatott állapotban levő épületek/ Clădiri abandonate

13.    Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii
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T1 Templom tere / Spațiul central

A falu k0zponti tere mely a templomot körülvevő 
kisebb térrendszerekből áll, középületek zárják 
körbe, valamint az országút szeli át. 

Piața centrală din jurul bisericii, este delimitat de 
clădiri publice, precum este transversat de șoseau 
cu asfalt.
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U1 Aszfaltút / Drum asfaltat
A falut átszelő főút. Tájidegen elemként lehet tekinteni, 
viszont más falvakhoz viszonyítva itt szerencsésebb 
esetben van jelen, megmaradt az útszéli sánc 
természetes formájában valamint a széle füves mart.

Drumul principal asfaltat. Nu se integrează în 
imaginea satului, dar aici avem deaface cu un caz 
mai fericit, șanțul dealungul drumului a fost lăsat în 
forma sa naturală.
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U2 Mezei karakteres utak / drumuri de câmp

Ebben az esetben a templom terét és az Oklánd fele 
vezető utat összekötő kővel burkolt út, melynek 
jellege és állapota lenyűgöző. 

Drumul de legătură dintre piața bisericii și drumul 
către Okland, este pavat cu piatră, având o 
caracteristică pozitivă.
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U3 Ösvények / Poteci

A Várca pataka menti ösvény. Potec, situat pe cursul pârâului Várca.
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V2/N1 Várca pataka  – Pârâul Várca/ Patak melletti növényzet, patakmart - Vegetație 
specifică 

A falut hyugati irányból szeli át és ossza két részre, 
patakmedre ezen a részen termésetes formájában 
van jelen, de sajnos túlontúl szemetes. A jellegzetes 
patakmenti növényzetet a sás nád valamint kisebb 
bokrok képezik.

Cu curgere dinspre vest împarte satul, albia pârâului 
este prezent în forma sa naturală. Vegetația 
specifică păe această porțiune este compus din stuf 
și de tufișuri de dimensiuni reduse.
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N2 Gyümölcsös kertek / Livezi

Egyik legkarakteresebb elemei a falunak. A nyugati 
domboldalak telekvégeit a faluköze telkeit valamint 
az északi telkek telekvégeit, egyenlő mértékben 
gyümölcsösök zárják el.

Dealurile vestice, loturile din mijlocul satului și 
dealurile nordice sunt acoperite de livezi, ele sunt 
elementele caracteristice, definitorii pentru imaginea 
satului.
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N3 Telekvégi veteményes kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt de lot

Karakteres  elemei a falunak helyet kapva  a 
gyümölcsösök közt.

Elementele caracteristice ale satului, se găsesc  de 
obicei între livez.



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

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Központ / Zona centrala

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină
12/24

N4 Értékes természeti egységek  / Suprafețe naturale valoroase

A templom előtti „Fenyőpark” hangulatos és kellemes 
eleme a központi térnek. Nyugalomra és tiszteletre int.

„Parcul” de brazi din fața bisericii, conferă o 
atmosferă de liniște și respect locului.
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N5 Értékes természeti elemek / Elemente naturale valoroase

A terebélyes  fák valamint karakteresebb diófák, 
meghatározó és karakteres elemei a falunak.

Pomi de nuci elemente care contribuie la caracterul 
satului.



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

Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Központ / Zona centrala

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină
14/24

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure

Tömegükben legjelenlevőbb épített egységeket 
képeznek, a keresztcsűrös  telekhasználat 
záróvonalat képez a körülötti domboldalak, kaszálók, 
szántók, veteményesek, gyümölcsösök és a saját 
udvarok között. 

Volumetric, grupul acestor elemente este prezent în 
cea mai mare masură ceea ce privește imaginea de 
ansamblu al satului, reprezentând o graniță dintre 
livezi, pământurile agricole și curțile private.
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E2 Unitárius Templom  / Biserica Unitariană

A falu közepén, kis dombháton áll az 1844-ben épített templom, nyugati homlokzata előtt középkori építésű 
toronnyal. A torony sarkainál egy-egy hatalmas, átlós elhelyezésű támpillér áll, kettős tagozással, vakolattal 
borított rézsűs lábazattal. Az északnyugati tám alsó vízvetője vályúzattal profilozott kő. A támok között 
félköríves nyíláson át a dongaboltozatos toronyaljba jutunk, a belső északi falnál tömör mellvédes lépcső 
vezet a karzatra. A gótikus építésű tornyot 1827-ben majdnem nyolc méterrel megmagasították, ekkor 
kapta óraíves párkányát és mai magas sisakját (Balogh I. 1935. 183. Hiv.: KerMagv 1897. 38.).
A torony keleti oldalához a déli hajófalon levő felirat szerint 1844ben építették a mai nagyméretű 
templomot. Emlékezet szerint a korábbi, kisebb méretű templom helyét a mai fal körbefogja.
A régi templom gótikus épület volt, faragványai nem kaptak látható módon helyet az új épületben.
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E3 Dimény-Kúria

A pontos dátumot nem tudják, csupán annyit, hogy a 18. század végén, a 19. század elején épülhetett. A 
szentpáli Dimény családban két fiútestvér, Dimény József és Zsigmond született, akiknek nem voltak 
leszármazottaik. Még áll ugyan a XVIII. századi Dimény-kúria, de azt is megrongálták. A Dimény-házat az 
örökösök a falunak adományozták. Az önkormányzatnak azonban nem volt pénze a karbantartásra, az 
épületet benőtte a gyom, a bejáratot sűrű gyom takarja, bent is romokban hever minden.
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E5 Középületek / Clădiri publice

Az iskola épülete, tömegében nem illeszkedik a faluképben.

Az óvoda épülete
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E6 Emlékmű / Monument 

A második világháborúban elesetteknek színtén állított emléket a templomban az utókor, a teplomkertben 
pedig három német katona alussza örök álmát. A második „magyar világban” volt országzászló is a 
faluban, ez 1989 után veszett el.

E7 Kőtámfal / Ziduri de sprijin din piatră

Az út menti martot erősítették, pozitiv példaként van jelen
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H1 Hídak / Poduri

Az országút Várca patakán átvezető hídja, kőtámfal 
és beton lemez szerkezetű.

Pod peste pârâul Várca, din beton.
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H3 Palló / Podețuri

Ritka elemei a falunak, a faluszerkezet meg a falú 
területén áthaladó patakhosszakhoz képest. 
Feltehetőleg sokkal több volt sajnos ma már csak 
kettő található.

Podețurile care sunt extrem de rare, presupunem 
dat de structura satului precum lungimea porțiunilor 
de pârâu pa suprafața satului că aceste elemente 
erau prezente în număr mai mare.
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G Gólya fészkek / Cuibiri de barză

A villanyoszlopok tetején találhatóak, a falu bővelkedik benne. Sunt situate pe stalpurile electrice.
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i1 Közkutak  / Fântâni publice

Közkutak, sajnos betongyűrűre váltották át a 
kútkáváját. Jelen állapotban sajnos nem használják.

Fântâni a căror elemnte au fost schimbate cu inele 
din beton. În momentul de față sunt nefolosite.

I3  Öntvény kutak  / Fântâni din fonta

A falu vízhálozatára csatlakozó öntvény tipus kutak,  nem túl esztétikus a megjelenésük.


