
MIKEPÉRCS
Településképi arculaTi kézikönyv

2017.





 1 BevezeTés  .......................................................................................................................................  5

 2 Mikepércs BeMuTaTÁsa  .........................................................................................................  7

 3 örökséGünk  ................................................................................................................................ 11
   a TelepülésMaG BeépÍTése  és MOrFOlÓGiÁJa  ............................................... 11
   reFOrMÁTus TeMplOM  ................................................................................................... 12
   kaTOlikus TeMplOM  ......................................................................................................... 14
   a TelepülésközpOnT pOlGÁri épüleTei  ............................................................  15
   sinay kÚria  .............................................................................................................................. 16
   rÁkÓczi (ezeréves) TölGy  ..............................................................................................16
   elsŐ csÓkOk FÁJa  ................................................................................................................ 17
   nyÁrFÁsHeGyi leGelŐ  .......................................................................................................18

 4 elTérŐ karakTerŰ Településrészek Mikepércsen  ........................................ 19

   Történelmi településmag  ...................................................................................  20
   Új és átalakuló településrészek  .......................................................................  23
   Gazdasági területek  ..............................................................................................  24
   Beépítésre nem szánt területek  ......................................................................  25

 5 a Településkép MinŐséGi FOrMÁlÁsÁra vOnaTkOzÓ aJÁnlÁsOk:  
  építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója,  
  utcák, terek, közparkok, közkertek  .......................................................................................  27

   Történelmi településmag  ...................................................................................  27
Magasság, tetôforma  ..............................................................................  27
anyag- és színhasználat, kerítések  ...................................................  28
Telepítés  ........................................................................................................  29

   Új és átalakuló településrészek  .......................................................................  30
Magasság, tetôforma  ..............................................................................  30
anyag- és színhasználat, kerítések, telepítés  ............................... 31

   Gazdasági területek  ..............................................................................................  32
Magasság  .....................................................................................................  32

 6 JÓ pélDÁkBeMuTaTÁsa: 
  épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat,  
  színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása  ................  33

épületek  .........................................................................................................  33
ablakok és ajtók  .........................................................................................  34
erkélyek, verandák  ....................................................................................  36
Fém kerítések  .............................................................................................  37
Fa kerítések  ..................................................................................................  38
utcaképek, zöldfelületek  ........................................................................  39

 7 Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhorodzók,  
  egyéb műszaki megoldások  ....................................................................................................  40

   impresszum ....................................................................................................................................  42

TARTALOMJEGYZÉK





BEvEZETÉs
„Az építészet megfagyott zene.” 
   Goethe

az építészet az épített környezet alakítása, egyrészről a művészetek egyik ága másrész-
ről mérnöki tudomány, technológiai diszciplína. az emberi kultúra, az emberi tevékenység 
egyik legalapvetőbb megjelenési formája. az embert körülvevő természeti környezet aka-
ratlagos megváltoztatása. „erőszakossága” mégsem destruktív, természetéből adódóan 
konstruktív.

az építészetet sokszor hasonlítják a zeneművészethez is. és valóban az építészetben is 
ugyanúgy létezik ritmus, harmónia, sokszínűség és stílus is. az építészet sokszínűségét a 
változatos utcák, terek, épületek sokasága adja, mint egy zenekarban a sokféle hangszer: 
vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenél-
nek, lehet külön-külön még szép is a dallam amit játszanak, az összkép hamis. ugyanígy 
a házak is lehetnek eltérőek egymástól, régiek, újak, lakóépületek, középületek, de ha nin-
csenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.

ez a kézikönyv abban kíván segítség lenni, hogy a település bemutatásával, az értékek 
megismertetésével feltárja a települési épített környezet értékeit és szépségeit.

Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni-, 
építtetni, amiben örömét leli, ugyanakkor illeszkedik a település képéhez azt ízléssel ala-
kítja.

az ajánlások betartása nem kötelező. nem a tervezési szabadság megkurtítása, uni-
formizálása a céljuk, hanem a helyi értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehe-
tőség feltárása.

a kézikönyv nem egy merev, lezárt szabályrendszer, hanem nyílt, folyamatos hozzá-
szólást és változtatást lehetővé tevő eszköz. egy település is folyamatosan változik 
és fejlődik, új generációk nőnek fel, akik újraírják, átformálják a közízlést. Új esztétikus 
épületekkel bővül, az épületállomány így azoknak helye kell, legyen az arculati kéziköny-
ven is.
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egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban 
van a szomszédos épületekkel és az egész 
településsel. akkor számíthatunk ennek a 
kapcsolatnak a gyümölcseire, ha kölcsö-
nös megismerésen, megértésen és tiszte-
leten alapul.

a kézikönyv ebben a folyamatban az első 
lépést, a megismerést hivatott szolgálni, 
hogy általa is mélyüljön a helyi társadalom 
szövete egymásba ágyazódása úgy építé-
szetben mint emberi kapcsolatokban.



MIKEPÉRCs 
BEMUTATÁsA
„Mikepércs az Erdőspuszták kapuja”

Mikepérccsel az utazó Debrecent déli 
irányban elhagyva, vagy éppen Debrecen-
be igyekezve találkozhat először. erdély-
be vagy dél-európába tartó utazásának 
lázában később talán csak a templomunk 
négy fiatornyos tornyának sziluettje tűnik 
fel emlékeiben.

Holott a településünk, a sok durva beavat-
kozás ellenére, a mai napig makacsul őrzi a 
tradicionális, csak az alföldi tájra jellemző 
halmaz települési szerkezetét és az alföldi 
települési kultúra emlékeit.

ez az örökség, a környék építészeti látni-
valóit alapvetően meghatározó Debrecen 
építészeti emlékeihez ugyan szerényebb, 
- legidősebb rétege a református templom 
is csak a Xviii. századból ered – de jelen 
van a község területén és meghatározza 
azt a „valamit”, amit Mikepércsinek hí-
vunk. az itt élők büszkén elmondhatják: az, 
az ősök hagyományához méltó települési 
környezet formálása a református temp-
lom felépítésétől kezdve a mai napig tart.
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Őseink az Árpád-korban a Xi-Xii. században itt, a nyírnek nevezett táj, Bihar vármegyéhez tartozó részén telepedtek le. Megtaláltak minden feltételt az élethez, jó termőföldeket, 
erdőket, legelőket és itatókat az állatok számára.
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Így aztán településünk történelme mélyen 
gyökerezik a Magyarság kárpát medencei 
történelmében. Mikepércs már az Árpád-
kor elejétől templomos hely volt, az az ősi 
templom is a mai templom helyén állt, a 
váradi püspökség Xiii. sz. végére keltez-
hető tized jegyzékében már szerepeltünk.

Természetesen a történelem viharai nem 
kímélték Mikepércset sem, a török hódolt-
ság többször is kihalással fenyegette, de a 
hajdúság letelepítése újból életerővel töl-
tötte fel a falut. 1608-ban Báthory Gábor 
fejedelem hat elhagyott mikepércsi job-
bágytelket, református magyar hajdútisz-
teknek adományozott és megnemesítette 
őket.

Mikepércs egyike lett az úgynevezett bi-
hari hajdúvárosoknak, a későbbiekben 
pedig átkerült a Hajdú vármegyéhez. a 
Habsburg-birodalomban a hajdúvárosok 
kiváltságait nem ismerték el, így Mikepér-
cset 1702-ben esterházy pál nádor kapta 
meg, de a település hamarosan a váradi 
káptalan birtokába került. 

a mai négy fiatornyos fazsindelyes temp-
lomot dédapáink 1791-1795 között épí-
tették.



a Habsburgok elleni szabadságharc során 
1848-ban a Mikepércsiek és a sárándiak 
közösen alakítottak nemzetőr századot 
sinay károly százados, és czérna József 
főhadnagy vezényletével. az 1900-as 
években a Mikepércsiek fő megélhetési 
forrása földművelés és az állattenyésztés 
volt, de a hatvanas években már a debre-
ceni üzemekben és gyárakban is dolgoztak 
Mikepércsiek. a Debrecen közelében elhe-
lyezkedő községek már elég korán ker-
tészkedésre rendezkedtek be. Mikepércs 
az uborka és retek hazájának számított 
itt Hajdú-Bihar megyében. annyira, hogy 
a Mikepércsiek külön retekfajtát tenyész-
tettek ki, a Mikepércsi vajretek ma is nép-
szerű fajta a zöldségtermesztők körében.
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ÖRÖKsÉGÜNK
a TelepülésMaG BeépÍTése  
és MOrFOlÓGiÁJa

az i. katonai felmérés idején készült térképen 
a templomunk már állt a mai helyén. Megfi-
gyelhető a mai településközpont a rendezet-
lenül elhelyezkedő házaival, melyet legelők, 
szántók vesznek körül. keleten a vén-szőlős-
kertet is már művelték elődeink. a települést 
nyugatról és keletről is elkerülték a főutak.

a 17. század elején létrejövő hajdú-kisváros-
ként kerített kétbeltelkes, szabálytalan tel-
keken szórt organikus beépítések, később a 
telkek besűrösödése volt jellemző. a falusias 
építési övezet (főképp parasztnépesség) fa-
lukerítési nyomai, védelmi funkció (állatok el-
kóborlása és a külső támadások) miatt alakult 
ki ilyenformán. a 19. sz. végén a településköz-
pont már majdnem a mai formáját mutatta. 
a mai Óvoda-petőfi utca kereszteződésében 
három szárazmalom is állt, és még egy a 
templomtól keletre. Állt a tanácsház, a kató-
iskola és a Tsz iroda helyén is házakat látni.  
a mai tér közepén ekkor még lakótelkek vol-
tak, a gazdasági épületeinken szintén ekkor 
jelentek meg a korabeli vasúti építkezések 
nyomán „vasúti stílus” jegyek.

a 19. sz. végétől debreceni civis hatás fedez-
hető fel a polgári házak zártsorúsításra tö-
rekvő épületeivel.

3
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reFOrMÁTus TeMplOM

református templomunk barokk stílu-
sú, építésekor valószínűleg felhasználták 
az ugyanezen a területen álló előzmény 
templomot is. az alföldön jellegzetes 
egyhajós, síkmennyezetű, oldalbejárós 
toldalékkal kialakított templom előtt két-
emeletes, négyszögű torony áll. a négy 
fiatoronnyal készült toronysisak az erdé-
lyi református fatemplomok hatását tük-
rözi. a templom ékes bizonyítéka erdély 
szellemi és építészeti hatásának. 1824-
ben épült az orgona. Harangját 1718-ban 
nagyváradról hozatták. a templom 1969-
től műemlék.



a Mikepércsi református egyházközség története a magyarországi reformáció ko-
rai időszakára nyúlik vissza. 1570-ből származik a gyülekezetre vonatkozó első adat. 
1749-től folyamatosan vezetik az anyakönyveket. lelkipásztorait 1754 óta az anya-
könyvek alapján ismerjük. 1793–95-ben a Mihálykáról idekerült kovács istván lelki-
pásztor idején jókedvű adakozásból felépítették a templomukat is amely azóta szolgálja 
a gyülekezetet.

a gyülekezet presbitériuma jelenleg 12 tagú, az egyházfenntartói járulékot fizetők 
száma 142 fő. a korábban lakhatatlan, minősíthetetlen állapotban lévő parókia teljes 
korszerűsítése és felújítása 2010 és 2012 között történt meg. a templom szomszéd-
ságában álló, 1980-as években épített Gyülekezeti Ház pályázati forrásból teljes mér-
tékben felújíttatott. a munkálatok 2012 decemberében fejeződtek be. a megújult épü-
let korszerűsítésének eredményeként egy minden tekintetben értékes közösségi térrel 
gyarapodott a gyülekezet, s ezáltal a falu közössége is.
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kaTOlikus TeMplOM

az 1930-as évektől a római katolikusok magánházakban tartották a szentmiséket, majd később kápolna épült Jézus szíve tiszteletére a Mester utcán. ezt a kápolnát Orosz lő-
rinc, a szent anna székesegyház plébánosa irányításával 2001-ben templommá bővítették, amelyet Bosák nándor megyéspüspök 2001. november 18-án megáldott.



a TelepülésközpOnT pOlGÁri épüleTei

a településközpont épületei az 1930-as évek városi – debreceni – polgárházait másoló 
lakó-, vagy középületek. Ma már csak néhány ilyen áll. Jellemzőjük az utcavonalra épí-
tett, megemelt főhomlokzat. utcával párhuzamos eresszel, kőporos vakolattal, a klasz-
szikus formákat idéző húzott tagozatokkal. a padlás megemelt mellvédjén jellemző, de 
nem kötelező szellőzőnyílásokkal.

ilyen ma is álló épületeink a szabadság tér nagy középületei – polgármesteri hivatal,

kató-iskola, tsz. iroda, volt jegyzői ház – is.

a kató- iskolánk egy Mikepércsen nagy tiszteletnek örvendő tanító után kapta a nevét.

az iskola mellett álló volt Tsz irodaház szintén a polgári építkezés stílus jegyei érhetők 
tetten.

a jelenleg polgármesteri hivatalként funkcionáló épületünk a főtéren szintén nagy múlt-
tal büszkélkedhet, az 1890-es években épült polgári ház.

örökségünk | 15
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sinay kÚria

Hasonló stílusban épült a szociális otthon 
– volt sinay kúria – főépülete is a telepü-
lés déli szélén, a 47-es út mellett. a kúria 
jelenleg szociális otthonként működik, az 
udvaron álló szép fáival és régi melléképü-
leteivel, kovácsoltvas kapujával, kerítésé-
vel figyelmet érdemel.

rÁkÓczi (ezeréves) TölGy

Mikepércset Báthory Gábor erdélyi fejede-
lem 1608-ban hajdúkiváltságokkal ruház-
ta fel, majd 1615-ben Bethlen Gábor újabb 
hajdúkat telepített Mikepércsre. a 16. 
században a falunak több birtokosa is volt 
egyszerre. a középnemesi birtokos csalá-
dok sorában a rákócziak is szerepelnek. 
amellett, hogy rákóczi folytatója Bocskai 
örökségének, a mikepércsi hajdúk leszár-
mazottai közül minden bizonnyal sokan 
álltak a kurucok közé. a falu címerében 
látható sisak és kardot tartó kéz a hazáért 
harcoló lakosságot feltételez. Így nagyon 
valószínű, hogy bizonyos mértékű rákó-
czi-kultusz is létezhetett itt. Így a fát nem 
nehéz összefüggésbe hozni rákóczival.

nekünk, Mikepércsieknek nagyon fontos 
a fához és rákóczihoz kapcsolódó kultusz 
ápolása. a közelmúltban kopjafát is állítot-
tunk a fejedelem emlékére.



elsŐ csÓkOk FÁJa

a főtér fája tövében évszázados kút állt, ami 
pihenő és itatóhelyként szolgált a Debrecen 
- nagyvárad között (váradi út) utazóknak, ke-
reskedőknek. Tanúja volt az 1848-1849-es sza-
badságharc jó néhány hadi eseményének, nagy 
sándor József vezette ütközetet, a két világhá-
ború zajló eseményeit. itt alakult ki a település 
központja, mondhatjuk úgy is, hogy a fa köré 
épült. Átélhette, mikor lovak rótták az őt körül 
vevő utakat, mikor megjelentek az első autók, 
túlélte a főtér teljes felújítását, és a település 
szívévé vált, az itt élőkkel együtt él együtt lüktet 
és mulat velük. az itt élők szeretnék, ha ez így is 
maradna és a rohanó világban megtartaná nyu-
godt, hűs ölét a megfáradt utazók, gyermekek, 
idősek számára. reméljük, hogy unokáink és 
azok gyermekei is megpihenhetnek az öreg akác 
árnyékában a fiatalok a báli alkalmakon kívül is 
szívesen találkoztak ennél a fánál, mert szembe 
vele volt a falu egyetlen fúrott kútja, az úgyne-
vezett „piaci kút”. a lányok hordták a csarnokba 
a tejet, és hazafelé a kannát tele engedték ivó-
vízzel, nem mellesleg itt találkoztak szerelmük-
kel. a mai parkban is fontos szerepet tölt be a fa 
a felújított főtéren, a kánikulában árnyékot ad az 
itt megpihenni vágyóknak. a „Mikepércsi nyári 
esték” rendezvénysorozattal az önkormányzat 
a régi bálok hangulatát, a hagyományokat ele-
veníti fel. e körül a fa körül állhat meg a közönség 
meghallgatni, megnézni egy - egy zenekar, vagy 
fellépő csoport produkcióját. valamint az esti ut-
cabálokon elevenedik meg a múlt századi „nap-
pali bálok” vidám forgataga.

örökségünk | 17



18 | örökségünk

nyÁrFÁsHeGyi leGelŐ

Mikepércs legjelentősebb természeti ér-
téke a tájvédelmi körzethez tartozó nyár-
fáshegyi legelő, mely a településhez közel 
fekvő, vadászható fajokban gazdag erdős-
ült terület.
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a jelenlegi beépítések megjelenései Mike-
pércsen nagyon vegyesek. Megjelennek 
a múlt század eleji népi és polgári házak, 
a ’45 utáni újjáépítések emlékei a kocka-
házak sorozatával, a ’70-es-~80-as évek 
tüzépbarokk, tördelt tetőzetű, kifűthetet-
lenül magas házai és napjaink kedvencei 
a mediterrán melegséget idéző alacsony-
hajlású sátortetős épületei. a beépítési 
mód is változatos, mert megjelennek a 
népi stílus fésüs beépítései, a polgári zárt-
sorú, vagy hézagos zártsorú, a kockahá-
zak előkertes szabadon álló és az oldalha-
táron álló nagyobb házak.

az utcahálózatot bebarangolva erőtelje-
sen megmutatkozó kettősséget észlelünk. 
élesen elkülönül egymástól a szabálytalan 
és a szabályos, de legalább is szabályos-
ságra törekvő utcavezetés rendszere. ez a 
kettősség a falu legősibb építészeti örök-
sége. Tekintve, hogy Mikepércs területén a 
települési kontinuitás az Árpádok korától 
napjainkig fennállt, joggal feltételezhe-
tő, hogy a mai struktúra legősibb rétegei 
még a késő középkor, kor újkor századaiból 
származnak.

 Történelmi településmag

 Új és átalakuló településrészek

 Gazdasági területek

 Beépítésre nem szánt területek

 Beépítésre nem szánt településrészen belüli meghatározó védett terület

elTérŐ karakTerŰ TerüleTek leHaTÁrOlÁsa
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 Történelmi településmag

a történeti települések archetípusai közül Mikepércs 
térképről leolvashatóan spontán, organikusan nőtt 
központtal rendelkezik. az organikus növekedés ered-
ménye a szabálytalan, sajátos geometriájú alaprajz.

Mikepércs központjának jellegzetes beépítési formája 
halmazos. a 17.század elején létrejövő hajdú-kisvá-
rosként kerített két-beltelkes, szabálytalan Mikepércs 
településközpont telkeken szórt organikus beépíté-
sek, később a telkek besűrüsödése jellemző. a falusias 
építési övezet (főképp parasztnépesség) falukerítési 
nyomai, védelmi funkció (állatok elkóborlása és a kül-
ső támadások) miatt alakult. később, a 19. sz. végé-
től debreceni civis hatás fedezhető fel a polgári házak 
zártsorúsításra törekvő épületeinél.

Jelenleg a zártsorú beépítés emeletes változatai is ki-
alakulhatnak, a kétszintesre szabályozott építmény-
magasság szerint, ami ennek a beépítésnek a jellemző 
fejlődése. ezek lehetőséget adnak a kereskedő, ill. ipa-
ros, vagy vendéglátó házak építésére, amely a hátsó 
földszintes szárnyak üzemi és raktár célú felhasználá-
sával, vagy többlakásos társasház építés szerényebb 
formáival.
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Jellemző a történelmi településmag építészeti hagyományára, hogy az utca felől mel-
léképülettel határolt az udvar. Hátfalával az utca felé azzal párhuzamosan kisebb ház 
vagy lábas terménytároló áll. az utcával párhuzamos kisház nyári konyhaként, kamra-
ként vagy korábban a nagycsalád fiatal házaspárjának hálóhelyeként szolgált.
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az itt található középületeink még őrzik a „cívis” vonásokat.



 Átalakuló és új településrész

a lakosság növekedésével megkezdődött a történeti településrészhez csatlakozó terü-
letek beépítése is. a lakóházak általában előkertes, családi házas beépítésben, jellem-
zően szabadon álló, vagy oldalhatáros elhelyezkedéssel épültek/épülnek, viszonylag 
kevés helyi sajtosságot mutatva.

az újonnan beépülő területek többi részén a kertvárosi jelleg a domináns, ezek inkább 
a csatlakozó területek folytatásai és közös jellemzőjük az előkertes beépítés. ugyan-
úgy találunk példát az 1960-80-as években a sátortetős kocka-, majd később az 
„integetőerkélyes” házakra mint a ma oly divatos mediterrán házakra, amelyek kezdik 
a településképet uralni.
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 Gazdasági területek

Mikepércsen a gazdasági jellegű területek 
elszórtan a falu nyugati oldalán helyez-
kednek el. az átutazó ugyanúgy találkoz-
hat formavilágukkal, mint ahogy a templo-
munk tornya is szemébe ötlik. ezek az ipari 
jellegű épületek főként mezőgazdasághoz 
kötődő építmények, csak déli irányból a 47 
számú főút jobb oldalán vezeti be a faluba 
a fűrészüzem magas kéménye.

az út másik oldalán a vasút utcából nyíló-
an pedig az állattartás építményei látsza-
nak, némelyek meglehetősen színesen.



 Beépítésre nem szánt területek

a település területe a Hajdúság – Dél-nyírség 
Természetvédelmi Tájegységhez tartozik. a táj-
egység területe nagyrészt a Dél-nyírség, Hajdú-
hát, Dél-Hajdúhátság, Berettyó-kálló köze, és az 
érmelléki löszös hát elnevezésű kistájakat érinti.

a Dél-nyírség alföldi viszonylatban magas erdős-
ültséget mutató kistáj, de a természetes homoki 
tölgyeseket emberi hatásra jórészt felváltották 
a tájidegen ültetvények (főleg akácosok). a töb-
bé-kevésbé összefüggő erdőségeket mezőgaz-
dasági területek tagolják. a savanyú homok által 
meghatározott alapkőzet, talaj és domborzat 
jellegzetes „nyírségi” tájszerkezetet alakított ki.

az ősi növényzetet az erdők mellett a buckaközi 
lápok és a homoki gyepek őrzik.

a természetszerű homoki erdőmaradványokat 
gyöngyvirágos-tölgyesek és homoki pusztai töl-
gyesek változatos mozaikjai, az üdébb részeken 
átalakult keményfaligetek adják. a buckaközi mé-
lyedésekben jellemzőek a láp- és mocsárrétek, 
lápmaradványok (magassásosok, zsombékosok, 
rekettyés fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápok).

a homokpusztagyepek, homoki legelők az erdős-
sztyepek átalakult maradványai, a másodlagos 
nyílt homoki gyepek többfelé jellemzőek

Több vízfolyás is található itt (Tócó, kondoros, 
veker, kösely, katiér, szilas), ezen felül még egy 
halastó is van, melynek rókás-tó a neve.

a gombászásra is kiváló a határunk.
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sajnos a szőlőművelés tudása az elmult század forgatagában elmaradt, már csak a nyomait találjuk meg az újszőlőskertben és a vénszőlőskertben.

Mikepércs gazdagságát a falu nyugati, dél nyugati 30-40 aranykoronás termőföldjei adták a múltban és jelenleg is.
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 Történelmi településmag

Magasság

az új épületek eresz- és gerincmagassá-
gát is a szomszéd épületekhez kell illesz-
teni.

a meglévő épületek mellé épülő új házak-
nak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük.

Tetőforma

a meglévő épületek közé épülő új házak-
nak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülni-
ük mint környezetüknek.

a túl magas illetvetve túl alacsony hajlás-
szögű tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek Mikepércs régi területeinek 
utcaképébe.



 Történelmi településmag

Anyag- és színhasználat

a történelmi településrészen a meglévő 
épületek színvilágához és anyaghasznála-
tához illeszkedő új épületek építése aján-
lott.

nem elfogadható a feltűnő és kirívó szín-
használat, a rikító színű fémlemez fedések 
és burkolatok.

Kerítések

Mikepércs településmag területein az át-
tört kerítések kívánatosak, tömör és nem 
átlátható megoldások nem elfogadhatóak.
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 Történelmi településmag

Telepítés

a településmag területeken a hézagosan 
zártsorú új épület építése elfogadható, ha 
az tömör kerítéssel csatlakozik a szom-
szédos épülethez.

a zártsorú beépítésnél célszerű a szom-
széd tűzfalhoz való csatlakozás, új épület 
építése esetén.

a szomszéd épülethez képest indokolatla-
nul nagy mértékben hátrahúzott ház épí-
tése nem javasolt.



 Új és átalakuló településrészek

Magasság

a meglévő épületek mellé épülő új házak-
nak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük.

Tetőforma

a meglévő épületek közé épülő új házak-
nak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülni-
ük mint környezetüknek.

amennyiben az építési telek körül nyereg-
tetős házakból álló utcakép alakult ki, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön 
hanem a szomszédokhoz hasonló nyereg-
tetős tetőformájú.
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 Új és átalakuló településrészek

Anyag- és színhasználat

Mikepércsen az átalakuló és újonnan be-
épülő lakóterületeinek színvilága változa-
tos, mégis megfigyelhető egy visszafogott 
illeszkedés, hasonló anyag és színhaszná-
lat.

Kerítések

Mikepércs átalakuló és új településrészein 
az áttört kerítések kívánatosak, tömör és 
nem átlátható megoldások kerülendők

Telepítés

az területeken a családi házak beépítése 
előkertes, szabadon álló vagy oldalhatá-
ros. a telken belüli elhelyezkedése az ut-
cára merőleges rendszerű.

a nem utcával merőlegesen telepített, in-
dokolatlanul nagy mértékben hátrahúzott 
családi ház építése nem javasolt.
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 Új és átalakuló településrészek

Magasság

Mikepércs gazdasági területein a gazda-
sági épületek általában magasabbak a 
lakó funkciójú épületeknél.
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autóbuszváróinknak stílust és egyénisé-
get adunk, így teremtünk a funkcióból te-
lepülésképi esztétikát.

Településközpontunk ülőpadjaival, ivó kut-
jaival és szemétgyűjtőivel megteremtjük a 
hangulatos kisvárosi miliőt. az öntöttvas 
jellegű utcabútorok a maradandóságot 
sugározzák a történelmi településmagunk 
környezetének. a kandeláberek is ennek 
tudatos környezetalakításnak megfelelő-
en kerülnek egyre több utcába, legutóbb 
az Orosz istván utcát alakítottuk ilyen for-
mán. Jó példának tekintjük ezeket és szí-
vesen alkalmazzuk őket.

7
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a falusias jellegű átalakuló és új településrészeken a fából készült hirdető táblákat, utcanév táblákat és szemetes kukákat látjuk szívesen, ahogy ugyanilyen, fából készült útirány-
jelző táblák találhatók a vándor-ló túra útvonalunkon is. ezek alkalmazásával a településünk élő természetben megjelenő vetületét hangsúlyozzuk, mivel a nyárfás hegyi legelő 
szomszédságában ezt tartjuk egyik legfőbb értékünknek.
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