TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
Település / Localitate
Tömb, utcakép / Zonă, stradă
Borzsova (Bârzava)
Alszeg, Balogok szere
1.

Általános adatok / Date generale

Keltezés / Data
2012.09.

2.
3.

FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ
Lapszám/nr.pagină
Kód / Cod
1/2

Adatgyűjtő neve/Nume
responsabil
Márton Vera, Márton Annamária

Aláírása/Semnătura

Rajz azonosítója/nr.
desen

Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii anexate

Térképek / Hărti
Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii

4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor
nr. 41.- 107.
5.

Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyéb zsákutcás
Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc cu înfundături

6. Domináns telekforma: szalag, tégla, tábla, szabálytalan, jellemző még a szalag és tégla telekforma is
A régi településmag az első katonai felmérésen már szerepel, különálló még Felszegtől.
Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată
7. Domináns utcakép: fésűs, laza sorházas, zártsorú, fűrészfogas, szabálytalan
Az újabbak előkertesek (az előkert mérete nem nagyobb 2-3 m-nél).
Asezarea clăd. în raport cu strada: în pieptene, însiruite cu interspatii, cu front continuu, dintat, neregulat
Latura îngustă a casei spre stradă.

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
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Borzsova (Bârzava)
Alszeg, Balogok szere

FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ
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8. Fontosabb utcaképek, alegységek (temető, park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir, parc, piată)
1.
Megnevezés / Denumire
U1 köves főút
U3 köves belső utak, mellékutak (Emre Janiék utcája, Pál Kálmán utcája, Malom utca)
U4 zsákutcák északra
T3
főút teresedése
9. Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii
1.
Megnevezés / Denumire
V1
Szentmiklós pataka
Borzsova pataka
V2
V3
Balogok kútja
10. Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.)
N1 Botoló füzes és hagyásfás legelők

11. A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă
1.
Megnevezés / Denumire
E1
csűrsorok a Pál Kálmán utcában
E2
jellegzetes B típusú porták
értékes kapuk, kerítések
E3
E4
mérlegház
keresztfa
E5
E6
jellegzetes C típusú porták

12.
1.

Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erdők, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene, gunoi, clădiri, etc.)
Megnevezés / Denumire
villanyvezetékek
a tetőfedés anyaga, cserép helyett hullámpala, vagy hullámlemezek agresszív jelenléte
újabb építésű, léptékben, formában , színben kirívó házak, gazdasági épületek, kerítések és kapuk

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

