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Máriapócs - TAK   3   Máriapócs sajátságosan különleges hely.    II. János Pál pápa látogatása után 1993-ban városi rangot kapott.   Az akkori érvek mellett (melyek a „városi” rang megítélése mellett döntöttek) valószínűleg nem az akkori lélekszám (2100 fő), vagy a földrajzi elhelyezkedés volt, hanem a HELY szellemisége.  A könnyező Szűz Mária ikon csodája, illetve a pápai látogatás eseményei meghatározták a városi rang adományozását.    

„A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a "szűkebb pátriára" lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett.” /Illyés Gyula/  

A jelenlegi városközpont már teljesen más képet mutat, mint a 20 évvel ezelőtti.  Az utóbbi évek egyházi és önkormányzati építkezések újjá varázsolták a látképet. Ezek a beruházások illeszkednek a városrendezési elképzeléseinkhez. A korábbi évek gyakorlatát eltöröltük, miszerint csak emeletes házak épülhetnek.  Jelenleg is lakható és szép házak épülnek. Az itt élők hagyománytisztelete, fejlődni vágyása formálja kis városunkat.  A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez is illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.    Papp Bertalan polgármester  

                            



Máriapócs - TAK   4 Bevezetés A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Máriapócs bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített környezet szépségeit.  Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.   Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.   A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.   A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a településről.  
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Máriapócs Észak –alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.  A Nyírség egyik kisvárosa.  A Nyírség, amely az ország egyik legnagyobb futóhomok területe, a vizekben gazdag szomszédos tájegységektől (Szatmár-Bereg, Nyíri Mezőség, Rétköz) szigetszerűen különül el.  A községről legkorábban 1280-ból találunk írásos emléket. A település 1300-as évek elején a Gut-Keled nemzetiséghez került, majd a Bátoriak lettek a birtokosai. A falu neve a latin Paulus név magyar származik.  A nyelvészek a névadás módjából arra következtetnek, hogy Pócs megye első településcsoportjához tartozik. A község Mária-kegyhely erre utal a név mai jelzője. Máriapócs birtokosai gyakran váltották egymást.   A fejlődőd település 1816-1872-ig vásártartási joggal felruházott mezőváros volt. 1749-ben rendházat építettek és letelepedtek Pócson a bazilita szerzetesek.  1945-ig a szerzetesrend birtokolta nagy részben a falut. 1975-ben nagyközség lett, majd 1993-ban városi rangra emelték.  A Máriapócs a XVII. századtól-közepétől jelentős búcsújáróhely.  A település arculatát ezért elsősorban az egyház épületei határozzák meg. A település képének feltárulásában az elsődleges szerepet a görög katolikus zarándoktemplom tornyai játszanak. A zarándoktemplom és a hozzá kapcsolódó kolostorépület a település központjában helyezkedik el. A templom és környezete körül alakul ki a település mostani központja is.  A településmagot a Kossuth tér jelenti. 

2. Máriapócs bemutatása 
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„ A műalkotás nem más, mint a természetnek valamely egyéniségen át szemlélt része."  /Zola/  

                            

A város a Mariazell - Csíksomlyó közötti Mária Zarándokút egyik állomása, emellett több idegenforgalmi szempontból kiemelt értékkel rendelkezik.  Idegenforgalmi szempontból vonzó kulturális és örökségértéke a Kegytemplom, a Kegykép illetve a Római katolikus templom. Kiemelkedő hangsúllyal van jelen a vallási és egyházi turizmus. Egyéb idegenforgalmi szempontból vonzó értéke a Rabócsi Ring, illetve, a belterülettől délre található Szabdidő Park – Csónakázó és Horgász tavak. A terület a környező erdőkkel együtt közel 13 hektáros terület, mely a funkciója révén értékes táji elemekkel gazdagodott, valamint élettel telt az idelátogatók által. Máriapócs ma már nem csak búcsújáróhelyként, hanem az ország egyik legmodernebb és leglátogatottabb magyar autósport centrumaként is ismert, amely nemzetközi minősítéssel bír. A Rabócsi Ring 1996-ban nyitotta meg kapuit. Igényes és színvonalas szolgáltatások és rendezvénysorozatok kínálnak évről-évre kulturált szórakoztatást. 2007-től már éjszakai villanyfényes futamokban is gyönyörködhetünk. A településre jellemző népi építészet elemeit az utca tengelyre merőlegesen elhelyezett tornácos paraszházak, melyek kedves színfontjai a település arculatának, azonban a kevés számuk miatt nem meghatározó elemei a falusias utcaképnek.  
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Máriapócs - TAK   8 3. Örökségünk   
A templom főhomlokzata előtt vakolt kerítésfal húzódik, kapuzata hullámos oromzatú. A jelenlegi templom helyén a XVII. században egy fatemplom állhatott, amelyben először könnyezett a később Bécsbe szállított nevezetes Mária kép. A most álló templomot 1731. és 1756. között építették. A templomban található ikonosztázion szintén a XVIII. században készült.    

Magyarország híres és egyben leglátogatottabb kegyhelye Máriapócs, a Kárpát- medencei görög katolikusság szeretett lelki központja. Sokfelől érkeznek ide zarándokok a környező, de nem ritkán más távoli országokból is.  A templom a település központjába áll. Kettős homlokzati toronnyal ellátott, egyhajós és kereszthajós, tágas félkörívű szentéllyel záródó barokk templom.      
1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887 Az Első Katonai Felmérés A Második Katonai Felmérés A Harmadik Katonai Felmérés 

Országosan védett műemlékek:  GÖRÖG KATOLIKUS KEGYTEMPLOM (Máriapócs, Kossuth tér 36.) 
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„…. bizonyára az én bűnöm is sok másokéval oka a Szűz Mária könnyezésének… talán a jövendő bajok elkövetkeztét siratja a Kép Pócson. Esdenünk kell az isteni Kegyességet az veszedelmek eltávolításáért és az Irgalom elnyeréséér… ”   /II. Rákóczi Ferenc levele az egri püspöknek, 1696/ 
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GÖRÖG KATOLIKUS KOLOSTOR (Máriapócs, Kossuth tér 13.) Négyszögű udvart körülvevő, négyszögű, emeletes, barokk épület, déli szárnyán három rizalittal. Észak felé a templommal emeletes folyosóépület köti össze, amely alul árkádos. Az épület szerkezete a hagyományos kolostortípust követi. Egyszerű vakolt téglaépület, vakolatkeretes, téglány alakú ablakokkal. A kolostorépület építését 1749-ben kezdték meg, amelyet Károlyi Ferenc pártfogásával 1753-ra fejeznek be.  RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (Máriapócs, Kossuth tér) A Máriapócsi római katolikus templom a város legrégebbi műemléki épülete.  Gótikus eredetű, egyhajós, sokszögzáródással ellátott szentélyű, keletelt téglatemplom, nyugati toronnyal. A gótikus eredetű templomot a XIX. században átalakították. Gótikus nyomokat visel a déli csúcsíves ablak és a hosszú szentély támpilléréi is.  A hajó keleti falán a két félköríves ablakot a XIV. század első felében alakították ki. Legutóbb 1980-ban volt felújítva.  



Máriapócs - TAK   11 Helyi építészeti védelemre javasolt épületek:                             TERMÉSZETI ÉRTÉK FEEDBACK 

- Művelődési ház és könyvtár (Báthori u. 25.) - Nagy Szent Bazil rendi nővérek, Szent Makrina Szociális Otthon (Kossuth u. 16.) - Egészségház (Kossuth u - Báthori u. sarok) - Egyházi múzeum (Kossuth u. 17.)  - Lakóház (Honvéd u. 11.) - Lakóház (Honvéd u 31.) - Lakóház (Selyem u. 60.) - Lakóház (Béke u. 7.) - Lakóház (Selyem u. 49.) - Lakóház (Szőlő u 18.) - Lakóház (Szőlő u. 5.) - Lakóház (Petri u. 12.) - Lakóház (Selyem u. 33.) - Lakóház (Selyem u. 21.) - Lakóház (Ófehértói u. 27.) - Lakóház (Báthori u. 30.) - Lakóház (Ófehértói u. 59.) - Lakóház (Ófehértói u. 32.) - Lakóház (Ófehértói u. 10.) - Lakóház+kerítés (Kossuth u./tér/25. - Lakóház (Gyulai u. 10.) - Lakóház (Gyulai u. 12.) - Lakóház (Kossuth u. 11.) - Lakóház (Petri u. 7.)  - Gazdasági mellék – építmény (Báthori u. 20.) -  SZOBROK  

EGYEDI MŰVI ÉRTÉKEK Épületek és építmények 

- Ivókút (Kossuth tér) 
- Emlékmű (Kossuth tér) 
- Szobor (Pápa tér)  NÖVÉNYEK  
- Fenyőfa (Ófehértói u. 9.)  
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A tavak 1998-ban, és 2001-ben kerültek kialakításra egy régi agyaggödör helyén.   A horgásztó és azt körülvevő park területe közel hat hektár, igen népszerű a turisták, és zarándokok körében egyaránt, illetve fontos szerepet tölt be a településre érkező célcsoport bővítésében is.   A környezetet még szebbé és varázslatosabbá tesz a park határában elterülő tölgyerdő.   

Festőien szép környezetben - a város határában - helyezkedik el a Máriapócs kezelésében lévő három horgásztó.   A horgász- és csónakázó tavak összesen közel 3,5 ha-on terül el, lehetőséget adva a pihenésre, kikapcsolódásra.   Évente tíz-tizenkétszer történik halbetelepítés, amelyben szinte valamennyi édesvízi halfaj megtalálható többek között a ponty, amur, harcsa, csuka, balin, busa, kárász, keszegfélék, compó, sügér.  

Máriapócs a Közép-Nyírségben helyezkedik el.  Váltakozva futóhomokkal, lösszel és löszös homokkal fedett hordalék kúpsíkság, a Bodrogba torkolló folyók hordalékára települt. Mérsékelten meleg és mérsékelten száraz kontinentális éghajlata van.  Erdőtársulásait akácosok, nemes nyárak, tölgyesek és fenyőerdők adják. A nyílt társulásai a homokpuszta-rét a jellemző, azonban találkozhatunk hamuvirággal és réti angyalkával is.    

TERMÉSZETI ÉRTÉK FEEDBACK 
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 ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

4. Településképi szempontból meghatározó területek  
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Máriapócs város sokutcás szabálytalan alaprajzú útifalu. Az előkertes beépítettségű utcák csatlakozásánál kiöblösödő terek jellemzőek.   Középkori településmagját a gótikus eredetű templom jelöli ki.   A település nagy mélységű szalagtelkei soros, ritkábban kétsoros elrendezésűek. Belső kerítésekkel részekre osztott, hátul csarnokos csűrrel záródó udvaraira a tagolt épületrendezés a jellemző.  
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A város központjától távolodva a telekméretek folyamatosan növekednek. A központot körülölelő telektömbök változatos telekstruktúrája, szalagtelkes szerkezet folyamatos átalakulásának köszönhető.  A település egyik értéke a sajátos településszerkezete és az ehhez kapcsolódó újabb települési területek.  Máriapócs bár városi ranggal rendelkezik, de mind a mai napig megőrizte a falusias arculatát.    
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Máriapócs a XVIII. század közepétől jelentős búcsújáróhely. A település arculatát ezért elsősorban egyházi épületei határozzák meg. A település képének feltárulásában elsődleges szerepet a görög katolikus zarándoktemplom tornyai játszanak.  A zarándoktemplom és a hozzá kapcsolódó kolostorépület a település központjában helyezkedik el. Az egyházi épületek körül alakult ki a település mostani központja is.   A történeti településmagot alkotó Kossuth tér ma már kisvárosi hangulatot áraszt az utóbbi években épült, a térfalakat határoló középületeknek köszönhetően.  A lakóházak külső megjelenésének két meghatározója van a homlokzat és a tetőforma. Máriapócson a tetőforma változatos. Jellemzőek a sátortetős épületek, az utcára merőleges és az utcával párhuzamos gerincű kialakításokkal.  

TELEPÜLÉSKARAKTER – Városközpont   
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A Kossuth – tér mentén többszintes magas tetős épületek sorakoznak.  A hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő vagy növényzet telepítésével létrehozott kerítést célszerű elhelyezni. Kerülendő a rakott, zárt kerítés.   Jelentős parkok vannak a görögkatolikus kegytemplom és a polgármesteri hivatal előtt téren – Kossuth téren. Ezek a parkoka a búcsú idején jelentős felvonulási helyet biztosítanak a tömegek számára.  A városközponti településrészt településképi szempontból meghatározott területként javasolt kezelni. 
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A település bár városi ranggal rendelkezik, mind a mai napig megőrizte a falusias arculatát. A város központjától távolodva a telekméretek folyamatosan növekednek. A központot körül ölelő telektömbök változatos telekstruktúrája, a szalagtelkes szerkezet folyamatos átalakulásnak köszönhető. Az épületek jellemzően hagyományosan oldalhatáron álló. Az utcák előkertes beépítésűek.   A családi házas településrészt településkép szempontból általános besorolású területként javasolt kezelni.  

TELEPÜLÉSKARAKTER – Családi házas terület   
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A település déli részén található gazdasági zóna igyekszik funkciójában kiszolgálni az ide települni kívánó gazdasági társaságokat.   Az épületek a jelenlétükkel gazdasági, társadalmi, műszaki és technológiai fejlődést fejeznek ki.  Az egyszerű tömegeket különböző homlokzati elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük játékossá.  A gazdasági funkciójú épületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására. 

A zöldfelületeknél törekedni kell az termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére. Ezzel biztosítva a környezetük ökoszisztémájának folyamatos rendszerű működését.  A Máriapócson működő legnagyobb vállalkozások a Gloster Kft., az Éden 96 Kft., a Rabócsiring Kereskedelmi, Szolgáltató és Szabadidő Kft., a Dercés Kft. és a Kegye-Farm kft.   A gazdasági településészt településképi szempontból általános besorolású területként javasolt kezelni  

TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek  
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Tanyák, beépítésre nem szánt területek             és külterületi mezőgazdasági majorok  

A település külterületi része jellemzően beépítésre nem szánt terület, ezt csupán a mezőgazdasági majorok területek bontják meg.   Fontos az építmények tájba illesztése és a tájkarakterek megőrzése.  Az erdőtársulásait akácosok és nyárfások alkotják egy kevés tölgy- és fenyőerdővel. Helyenként éger-, fűz és nyírfacsoportokat is találunk.   A gyümölcsösök területei hagyományos almások mellett elterjedőben van meggy és fekete ribizli és szeder ültetvények is, de a zártkerti részeken találkozhatunk szőlős kertekkel is.  A mezőgazdasági táblák többnyire burkolat nélküli utakon közelíthető meg.   

DRÓN! 
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A belterülettől délre található az egykori tsz központ, ami ma az erdőbirtokossági központnak, egy tápkeverő üzemnek és a RabócsiRing versenypályának ad helyet, mely az ország egyik leglátogatottabb autósport centruma.   Festői környezetben a város határában található a három horgásztó. A Máriapócs kezelésében lévő tavak összesen 2,4 ha nagyságúak. A tavak egy régi agyaggödörben kerületek kialakításra. szinte valamennyi édesvízi hal megtalálható itt.  A mesterségesen kialakított vízfolyások- a Máriapócsi főfolyás és az abba torkolló Bogáti mellékág – a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva a településszerkezetben is fellelhető, jellegzetes észak-déli irányt követik.  A tanyák, beépítésre nem szánt területek és külterületi mezőgazdasági majorok településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.   



Máriapócs - TAK    22 5. Ajánlások – Városközpont      Építészeti útmutató Telepítés A városközpont  településrészen a házak telepítése zártsorú, a szomszédos épülethez tűzfallal csatlakoznak,ezeket az épületeket közösségi,egyházi oktatási és igazgatási funkciójú épületek.  A zártsorú beépítés közé nem javasolt egy ezt megbontó, hézagosan zártsorú beépítésű új ház építése.  Tűzfalhoz nem csatlakozó tűzfallal rendelkező új épület építése nem javasolt.   A szomszédos épülethez képest indokolatlanul hátrahúzott új ház építése nem javasolt.   A településközpont településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló. A telken belüli elhelyezkedése az utcára merőlegesek.   A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzódó családi ház építése nem javasolt.   A családi házak  a telek oldalhatárán állnak, a ház mögötti növényzettel határolva kialakítható a  védett kert. Magasság A többszintes épületek jellemzően a Kossuth tér mentén sorakoznak, a tér térfalait alkotják.   Az érintett településrészen a házak magassága a legtöbb esetben közel azonos.   A meglévő épületek közé zártsorúan épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük.    
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 Tetőforma Az épületek nagy része magas tetős kialakításúak.    Amennyiben az építési telek körül az utcával párhuzamos nyeregtetős épületek állnak úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   

Tetőhajlásszög A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben lévő házaké.   A túl magas, illetve a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek be a városközpont területének utcaképébe.    A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos.   Ameglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük. A túl magas illetve a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek az utcaképba. 

 Máriapócs városközpont településrészen a családi házak magassága közel azonos.   A meglévő épületek közé épülő új házaknak közel hasonló magasággal kell épülniük, mint a környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek az utcaképbe.  

                              



Máriapócs - TAK    24 

Anyaghasználat és  homlokzati színek Épületek színvilága és díszítettsége változatos, mégis a hasonló anyag és színdinamika használata az épületek egymáshoz való illeszkedését eredményezi.   Anyaghasználat során javasolt kerámia cserép fedés natúr, téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek használata.  Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító színű fémlemez fedés, burkolat.    Kerítés A városrészen a zártsorú beépítésnél  a tömör kerítés a javasolt.   Az áttört kerítések, illetve a teljesen áttört kerítések alkalmazása nem elfogadható.   A családi házas beépítésnél a változatos anyaghasználatú, tömörségű és magasságú kerítések találhatók Egységes kép nem alakult ki,  az áttört oszlopos lábazatos kialakítés a jellemző. 

A családi házak tetőformája egyszerű, nem összetett. Új házak építésénél a szomszédok figyelembevételével kell illeszkedniük az utcaképbe.   
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Az épületek hangulatát és megjelenését nagyban befolyásolják a nyílászárók.  Hagyományos nyílászáró kialakítás figyelhető meg a városköpontban, jól megfigyelhető a két szárnyú, jellegzetesen két vagy háromosztatú abalkok.  Melyek az utcai homlokzaton szimmetrikusan vannak kialakítva, mely a dinamikus vonalvezetéssel megadja a településrészre jellemző épületek hangulatát.   

Ajtók, ablakok Megfigyelhető a hosszanti kialakítású keskenyebbnek tűnő ablakok is.  Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket és ihletet meríteni, hogy épületünk arca segítse az egységes utcakép kialakítását. Javasolt a nyílászárók körüli díszítőelemek alkalmazása, valamint az ablak- és ajtótokok ápolásában a barna és fehér színű pácok alkalmazása.   
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Az utcai homlokzat az épület arca. Kialakításkor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.    A túldíszített, túlszínezett épület hamar elvezsíti érdekességét, utána zavaróvá válhat a településképben.  A jó megválasztott homlokzatburkolat nem csak hangulatot árasz, hanem az épület védelmét is szolgálja. Ez jól mefigyelhető a Szent Makrina Szociális Otthon épületén is.   

Az egyszerű jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolhatják épületet.   Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat – részesítendők előnyben.  A tetőfedésre alaklmazható  égett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép.   

                           

Homlokzatképzés, anyaghasználat  
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Megannyi említésre méltó egyedi részlet-megoldást találunk, mely városképünk történelmi sokszínűségét ápolja és örökíti meg a jelen kor emberének.  A homlokzati díszítőelemek a gazdagság, pompa jellemző épületen elemei voltak. Erre több példát is találunk településünkön.   A Görög Katolikus Kegytemplom főhomlokzata vakolt kerítésfal húódik. Kapuzata, mely hullámos oromzatú, ennek a párkánya alatt, két kissé előreugró falpillér közt, kosáríves, körkeretes ajtó nyílik, a zárókövén az 1771-es évszámmal.  Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket. 

Részletek  



Máriapócs - TAK    30                            Padok. A padoka folyamatos eszmecserék a közösségi élet fontos formálói.   Lámpa. Egyéni alakjukkal és megjelenésükkel hoznak fényt a város közparkjának szívébe így teszik ezt teljesértékűvé.  
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Kerítések 
A városköpont erős beépítettségére tekintettel az  áttört és/vagy a természetes növényzettelbiztosított határoló elemeket részesítsük előnyben. Egyes rendeltetések esetén a tömör, zárt jellegű kerítés is elfogadható.  
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Kertek A kert teremti meg a kapcsolatot a természette, annak változása tetten érhető benne, hiszen minden évszakban más és más arcát mutatja.   A zártsorú beépítés adta építészeti megoldásoknak köszönhetően a nagy falak és kapuzatok mögött saját édenkertünket alakíthatjuk ki.  Máriapócs bővelkedik egyházi intézményekben, mint a templomok, a zarándokház,  rendházak. 
Ezek kertjeiről általánosságban elmondható, hogy kerítéssel körül zártak, befelé fordulnak, a nyugodt elmélkedést szolgálják, ennek megfelelően bensőséges hangulatot teremtenek, az utcaképre nincsenek hatással.  Ez alól csak a kegytemplom kertje kivétel, mely zöld szigetként jelenik meg a városka forgalmas terén.   
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?????????? ???????? ?????? ???  
Utcák Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település életében. Tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.   A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. A különböző felületek határozott szétválasztása- szegélykövek alkalmazásával – jelentős javulást eredményezhet.   Településünk barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat több növénnyel, kertészeti elemmel és utcabútorral díszíteni.  
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Az igényesen parkosított központi, templom körüli tér a nagy látogatottságnak megfelelően térkő burkolattal ellátott a templom bejárata előtt. A burkolt teret zöldfelület veszi körbe, gyep,- cserje- és lombkorona szinttel. A fásítás, főleg hárs, juhar, kőris fajokból álló a faállomány. A zarándokok a kegytemplom körül kellemes, pormentes és árnyas zöld környezetbe érkeznek. A búcsúk idején nagy tömegek számára biztosítanak felvonulási helyet.  A közterületek többi részét az utcai zöldsávok teszik ki.  A településen belül kiépített parkoló a Bazilika előtt, a Kossuth téren, az Óvoda előtt, az Általános Iskola előtt, a Polgármesteri hivatal előtt, az Idősek Otthona előtt, valamint a Piac mellett található.  

Közterek, közparkok, közkertek 
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„Rálátás kell  az építészetre. Az életünk nem „praktikus.” A természethez való viszonyunkat is megőrzi  az ősi  ál lapot.  Ez az ősi ál lapot az elhagyott „égi” város.  Ezt keressük a természetben,  testünk „templomában” erről álmodunk. Ide kéredzkedünk. Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok mögött romlatlan eredetünk és jövőnk képei állnak. Ezt kell  az  építészeknek megvalósítania körülöttünk.”  /Makovecz Imre/   



Máriapócs - TAK    36 5. Ajánlások – Családi házas terület     
Építészeti útmutató Telepítés A településrészen a családi házak a telek oldalhatárán állnak. A ház mellett és mögött növényzettel, ezzel is teret adva a természet adta jó közérzet élményének.    Nem javasolt, a szabadon álló (telek közepén elhelyezett) ház, a telken nagymértékben hátrahúzott, illetve a telken szögben elhelyezett családi ház. 
Magasság Az érintett településrészen a családi házak magassága közel azonos, földszint, földszint és tetőtér. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környeztükben jellemző.   Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.  
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 Tetőforma A családi házas településrészen a házak tetőformája változatos.  Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni.  Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   Amennyiben az építési telek körül tördelt tetőformájú épületek állnak úgy oda ne egyszerű sátortetős épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   

Tetőhajlásszög Az érintett településrészen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos (40-50°). A meglévő épületek közé épülő új házaknak közel azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük   Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése. 
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Anyaghasználat és  homlokzati színek A településrész színvilága vátozatos, de jellemzően  homlokzatok színezete pasztell, a felületek pedig vakoltak.   Anyaghasználat során javasolt a már meglévő színvilághoz illeszkedőt használni A tégla alkalmazása, a kerámia cserép fedés natúr, téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek használata.  Nem illeszkedika településképbe a  feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító színű fémlemez fedés, burkolat.     Kerítés  A családi házas településrészen változatos szerkezeti kialakításúak a kerítések. Nem alakult ki egységes kép az áttört és az oszlopos a leggyakoribb.  A tömör  és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.   
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Új épület építésénél törekedjünk a terasz kialakítására.  A tornác olyan nyitott tér, mely átmenetet képez a ház és a kert között.    Nyáron kíválóan árnyékol , télen viszont nem állja útját az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól.  
Tornác, terasz, előtető Az épület oldalán vagy az épület mögött kialakított terasz jó példaként szolgálhat.   Megszélesített, vagy terasz fedésként használt átiratként az épület legkellemesebb helyét alkotják.  
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A hagyományos nyíláskialakítások a homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú, két– vagy háromosztatú, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással adják meg a településrészre jellemző családi házak jellegét.  Leginkább elterjedt a barna és fehér színű pácok alkalmazása. Az utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert kilakítani, illetve redőnyszekrény csak beépített, csak rejtett kivitelben létesíthető, a nyílászáróval megegyező színben.  Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az egységes utcakép kialakítását.    

Ajtók, ablakok 
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Az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos, hogy mi az arc, amit megjelenít. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.   Az egyszerű, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják otthonunkat.  

Homlokzatképzés, anyaghasználat Homlokzatképzés során színazonos, de anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla , vakolt felületek, faburkolat- részesítendők előnyben.  
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Részletek  A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi részlet-megoldások.  Az egyszerű igényes, jól kitalált szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket.  Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párány részlet, emellett a kerítések díszes oszlopfejkialakítsai ilyen minőségben elkészítve díszítőelemként is működik.  
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A családi házas településrészen  változatos anyaghasználattal találkozunk. Jellemző az áttört, illetve a fából készített faragott, oszlopfőkön díszített kerítés.   A természetes anyagok használata, mint a fa vagy a növénnyel befutatott kerítés jó példája lehet a harmonikus utcakép megteremtésének.  Az új építésű részeken változatos anyaghasználattal találkozunk: a kő, tégla, a legtöbb esetben fa és újabban kovácsolt vas. Jó példái annak, hogy a hagyományos mellett megférnek a modern anyagok, kialakítások is.  

Kerítések 
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A kert az épülethez szorosan tartozó, azzal egyenértékű, élettér erősítő hatású természeti környzet.   Minden kert egyedülálló. Fekvése, klímája, talaja, kialakítása és a ház, amelyet körülölel és meghatározza az alaphangulatot.  A kert az otthonnak az a része, ahol az ember érintkezik a természettel.   A településrészre jellemző elő- és oldalkert, amely nem csak díszítő, hanem védelmi szerepet is ellát.   Fontos,  hogy a kert meghitt, rendezett és hangulatos legyen. Megteremtése cserjék, honos és díszes virágok ültetésével törekedhetünk.   

Kertek 
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Utcák Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település életében.  Ha az utcán végig sétálunk megfigyelhetjük a jellemző beépítési módokat. Tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.  Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket. 



Máriapócs - TAK    47 5. Ajánlások – Gazdasági területek     Építészeti utmutató Telepítés Telepítéskor a gazdasági épületeinket igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati épületektől megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni.  A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.    A telkünk beépítésekor, a gazdasági funkcióból eredő nagyobb környezeti terhelést igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink közvetlen és közvetett környezetében törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű növényállomány ültetésére (fák, bokrok).  
Tetőforma Máriapócs gazdasági területén a nyeregtetős, félnyeregtetős tetőforma az elfogadott. 
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Máriapócs - TAK    49 5. Ajánlások – Tanyák, beépítésre nem szánt területek és külterületi mezőgazdasdági majorok  Építészeti utmutató Telepítés Telepítéskor a mezőgazdasági, valamint állattartó épületeinket igyekezzünk a kiszolgáló és lakó épületeinktől megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni.  A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.   Külterületen kiemelten fontos a szélvédelem. Épületeink, magunk, valamint állataink védelme érdekében telkünk beépítésekor igyekezzünk több zöldfelületet kialakítani. Ennek megfelelően épületeink közvetlen és közvetett környezetében törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű növényállomány ültetésére (fák, bokrok). Tetőforma A külterületi mezőgazdasági majorok területein a nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma is elfogadott.   A lapos tető, illetve a túlságosan tördelt vagy manzárd tetős tetőforma nem javasolt nem illeszkedik a tájképbe.   
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Magasság Az érintett településrészeken a házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak közel azonos magasságban kell épülniük.    A tetőhajlásszög ne legyen 45°-nál meredekebb.  Nem javasolt a  túl magas vagy túl alacsony házak elhelyezése.  
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Jó példák sajátos építményfajták –  Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

A reklámok, reklámhordozók településünk arculatának szerves részét képezik. A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás, ennek megfelelően azok szín és anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha akár a megdöbbentés élményét hivatottak elérni.   
A reklámok, cégérek településünk arculatába való beillesztése egy igen nehéz feladat, lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az igényes reklámhordozók elhelyezésére. Egy reklámhordozó tervezésekor, elhelyezésekor vegyünk figyelembe épületünk karakterét, az alkalmazott anyagokat, hogy reklámunk részét képezze épületünknek, de mégis elérje tájékoztató funkcióját. 
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A telekhatáron elhelyezett kerítés, formájában, anyag és alkalmazott színhasználatával kiegészíti az épületet.  Az alkalmazott anyagok (fa, nád, tégla) habár egyszerűek és különbözőek, de egységessé varázsolják az épületet.    

A népi építészeti hagyományok kedvelőinket remek példaként szolgál a képen látható épület.  Az épületen a természetes és egymással harmóniában lévő anyaghasználat a kiemelkedő. Remek példáját láthatjuk egy régi ház felújításának. 

Jó példák bemutatása Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés) kerítések, kertek zöldfelületek kialakítása 
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Szép példáját láthatjuk a régi épületek rekonstrukciójának, ilyen a Kossuth téren található Szent Makrina Szociális Otthon. Az épület meghatározó értékei városképi megjelenés és az utcai homlokzat.  A modern középületek fontos részét képezik egy város életének. Az előrehaladást és a frissességet idézik meg a városlakók és a városba érkezők számára. A városháza épülete ékes példája a különböző anyagokkal, egységes képet alkotó mai modernkori épületeknek.    A világos és sötét burkolatok hosszanti alkalmazása nyújtja az épületet, a tekintetet kellemesen vezeti. Alkalmazott homlokzati anyagaival modern, megújuló, szép központi eleme a városnak.  
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 Máriapócs település képe az utóbbi években jelentősen átalakult, archaikus elemek ma már alig fedezhetők fel, amelyek szinte kizárólag egyházi épületek.  A hagyomány és modernizáció kettőssége határozta meg a kulturális központ kialakítását. 
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Amennyiben álmaink otthonát egy modern, mediterrán házként képzeljük el a képen látható épület követendő példa lehet számunkra. Az alkalmazott anyagokkal az épület - a lábazattól a cserépfedésig - különleges, friss és modern hangulatot áraszt. A képen látható épület modern mégis nem hivalkodó. Az alkalmazott anyagok és színek (vakolt falfelületek, ereszcsatorna rendszer) együttesen kellemes hatást keltenek.   



Máriapócs - TAK    60 Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos épületekre, építészeti részletekre, kerítésekre, kertek és zöldfelületek kialakítására  
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