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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. 70-71sz.
5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb... - telepített

Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc.. - regulată

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

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

T7 Futball pálya / Terenul de fotbal
U1 Főút / Drumul principal
U3 Ösvények / Poteci

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

V1 Nagy Homoród  – Pârâul Homorod
10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)

1.

N1 Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică zonelor umede, 
albia pârâului

N4 Értékes természeti egységek  / Suprafețe naturale valoroase
11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă

1. Megnevezés / Denumire

E9 Ipari és gazdasági épületek
G Gólya fészkek / Cuibiri de barză
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 építésu, 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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T7 Futball pálya / Terenul de fotbal

A falu Szentpéter felőli határában helyezkedik el, 
karbantartott rendezet felülettel, sajnos nincsenek 
meg a szükséges kiszolgáló egységei.

Situat la limita dinspre Sânpetru, cu o suprafață 
ordonată întreținută. Din păcate lipsesc funcțiile 
complementare pentru a fi utilizat corespunzător.
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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.

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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V1/N1 Nagy Homoród  – Pârâul Homorod/ Patak melletti növényzet, patakmart - 
Vegetație specifică 

A falú keleti határát képezi. Termésetes formájában 
van jelen, de a medre túlontúl szemetes. A 
jellegzetes patakmenti növényzetet egy markáns 
fasor is kíséri.

Definește limita estică a satului. Albia sa se 
regăsește în forma naturală, însă este extrem de 
murdar.
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N4 Értékes természeti egységek  / Suprafețe naturale valoroase

Értékes természeti elemei a falunak az utmenti 
fasorok, a Homoród menti fasorok stb.

Vegetaţia marcantă de pe marginea drumului sau a 
pârâului.
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E9 Ipari és gazdasági épületek

A kollektív időkben aránylag nagyobb léptéku istállók 
valamint gazdasági egységek épültek, az épület 
formája viszont a hagyományoshoz közel áll, 
valamint anyagában azonos.

Pe vremurile colectivizării s-au construit grajduri și 
clădiri anexe cu o volumetrie mare, care însă prin 
formă și materiale sunt familiarizate cu cele 
tradiționale.
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A 90-es évek végétől a falu ezen zónája is kezd 
újralendülni, mely karakterében megváltoztatta az 
épitett környezetet anyagában be nem illeszkedő 
épületekkel.

După anii 90 zona a început să se schimbă, care a 
adus clădiri cu o materialitate inedecvată, 
neintegrabilă în imaginea satului.
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G Gólya fészkek / Cuibiri de barză

A villanyoszlopok tetején találhatóak, a falu 
bővelkedik benne.

Sunt situate pe stalpurile electrice.

i3 Öntvény kutak  / Fântâni din fonta

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

Elemente din fontă, cu racord la rețeaua localității, 
din punct de vedere estetic sunt lipsite de caracter.


