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1.  BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 

 
„Az első dunai gőzhajót, a Carolinát Bernhard Antal építette 1817‐ben 
a Dráva melletti  Sellyén.”   A 200 éve  történt eseményről emlékező 
emléktábla a sellyei  Múzeum falán található. 

 
 
Meleg szívvel köszöntök mindenkit, aki kézbe veszi Sellye Településképi Arculati Kézikönyvét. 
 
Először  is  köszönöm  Sellye  jelenlegi  Önkormányzatának,  hogy  felkértek  egy  rövid  bevezető 
megírására,  mert  számomra  ez  a  felkérés  azt  az  üzenetet  is  hordozza,  hogy  a  jelen 
településvezetőinek fontos, hogy a múlt értékeire építve segítséget nyújtson az  itt élő embereknek, 
hogy megőrizzék meglévő  értékeiket,  ugyanakkor  teremtsenek  új  hagyományokat,  lehetőségeket 
saját maguk és a jövő nemzedékei számára.  
 
Sellye az Ormánság és a Dráva menti tájegység meghatározó települése. Elkötelezett lakosainak hála, 
mezővárosi rangját, térségi központi szerepét kivívta a múltban,  járási székhely mivoltát a  jelenben. 
Bízom  abban,  hogy  Sellye  központi  igazgatási,  oktatási,  gazdasági,  szolgáltató,  kereskedelmi 
funkcióját meg tudja őrizni és tovább tudja erősítenie a jövőben is.  
 
Bíztató  lehet  az  itt  élők  számára,  hogy  egyre  több  fiatal  lát  lehetőséget  Sellyén  a  boldogulásra, 
ugyanakkor az értékőrzés és új értékek teremtésének szándéka  is egyre  jobban meghatározó, mert 
felismerik,  hogy  a  nagyvilágban  is  csak  szorgalommal  lehet  boldogulni,  ugyanakkor  hatalmas  lelki 
többlettel tud élni és alkotni mindenki, aki nem szakad el a gyökereitől. 
Mennyi több generáció által alkotott érték van jelen ma is a településen!! 
 
Bízom abban, hogy  jelen Arculati Kézikönyv a maga  sajátos eszközeivel  segítséget nyújt a meglévő 
épített  és  természeti  környezet megőrzésében,  a  hagyományok  tárának  ápolásában,  a  gazdasági, 
társadalmi  lehetőségek  előmozdításában,  összességében  segít  egy  igényes  települési  környezet 
kialakításában. 
 
Befejezésül egy  idézettel zárom  jelen kézikönyv bevezetőjét, egyben ezzel kívánva a  jelen és a  jövő 
generációja számára értékteremtő ötleteket és erőt azok megvalósítására.  
 
 „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, 
hogy  fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat 
és kiosztod a munkát, 
hanem a férfiak vágyát ébreszd fel, 
a nagy és határtalan tenger iránt.” 

Antoine de Saint‐Exupèry 
 

Nórántné Dr. Hajós Klára 
volt sellyei lakos, aki fejet hajt az évszázadok óta Sellyén élt és alkotott emberek előtt ‐ így itt élt ősei 

előtt is ‐, de fejet hajt mindenki előtt, aki képes a jelenben és a jövőben „hajót” építeni. 
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2.  A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

Az Ormánság Baranya megye DNY‐i szögletében található tájegység. Területe egy kb. 40 km hosszú és 
15  km  széles  részt  ölel  fel  a Dráva  völgyében. Határai  nehezen  pontosíthatók,  különböző  kutatók 
eltérő szempontjai alapján 23‐45 község  tartozik  ide. Vannak, akik a nyelvjárást, vannak, akik az  itt 
élő etnikum viseletét tartják kritériumnak. A többség 40 körülire becsüli az ormánsági falvak számát. 
Legszemléletesebben Bodonyi Nándor sellyei tanító határolja  le a tájegységet. Szerinte addig tart az 
Ormánság,  "ameddig  a  bikla  hossza  ér"  (a  bikla  az  ormánsági  női  viselet  legjellegzetesebb 
ruhadarabja: kurta fehér vászonszoknya). 

Az Ormánság nevének eredete  is vitatott. Egyesek a  finnugor "or, urmán, ormány"  (hát, mocsárból 
kiemelkedő  földsziget,  amire  a  vidék  első  lakói  telepedtek), mások  a  török  "ormán"  (erdő)  szóból 
származtatják. 

A honfoglalás  idején szláv  lakosságot talált  itt a magyarság, erre vallanak egyes folyóvizek és falvak 
nevei.  A  terület  Árpád‐kori  neve  "Ormánköz",  illetve  "Bőköz"  volt.  A  vidék  kedvező  földrajzi 
adottságai  ellenére  a  török  hódoltság  alatt  szinte  teljesen  elpusztult.  Az  elmenekült  polgárosult 
közösségek csak részben telepedtek vissza. A késő középkorban országos viszonylatban is kiemelkedő 
szintű  baranyai  táj  e  vidéke  a  törökellenes  felszabadító  háborúktól  kezdve  napjainkig 
feltartóztathatatlanul periférikussá vált. 

A  térség  etnikai összetételét  tekintve  a  szorosan  vett ormánsági  területek  a  történelem  folyamán 
magyar  lakossággal  települtek  be,  míg  a  peremfalvak  (pl.  Drávakeresztúr,  Drávasztára)  horvát 
nemzetiségűek. Sajátos a cigány etnikum  jelenléte. Megtelepedésük olyan  falvakban  jellemző, ahol 
még a  térségi átlaghoz  képest  is  rohamosabban  csökkent a  lakosszám, magas az elhagyott,  illetve 
olcsón megvehető ingatlanok száma (pl. Gilvánfa). 

Sellye  és  környéke már  a  neolit  korban  (6‐7000  éve)  is  lakott  hely  volt.  Ezt  igazolják  az  itt  talált 
régészeti  leletek  is. A Plébániahivatal kertjében  talált csiszolt kőkorszaki kőbuzogány, a  református 
temetőben  fellelt  kővéső,  a  korai  vaskor  emberének  temetkezési  urnája  értékes  bizonyítékai  a 
települési helynek. A rómaiak ittlétét a földből előkerült arany, ezüst és bronzpénzek bizonyítják, de a 
népvándorlás korának emlékei is előkerültek. 

Ténylegesen  a  honfoglalás  idején  vették  birtokba  hun  és  avar  eredetű  törzsek  (Anonymus  szerint 
Botond törzse). Erről az 1954‐ben feltárt Árpád‐kori temető tanúskodik. 

Jelenlegi  ismeretek szerint az első, Sellyét  is említő  írásos emlék 1292‐ből való. Már ekkor több falu 
(köztük  Révfalu  és  Szentmárton)  tartozott  hozzá.  1332‐ben  a  pápai  tizedlajstromban  már  mint 
mezővárost,  és  egy  hatalmas  uradalom  székhelyét  említik.  Vásártartási  joggal  rendelkezett, 
egyértelmű  a  környékben  betöltött  központi  szerepe.  Lakóit  a mai Vár utca  környékén már  ekkor 
palánkvár védte. Levéltári adatok szerint fénykorát Mátyás király idejében élte. 

Lakossága a legelsők között fogadta be a reformációt, a lakosság döntő többsége református vallású 
lett. 

A török uralom nagy pusztítást végzett Sellyén. Várát felégették, sok  lakóját megölték. A törökök  is 
felismerték azonban Sellye központi jellegét, mert 1551‐ben megtették bírósági kerületnek, "nahie"‐
nak  és  katonaságot  is  állomásoztattak  itt.  Területéhez  69  község  tartozott.  A  törökök  kiűzésének 
idején az egykori írások a vidék teljes pusztulásáról számolnak be. 

A  lassan  újjáéledő  település  ezután  hol  Somogy,  hol Baranya  vármegyéhez  tartozott.  1781‐ben  ll. 
Józseftől újra mezővárosi rangot kapott. 
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Az 1700‐as évek végétől a Batthyány család birtoka. 

1671‐ben  kezdik  szervezni  a  református  iskolát,  amely  mellé  1779‐ben  Batthyány  gróf  német 
tisztviselői számára német iskolát állíttatott fel. 

Az 1800‐as évek elején a  sellyei uradalom házasság  révén a Draskovich család birtokába került. Az 
uradalom német  tisztviselőin és alkalmazottain kívül Sziléziából 18 német család  települt be. Sellye 
élénk ipari központ volt. Különösen a szűrszabó, fazekas, csizmadia ipar virágzott, amit a református 
őslakosok  űztek,  német  ajkúak  voltak  viszont  a  szabók,  vargák,  esztergályosok,  asztalosok  és 
kőművesek. A  sellyeiek messze  földön híres  fafaragó  emberek  voltak. A  sellyei  iparosok 1844‐ben 
céhbe tömörültek. Sellyén épült az első dunai gőzhajó, a "Carolina", amelyet 1817‐ben bocsátottak 
vízre.  1830‐ban  hivatásos  orvos  működött  a  településen,  és  1843‐ban  már  gyógyszertárat  is 
felállítottak. 

Az 1848‐as szabadságharc idején Sellye fontos katonai tábor, a somogyi védvonal első pontja. 

1872‐ben csatolják végleg Baranya vármegyéhez, de mezővárosi rangját mindvégig megtartja. 

Az l. világháború után Sellye három évre szerb megszállás alá került. Ekkor járási székhellyé nevezték 
ki. 

A  település  fejlődését  korlátozta  a  nagybirtok,  parasztjainak  csak  kevés  föld  állt  rendelkezésére. 
Ennek  következménye  lett  a  térség  hanyatlását  elindító  "egykézés",  ami  a  népesség  fokozatos 
csökkenéséhez vezetett. A két világháború között a  település csak  lassan  fejlődött, bár  iparosainak 
száma állandóan emelkedett. 

A  fejlődés a  ll. világháború után vált ugrásszerűvé, különösen azután, hogy Sellyét 1950‐ben  járási 
székhellyé nevezték ki. 49  település  tartozott hozzá. Számos új  létesítmény épült:  iskolák, üzemek, 
strandfürdő,  üzlethálózat.  Ezekben  az  években  Sellye  vonzáskörzete  jóval  nagyobb  volt,  mint 
államigazgatási területe. 

A  járási  székhely  funkció  1964‐es  megszűnése  után  a  városias  intézményrendszer  egy  része 
megszűnt, illetve a környező járási székhelyekre került át. 

A  nagyközségi  státuszból  Sellye  1997‐ben  emelkedett  városi  rangra.  A  közigazgatás  átszervezése 
során 2013‐ban ismét járási székhellyé vált.  

 
TELEPÜLÉSSZERKEZET: 

Sellye  a  Barcs‐Siklós  történelmi  jelentőségű  útvonalra  (ma  5804.sz.összekötő  út)  települt.  Erről 
ágazott és ágazik  le ma  is  további  fontos útirányként az észak  felé Kákics  irányába, DNY  felé pedig 
Drávaiványi  és  Sósvertike  felé  vezető  út,  kialakítva  a  település  jellegzetes  alapszerkezetét. Az  "S"‐
alakú  főutca  kanyarulataiból  induló  utak  a  főutcával  kisebb  teresedéseket  hoznak  létre.  Az  "S" 
középső egyenese két kis dombot köt össze, melyek közül az északin a református templom, a délin 
pedig a Draskovich‐kastély áll. 

Az ősi településmag a mai Domb utca környékén terült el. Ezen a területen, a református templom 
dombján előkerült leletek alapján itt volt a település első temetője. Az ezt követő, mintegy 2000 éves 
temető nyomait a kastély mellett találták meg. 
A  település  a Domb  utcától  terjeszkedett  előbb  a mai Dózsa György  utca, majd  a Batthyány  és  a 
Mátyás király utca felé. 
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Sellye  már  a  középkortól  kezdve  uradalmi  központ  a  nagybirtokos  székhelyével.  A  kastély  és  a 
hozzátartozó épületegyüttes  (lovarda,  istállók, magtárak, cselédházak) a Mátyás király utcától délre 
fekvő területet foglalta el. A kastély északi két főkapu közti részei a XVl. századból valók, míg a keleti, 
nyugati  és  déli  szárnyakat  Batthyány  gróf  építtette  1745‐50  között.  Az  arborétum  telepítése  a 
következő tulajdonos, Draskovich Iván nevéhez fűződik (1760‐70‐es évek). Az uradalmi központhoz a 
kastélyon kívül gazdasági épületek és cselédházak  is  tartoztak. Ezek közül mára a  lovarda  (később, 
2011‐igáltalános iskolaként működött), a magtár‐ és istállóépület (utóbbi igen leromlott állapotban), 
valamint  a  Kertészudvar,  és  a  cselédházakként  szolgáló  Felső‐  és  Alsómajor  (már  csak  egy‐két 
épületmaradvány) maradt fenn.  

Az 1740‐es évekig a volt kisegítő iskola mögötti kiemelkedésen volt a falu temetője. 

Az  1861‐es birtokviszonyokat bemutató  térkép  szerint  erre  az  évre beépült  a  teljes Dózsa György 
utca, megindult a  terjeszkedés Kákics  irányába és beépült a Mátyás király utca  is kb. a Fürdő utca 
vonaláig. Új temető nyílt a mai területén, az Édesanyák útján. 

 

 Kataszteri térkép, XIX. sz. 80‐as évei 

 

A századfordulón megépült a vasút. A ll. világháborúig a település Kákics és Vajszló irányában felvette 
mai, végleges képét. Beépült a Malom és Ady Endre utca, az Édesanyák útja, valamint a Fürdő utca a 
Széchenyi utca vonaláig. 

A  háború  utáni  kisajátítások  eredménye  a  Vár,  József  Attila,  Zrínyi,  Süttő  Ignác  és  Rózsa  utcák 
kialakulása. 

Sellye  járási  székhellyé  válásával  a  település  ugrásszerű  fejlődésnek  indult.  A  környező  falvakból 
betelepülő  lakosság  részére új  lakóterületeket  jelöltek ki a Mátyás király utcától északra.  Így került 
felparcellázásra  a  60‐as  évektől  kezdve  a  Korongi  és  a  Szitási  rét, majd  a  80‐as  években  az  ÉNY‐i 
lakóterület. 

A Mátyás király, Fürdő és Bodonyi utcák által határolt tömbbelsőben megépült a  jelentős forgalmat 
bonyolító egészség központ,  illetve a volt mozi helyén közösségi ház  létesült. Az  intézmények  jobb 
megközelíthetősége érdekében gyakorlatilag a Bodonyi és Mátyás király utcák között az intézmények 
mellett gyalogos tengelyt alakítottak ki. 
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1. katonai felmérés 1763‐1787 

 

2. katonai felmérés 1806‐1869 

 

3. katonai felmérés 1869‐1887 



8 
 

Sellye Város településképi arculati kézikönyve
 

TÁJI ELHELYEZKEDÉS, JELLEMZŐK: 

Sellye  város  közigazgatási  területe  a  természetföldrajzi  tájbeosztás  szerint  az  Alföld  nagytáj 
Drávamenti‐síkság  középtáj  két  kistájában  fekszik:  a  Dráva‐sík  északi  és  a  Fekete‐víz  síkja  déli 
szegélyén. A két kistáj közötti választóvonal nyugaton a Bogdása felé vezető közútnál, a belterületen 
annak  középvonalában  húzódik,  a  várostól  keletre  eső  tájrészletben  déli  irányba  Sósvertike  felé 
lekanyarodik.  A  város  a  Dráva  és  a  Fekete‐víz  közötti  vízválasztón,  a  folyók  által  felhalmozott,  a 
síkságból  kissé  kiemelkedő  hordalékkúpon  létesült,  közigazgatási  területének  tengerszint  feletti 
magassága 98–111 méter közötti. A beépített terület döntően 100 méter feletti magasságon fekszik. 
A belterület  legmagasabb pontjain épült a kastély és a  református  templom. A vízválasztótól délre 
elhagyott  és  nagyrészt  feltöltődött morotva medrek  és  csatornák,  –  attól  északra  kisebb  erek  és 
ugyancsak mesterséges csatornamedrek tagolják a felszínt. A település egyetlen számottevő állóvize 
a  „Gürü”,  egykori  morotva  mederben.  Az  északi,  Kákics  felé  eső  határon  folyik  mesterséges 
mederben  a  Körcsönye‐csatorna.  A  várostól  délre  húzódó  természetes  patakok  és  belvízlevezető 
csatornák vize a Drávába folyik.   A külterületen  jelentős kiterjedésű mocsaras‐vizenyős területek és 
vízzel  csak  időszakosan megtelő árkok  is  találhatók,  többségük elhagyott  folyóágak maradványa. A 
szlavón  tölgyeseiről  híres  Dráva‐sík  növénytakarója  a  folyószabályozás,  az  ármentesítés  óta 
jelentősen  átalakult.  Fragmentálódott  természetes  és  természetközeli  vegetációjában  a  mentett 
oldalon  megmaradt  nagyobb  erdőtömböket  keményfás  erdők,  szubmontán  és  szubmediterrán 
elemekben gazdag tölgy‐kőris‐szil ligetek és gyertyános‐kocsányos tölgyesek alkotják. Sellyén jelentős 
az éger állomány  is. Gyakoriak a természetközeli állományok közé telepített nemesnyár, fűz és akác 
ültevények is. A feltöltődési szukcesszió különböző stádiumait megjelenítő holtágak lápi növényzete: 
fűzlápok,  láperdők nádas‐, magas‐sásos társulások őrzik az egykori táj képét. A Fekete‐víz síkja nagy 
része  ma  ár‐  és  belvízmentesített,  jelentős  részben  művelt  terület,  ahol  egyre  nagyobb  teret 
hódítanak az akácültetvények. A szántók között megmaradt néhány nagyobb erdőtömböt gyertyános 
kocsányos‐tölgyes állományok uralják. A legelők különleges táji értékek.  
 

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK: 

Sellye  legszembeötlőbb  településképi  jellegzetessége a  sokszínűség, de ez úgy  jelentkezik, hogy az 
eltérő  korú  és  karakterű  területek  jól  tapinthatóan  lehatárolhatók.  Ennek  megfelelően  szépen 
elkülönülnek a  fésűs, a polgári,  zártsorúsodó, a  szabadon álló, új osztású  telkes beépítések utcára 
merőleges, egymenetes oromfalas; az utcával párhuzamos gerincű; sátortetős, oromfalas, csoportos 
és vegyes karakterű épületek. Az épületek történeti anyaghasználatát nem érdemes taglaljuk, mert a 
tájház  kivételével  nem  láthatunk  ilyet.  Az  újabbkori  épületek  esetében  a  kisméretű  falazóelemek 
(vályogtégla, égetett agyagtégla) használata  jellemző. A homlokzatok vakoltak, a kornak megfelelő 
egyszerűbb, vagy díszes kialakítással. A lábazatok esetében találkozunk messziről hozott kő anyaggal. 
Az  újabb  épületek  esetében  –  a  bizonyos  anyagokat  utánzó,  levékonyító  technológiáknak 
köszönhetően  –  gazdagabb,  de  nem mindig  szerencsés megjelenési  formákkal  találkozunk.  A  sík 
vidékre  jellemzően  az  épületek  alapvetően  földszintesek.  A  70‐es  években  létesült  csoportos 
beépítésű sorházakkal, láncházakkal jelennek meg a kétszintes lakóházak. Később a tetőtér beépítés 
jelentette  a  lakások második  szintjét,  ez  vált  jellemzővé.  A  60‐as  évektől  épült  középületek már 
többszintes,  jelentős  építmények.  A  járdák  általában  az  utcai  telekhatárok  mentén  húzódnak. 
Mellettük  rendszerint  zöldfelületbe  süllyesztett  árkok  vezetik  el  a  csapadék  vizeket.  Ezek  néhol 
burkoltak, a korábbiak terméskővel, a maiak előregyártott elemekkel. 

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VIZUÁLIS MEGJELENÉSE: 
 
Szántóföldi művelés folyik az összes terület 41 %‐án, a kert és a gyümölcsös együttesen sem éri el a 
0,5 %‐ot, szőlőterület pedig nincs  is Sellyén.   A művelésre  legkedvezőbbek a várostól kelet felé eső, 
magasabb  fekvésű  és  lazább  szerkezetű  talajok.  A  külterület  közel  10  %‐át  elfoglaló  gyepek 
legnagyobb  része  a  közigazgatási  terület  É‐i  részén  található.  Az  erdőterületek  területi  aránya 
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jelentős,  a  földhivatali  adatok  szerint  a  teljes  terület  közel  40 %‐a,  ami mind  az országos, mind  a 
megyei  átlagot  is  lényegesen  meghaladja.  Sellye  környékének  meghatározó  elemei  a  nagy, 
összefüggő  tömbökben  elhelyezkedő,  a  várost  minden  irányban  körbevevő  erdők,  amelyek  az 
Ormánsági erdőgazdasági  tájhoz  tartoznak. Az erdők  fafaj szerinti állománya megfelel a  termőhelyi 
adottságoknak és a természetes erdőtársulás típusoknak. Az erdőterületek döntő többsége  jelenleg 
gazdasági rendeltetésű.  
 
Tájszerkezeti vonalas elemek: 

 Sellye település négy bejárati úttal rendelkezik. Északi irányból a Királyegyháza – Sellye összekötő 
út,  déli  irányból  a Vajszló  – Vejti  –  Sellye  összekötő  út  éri  el  a  települést. A  települést  kelet‐
nyugati irányban szeli át a Harkány – Sellye – Darány összekötő út. 

 Sellye–Szentlőrinc vonal (a Középrigóc–Sellye és a Sellye‐Villány vonalakat bezárták). 

 Körcsönye‐csatorna 
 
Tájváltozási tendenciák: 

 Szárazodás 

 Vonalas  közlekedési  infrastruktúra‐elemek  (elkerülő  út,  kerékpárút)  megszűnése,  létesítése, 
bővítése 

 Intenzív mezőgazdasági használat 

 Szénhidrogén‐kutatás/kitermelés 
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3.  ÖRÖKSÉGÜNK,  A  TELEPÜLÉSKÉPI  SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ  ÉPÍTÉSZETI,  MŰEMLÉKI,  TÁJI  ÉS  TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

MŰEMLÉKEK: 

 
Református templom 

 

 
volt Draskovich kastély 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
 
 
 
 
Az  út  kanyarulatában  álló 
Városháza  a  településkép 
meghatározó  épülete,  fő 
tömege  már  az  1800‐as  évek 
második  felében  készült 
térképeken is szerepel. Tömege, 
nyílásrendje  a  felújítások  során 
megmaradt. 

 
Az  egykor  az  uradalomhoz 
tartozó  jelentős  méretű 
gazdasági épület már az 1800‐as 
évek  közepén  készült 
térképeken  szerepel. 
Elhanyagolt,  de  szerkezetileg  jó 
állapotú.  Értékes  az  épület 
csonkakontyos  tömege, 
nyílásrendje,  vakolt  homlokzati 
díszítései,  megmaradt 
nyílászárói  a  történeti 
épületszerkezeteivel  (fa 
födémek,  pillérek,  barokk 
fedélszék) együtt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az  egykor  az  uradalomhoz  tartozó  a 
szomszédos  magtárral  egyidős,  utcára 
merőlegesen  álló  istálló  a  barokk  építészet 
jegyeit  viseli  magán,  de  a  födémet  tartó 
öntöttvas  oszlopai  már  a  későbbi 
klasszicizmusra  jellemzőek.  Az  épület 
oromfalas  tömege,  nyílásrendje,  nyílászárói  a 
történeti  épületszerkezetekkel  (barokk 
fedélszék,  öntöttvas  oszlopok)  együtt  máig 
fennmaradt. 
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A  fésűs  beépítésű  telek 
utcafrontján  álló  tornác  nélküli 
„kódisállásos”,  hagyományos 
lakóépület  jellemző  a  település 
építészetére. Az épület  tömege, 
nyílásrendje  eredeti  állapotú. 
Nyílászárói  és  annak  zsalui  a 
szokásosnál  nagyobbak,  ezeket 
feltehetően  egy  korábbi 
felújításkor  kicserélték  és  az 
utcai  homlokzatot  is  sávos 
díszítésű  kőporos  vakolattal 
látták  el.  Az  utcai  léckerítés  jól 
illeszkedik az épülethez. 
 

 
 
 
 
 
 
A  fésűs  beépítésű  telek 
utcafrontján  álló,  „lopott” 
tornácos  hagyományos 
lakóépület  jellemző  a  település 
építészetére. Az utcai ablakokat 
hármas  ablakra  cserélték.  Az 
épület  tömege,  utcafronti 
vakolatdíszítése  eredeti 
állapotú.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  lakóház  folytatásában  az  1900‐as  évek 
első  felében  emelt  téglaarchitektúrájú 
gazdasági épület az átépült  lakóház mögött 
eredeti  állapotában  megmaradt.  Szegmens 
íves nyílásokkal  tagolt  főhomlokzata  egyedi 
érték. 
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A  fésűs  beépítésű  telek 
utcafrontján  álló,  „lopott” 
tornácos  hagyományos 
lakóépület  jellemző  a  település 
építészetére. Az utcai ablakokat 
hármas  ablakra  cserélték.  Az 
épület  tömege,  utcafronti 
vakolatdíszítése,    udvari 
homlokzatának  nyílásrendje, 
ablaka,  a  tornác  eredeti 
állapotban maradt fenn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az  utca  végén  eredetileg  kicsit 
leszakadva,  az  1900‐as  évek 
elején  épült  pásztorház 
téglaarchitektúrás,  füles 
oromfalas  homlokzatképzése 
egyedi  értéket  képvisel.  Az 
épület  oromfalas  tömege, 
arányai,  téglaarchitektúrája, 
megmaradt  nyílásrendje 
napjainkig fennmaradt. 
 

 

 
A  református  templom 
közelében  álló  régi  parókia 
épület  mai  formája  az  1900‐as 
évek elején alakulhatott ki, mert 
a  korábbi  térképeken  a 
beforduló  épületrész  még  nem 
látható. Az  épület  szerencsésen 
átvészelte  az  évtizedeket,  így  a 
felépített  új  parókia  mellett 
eredeti  állapotában  maradt 
fenn. A  közelmúltban  az  épület 
pályázati  támogatással 
megújult.  nyílásrendje  és 
nyílászárói. 
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Az  uradalom  kiszolgáló 
épületeinek  egyike  az  1800‐as 
évek  közepén  épülhetett.  Az 
épületsor  csonka  kontyos 
vakolat díszes oromfala jellemző 
a  kor  építészetére.  Építészeti 
érték  az  épület  tömege,  déli 
homlokzata,  vakolatdíszítése, 
nyílásrendje és ablaka. 

 

 

A  közelmúltban  felújított 
együttes  a  településközpont 
meghatározó zártsorú beépítésű 
épületei.  A  felújítás  során 
mindkét  épület  megőrizte  az 
építési  korra  jellemző 
architektúráját.  A  barokk 
épületben helyet kapó könyvtár 
utcai,  öttengelyes,  díszítés 
nélküli  homlokzata,  nyílászárói, 
továbbá  a múzeum  épületének 
eklektikus,  4+1+4  tengelyes, 
gazdagon  díszített  homlokzata 
és  nyílászárói  komoly  értéket 
képviselnek. 

   
 
A  város  római  katolikus 
templomának  építési  ideje 
bizonytalan.  Már  az  1866‐os 
kataszteri  térképen 
templomként szerepel, de egyes 
források  1913‐ra  teszik  az 
építését.  Annyi  bizonyos,  hogy 
az  1700‐as  évek  második 
felében  még  a  térképek  az  út 
másik  oldalán  ábrázolták 
feltehetően  a  korábbi 
templomot.  Az  épület 
stílusjegyei nem tiszták, tömege 
a  román,  oromfala  a  barokk, 
bejárati  portikusza  a 
klasszicizmus  jegyeit  viseli 
magán.  
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A telek utcafrontján zártsorúan 
épült  polgárház  homlokzata 
2+2+2+1  tengelyes,  melynek 
utolsó  tengelye  az  áthajtó 
kapu.  Az  1900‐as  évek  elején 
épülhetett.  Értékes  az  épület 
utcai  tömege,  nyerstégla 
oromfala,  ciklop  falazatú 
terméskő  lábazata,  vakolt 
homlokzati  díszítése, 
nyílásrendje,  redőnyös 
nyílászárói és kapuja. 

 
A  telek  utcafrontján  zártsorúan 
épült  polgárház  homlokzata 
1+2+2  tengelyes,  melynek  első 
tengelye  az  áthajtó  kapu.  Az 
1900‐as  évek  elején  épülhetett. 
Az  épület  utcai  tömege, 
nyerstégla  oromfala,  ciklop 
falazatú  terméskő  lábazata, 
vakolt  homlokzati  díszítése, 
nyílásrendje  és  kapuja 
védelemre  érdemes  érték. 
Kicserélt  ablakainak 
osztásrendje  az  eredetit  követi, 
de  már  fehér  műanyag 
szerkezetek.   

 

 
A  városközpontban  álló  korai  hézagosan  zártsorú  beépítésű  épületek  egyike,  melynek  utcai 
építménymagassága  még  a  hagyományos  lakóházakét  követi.  Az  1800‐as  évek  második  felében 
épülhetett. Utcai homlokzata 1+2+2+1 tengelyes, melyből az első ablak tengelyt bejárattá alakították 
át. Értékes az épület tömege, vakolati díszítése, nyílásrendje és eredeti nyílászárói. 
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A  városközpontban  álló  korai 
hézagosan  zártsorú  beépítésű 
épületek  egyike, melynek  utcai 
építménymagassága  még  a 
hagyományos  lakóházakét 
követi. Az 1800‐as évek második 
felében  épülhetett.  Utcai 
homlokzata  1+2+1  tengelyes, 
melyre  az  egykori  ablakok 
szemöldök  párkányai  utalnak. 
Az  utcai  ablakokat  két  hármas 
ablakra cserélték. Szépek a máig 
őrzött vakolatdíszek. 

 
A  telek  utcafrontján  zártsorúan 
épült  polgárház  homlokzata 
1+1+1+1  tengelyes,  melynek 
utolsó tengelye az áthajtó kapu. 
Az  1900‐as  évek  elején 
épülhetett.  Értékes  az  épület 
utcai  tömege,  nyerstégla 
oromfala,  ciklop  falazatú 
terméskő  lábazata,  vakolt 
homlokzati  díszítése, 
nyílásrendje és kapuja. Kicserélt 
ablakainak  osztásrendje  az 
eredetit  követi,  de  már  fehér 
műanyag szerkezetek. 

 

 
A malom  a  település  kétszintes,  jelentős méretű  térdfallal  emelt  ipari  épülete. Az  épület  tömege, 
nyílásrendje, tégla‐architektúrája eredeti. Az ablakok finom osztású fém szerkezetek. 
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A  telek  utcafrontján, 
hézagosan  zártsorú 
beépítéssel  épült  polgárház 
homlokzata 2+2 tengelyes. Az 
1900‐as  évek  elején 
épülhetett.  Az  épület  utcai 
tömege, nyerstégla oromfala, 
ciklop  falazatú  terméskő 
lábazata,  vakolt  homlokzati 
díszítése,  nyílásrendje  és 
nyílászárói  korabeliek,  vagy 
korhűen felújítottak.  

 

 
 
 
A  település  vasútállomása 
1895‐ben  épülhetett  a 
Szentlőrinc  és  Sellye  közötti 
vasútvonal  átadásakor.  Az 
épületegyüttes  tömege, 
vakolt  homlokzati  díszítése, 
nyílásrendje  és  nyílászárói 
eredeti  állapotban  vannak. 
Cserépfedését  az  1980‐as 
években  felújították,  ekkor 
barna  betoncserepet  kapott 
az épület. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A  szalagtelkeken,  fésűs 
beépítés  szerint oldalhatáron 
épült  hagyományos 
lakóházak  között  emelt 
tetőtér‐beépítéses lakóépület 
az 1980‐as évek végén épült. 
Szép példája a régi házsorban 
az új épület illeszkedésének.  
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A  Dózsa  György  utca  átalakuló 
zártsorú  beépítésének 
nagyrészt  eredeti  állapotában 
fennmaradt  polgárháza  az 
1900‐as  évek  első  felében 
épülhetett. Az utcai homlokzata 
3(2)+1+2  tengelyes.  A  három 
rész  egy  átalakítás  eredménye, 
amikor  a  két  ablak  közé  egy 
utcai bejárati ajtót helyeztek. Az 
átalakítás ellenére az épület őrzi 
a  tömegét,  „macskalépcsős” 
oromfalas  lezárását,  vakolati 
díszítését,  nyílásrendjét  és 
nyílászáróit. 

 

Az  Édesanyák  útja  és  az  Erdély 
utca sarkán álló jelentős tömegű 
lakóépület az 1900‐as évek első 
felében  épülhetett.  Egyedi 
építészeti  értéket  képvisel  az 
utcával  párhuzamosan  álló 
csonka  kontyos  tömegű  épület 
kissé  kiugró,  szintén  csonka 
kontyos  utcai  oromfallal  tagolt 
főhomlokzata.  A  nyílásrend 
1+2+1  tengelyes,  oly  módon, 
hogy  a  két  szélső  nyílászáró 
hármas osztású, míg a középsők 
kétosztásúak.  

 

Az  1900‐as  évek  első  felében 
zártsorúan  épült  lakóépület 
tömege,  „macskalépcsős” 
nyerstégla  oromfala,  ciklop 
falazatú  terméskő  lábazata, 
utcai homlokzatának pártázatos 
kialakítása,  vakolatdíszei, 
áthajtó  kapuja  eredeti 
állapotban fennmaradt. Az utcai 
ablakrendjét  korábban 
átalakították,  majd  a  jelenlegi 
üzlet  funkcióhoz  ajtóval  látták 
el. 
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A Termálfürdő fejlesztései során 
megtartott  bejárati  épület  az 
1960‐70‐es években épülhetett. 
Tömegformálása,  terméskő 
ciklop  falai  a  bejárat  előtti  két 
falazott  virágtartóval  együtt 
jellemzőek a kor építészetére. 

 

 

 
A zártsorú beépítésű lakóházak már átépítettek, de áthajtó kapuik eredeti állapotban fennmaradtak. 
 

 
 
 
 
 
 
A  hézagosan  zártsorú  polgárház  melletti 
kovácsoltvas  elemekkel  díszített  fonatos  kerítés 
az 1930‐40‐es években készülhetett, a  település 
értékes  eleme.  Alacsony  lábazata  szabályos 
kövekből terméskő falazatú.   
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A református parókia tömör kerítése és fejezetes 
vakolt pillérei között a kapuk míves kovácsoltvas 
munkák, egyedi építészeti érték a kerítés egésze. 

A  hézagosan  zártsorú  lakóépület  kovácsoltvas 
kiskapuja a településkép értékes eleme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  település  újabb 
lakóterületén elhelyezett 
kovácsoltvas  kerítés  a 
múlt értékes emléke. 
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A temető két bejárati kapuja kialakításában eltérő, de mindkettő szép példája az építészeti értékek 
megőrzésének.  A  kapuk  kovácsoltvas  szárnyakkal  készültek,  melyek  mintázata  más.  A  gyalogos 
bejárat vakolt pilléres, a gépkocsi bejárat már új nyerstégla falazatú és cseréppel fedett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temető (842, 843, 844 hrsz.) 

 

 
Az  1800‐as  évek  második 
felében  állított,  napjainkban 
felújított  kőkereszt  a  temető 
védendő  értékes  eleme. 
Felújított állapotban van. 

Az  1938‐ban  állított,  majd 
napjainkban  felújított  úti 
kereszt  a  településkép  része,  a 
körülötte  épített  kovácsoltvas 
kerítéssel együtt. 

A  templom  mellett  állított 
kőkereszt már műkőből készült, 
feltehetően  egy  korábbi 
homokkő kereszt helyén. 
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Izraelita temető (778 hrsz.) 

 

   
Az utcával párhuzamosan álló nyerstégla gazdasági épületek közül a góré és a mellette álló  füstölő 
kéményének látványértéke védendő. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  vasútállomás  eredeti 
állapotban  fennmaradt 
deszkaborítású  raktár 
épülete. 
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Előkert  mögé  épített 
lakóház  kovácsoltvas 
kerítése 

 

   
 

Zártsorúan épült lakóház áthajtóját lezáró kapu 
 

Korabeli hirdetőoszlop 
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TÁJKÉPI ÉRTÉKEK: 

A  sellyei  táj  meghatározó  tájhasznosítása  a  középkortól  a  legeltető  állattenyésztés  volt.  Az 
időszakosan  vagy  állandóan  vízzel  borított  területnek  csak  egy  kis  része  volt  alkalmas  szántóföldi 
művelésre. A 18. század végén nagy kiterjedésű  legelők vették körül a települést. Sellye területének 
északi  és  déli  határán  ekkor  nagy  erdőtömbök  terültek  el,  szántók  csak  a  magasabban  fekvő, 
homokos  hátakon,  keleten,  illetve  a  Bogdása  és  Csányoszró  felé  vezető  utakat  szegélyező 
földsávokban voltak. A Bogdása és a Drávaiványi felé vezető utak közét teljes egészében víz borította. 
Az úthálózat ma is az évszázadokkal korábban kialakult nyomvonalakon halad. A 19. század közepére 
a kastély‐park együttes vált a térség szerkezetének fő alakítójává, a kastélypark körül új utcák nyíltak. 
Megkezdődött a belvizek elvezetése, amit a szántóterületek jelentős növekedése mutat, különösen a 
településtől  délre.  Művelésbe  fogták  a  Nagysziget  belső  területét  is.    A  19.  század  végétől  a 
szántóterület  lényegesen már nem növekedett.   1895‐ben a Szentlőrinc–Sellye, 1912‐ben a Siklós–
Sellye–Barcs  vasútvonalak  kiépítése  jelentős  változást  hozott.  A  20.  század  második  felében 
megjelentek a tájban a mezőgazdasági telephelyek, majd az ipari üzemek is.  

A természeti örökség részei a védett területek, amelyek közül Sellye területén az alábbiak találhatók: 

 HUDD20052  területkódú,  „Ormánsági  vizes  gyepek”  elnevezésű  kiemelt  jelentőségű 
természet‐megőrzési,  és  a  HUDD2008  területkódú,  „Ormánsági  erdők”  elnevezésű, 
különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület 

 A  Kisrét  helyi  jelentőségű  Természetvédelmi  Terület,  a  77/1993.(VII.12)  sz.  önkormányzati 
rendelet  alapján  1993  óta  védett  (törzskönyvi  jelzete  az  országos  nyilvántartásban 
1/89TT/93).  A  területen  koros,  100–120  éves  kocsányos  tölgy  (Quercus  robur)  és magyar 
kőris (Fraxinus angustifoliasubsp. pannonica) egyedek valamint mezei juhar (Acercampestre) 
fák és védett orchideafajok találhatók. 

 A Kastélyparkot 1966‐ban az Országos Természetvédelmi Hivatal ugyan országos jelentőségű 
természetvédelmi  területnek  nyilvánította  (1702/1965.  sz.  OTvH  rendelet),  jelenleg  helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület (törzskönyvi jel 1/9/TT/66). 

 A kastély előtti Kispark 2  idős platánfája 1985 óta önállóan  is helyi  jelentőségű  természeti 
emlékként nyilvántartott érték (törzskönyvi jelzete 1/67/TE/85). 

 Nemzeti Ökológiai Hálózat területei: magterületek és ökológiai folyosók 

 Sellyén  az  OTrT  a  külterület  északi  és  déli  sávjában  jelöl  tájképvédelmi  szempontból 
kiemelten  kezelendő  területek  övezetet,  amelyet  az  arculati  kézikönyv  készítésénél  és  a 
különböző táji karakterű területek lehatárolásánál figyelembe vettünk. 

 A település külterületeinek nagy része a Baranya megye fás legelői Magas Természeti Értékű 
Területek  (MTÉT)  tartozik.  A  MTÉT  program  célja  a  térségre  jellemző  hagyományos 
gazdálkodási módok  újbóli  elterjedésének  támogatásával  a  táj  jellegének,  természetes  és 
féltermészetes élőhelyeinek megőrzése. 

 

Idős platánok a Köztársaság téren  Kastélypark‐részlet 
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Sellye határa az első katonai felmérés  (1763‐1787) 

idején 
 

 
Második Katonai Felmérés (1806‐1869) 

 
Képeslap 

 
Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 
Sellye  kiemelkedő  helyszíne  a  hazai  hajózás  történetének.  A  Habsburg  Birodalomban  a  hajózás 
ösztönzésére  1813‐ban  tett  közzé  rendeletet  I.  Ferenc,  melyben  szabadalmat  ígért  a  folyókra 
azoknak, akik használható gőzhajót mutatnak be. Bernhard Antal idén 200 éve, 1817. március 21‐én a 
Gürün bocsátotta vízre a Carolina vontatót, az első dunai gőzhajót. A Dráva magas vízállása miatt  le 
tudott hajózni Eszékre, onnan a Dunára, hogy feljusson Bécsbe. A hajó Bernhardt személyes kérésére 
I.  Ferenc  császár  feleségéről  kapta  a  Carolina  nevet. A  hajó modellje  és  részleges  rekonstrukciója 
megtekinthető Budapesten  a Közlekedési Múzeumban,  emlékét  a sellyei Múzeum  és  a Közlekedési 
Múzeum falán is tábla őrzi. 
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4.  TELEPÜLÉSKÉPI  SZEMPONTBÓL  MEGHATÁROZÓ,  ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ  TERÜLETEK  LEHATÁROLÁSA,  A  TELEPÜLÉSKÉP, 
ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK A BELTERÜLETEN  
 

 

1. A történeti kastély‐együttes 
2. Történeti település – az 1945‐ig beépült területek 

3. Újabbkori település – az 1945 után beépült területek 
 

1. TÖRTÉNETI KASTÉLY EGYÜTTES  
 
A  volt  uradalmi  központhoz  tartozó  területek:  a  kastély  és  parkja,  volt  uradalmi magtár  és  istálló 
területe,  Felső‐  és  Alsómajor,  Kertészudvar,  a  mai  mezőgazdasági  szakiskola  és  hozzá  tartozó 
tangazdaság. 
Sellye  legrégebbi  részéhez  tartozó  terület.  Talán  a  legjelentősebb  változásokon  átesett  része  a 
városnak,  de  ezek  a  változások  a  településkép,  terület  felhasználás  szempontjából  egyértelműen 
károsak  voltak.  A  kastély  épülete  önmagában  viszonylag  jó  állapotban  maradt  meg,  jelenlegi 
kollégiumi  rendeltetése nyilván nem  szerencsés,  kiváltására  folyamatosan  keresik a  lehetőséget. A 
birtok kiszolgáló, „üzemi” épületei közül kevés maradt fenn, ezek zömének állaga aggasztó. Relatíve 
jó  állapotú  a magtár  épülete, mindenképpen megérdemelné, hogy működő  funkciót  kapjon, mely 
biztosítja fennmaradását. A kastély környezetében a közelmúlt és napjaink mezőgazdasági oktatást, 
művelést  szolgáló  intézményei,  épületei  nőttek  ki.  A mezőgazdasági  szakiskola  épületének  telkét 
például a kastélyparkból hasították ki. A „Kertész udvar” és az Alsó major épületei szegregátumnak 
tekinthetők.  Az  épület  állomány  eltűnése  mellett  sajnálatosan  megszűnt,  elépült  a  kastély 
tengelyében haladó, fasorral szegélyezett, Sósvertike felé haladó kocsiút is. 
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Draskovich‐kastély 
 

 
Magtár és istálló 

 

 
Mezőgazdasági szakiskola 

 
A kastélytól délre induló kocsiút maradványa 
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Ajánlások: 

Épületek, építmények: 

A  terület  számos  rendeltetést,  eltérő  beépítést  foglal  magába,  melyekre  nem  adható  egységes 
javaslat.  Elvárás,  hogy  az  adott  helyszínre  átgondolt,  jól  működő,  a  környezetéhez  illeszkedő 
beépítésű,  igényesen megformált  épületek,  építmények  kerüljenek.  A  kastély  esetében  ezt  annak 
műemléki mivolta biztosíthatja, a helyi védett épületek esetében fontos a védett értékek megtartása. 

 

2. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS – 1945‐IG BEÉPÜLT TERÜLETEK  
 
A  település  legrégebbi,  fésűs  beépítésű  területei,  a  főutca  kelet  felé  folytatódó  kiépülése 
zártsorúsodó, polgárias jellegű beépítéssel, az ebből az utcából nyíló utcák vegyes beépítésű területei 
alkotják a történeti települést. 

 

 
Fésűs, ősi beépítés: Dózsa György utca 

 

 
Polgáriasodó utcarészlet: Petőfi utca 



29 
 

Sellye Város településképi arculati kézikönyve
 

 

 
Családi házas beépítésű utca: Édesanyák útja 

 
A történeti településen belül a településképet meghatározó, önálló jellegzetességgel bíró területek  

 a városközpont ‐ Köztársaság tér és a Batthyány utca, 

 a polgárosodó településrész zártsorúsodó beépítéssel ‐ Mátyás király utca, Petőfi utca, 

 a hagyományos,  fésűs beépítésű  településrész  ‐ Kossuth  Lajos utca, Dózsa György utca, Domb 
utca, és 

 az Édesanyák útja nyugati oldalán található, egységesen jellegzetes beépítésű terület.  
 

VÁROSKÖZPONT ‐ KÖZTÁRSASÁG TÉR, BATTHYÁNY UTCA 
 
A várost átszelő közlekedési út két éles kanyarulata közötti, nagyjából észak‐déli tengelyű útszakasz, 
a kastély előtti területtel kiegészítve. Hozzászámíthatjuk a Polgármesteri Hivatal épületét is a terület 
északi  lezárásaként,  illetve a Mátyás király utca Köztársaság  tér és  Ifjúság útja közötti  szakaszának 
északi  oldalát.  A  területre  általában  az  utcával  párhuzamos  gerincű,  egyszerű  tömegű,  hosszan 
elnyúló épületek a jellemzőek. A tetőterek zömmel nem beépítettek. Ez alól a Batthyány utca nyugati 
oldalán a 8. és 10. szám, a keleti oldalon néhány utcára merőleges beépítésű, fésűs jellegű beépítés 
jelent kivételt. A lakó és intézményi, szolgáltató rendeltetések közé ékelődik a sajtüzem használaton 
kívüli  épület  együttese, melynek  utcai  főépülete  léptékében,  tömegformálásában  jól  illeszkedik  az 
utcaképhez. Az épületek földszintesek, kivéve a 10‐es számú épületet. Sajnálhatjuk, hogy a település 
intenzívebb  fejlődési  szakaszaiban  a  Köztársaság  tér  északi,  zártsorú  térfala megőrizte  földszintes 
jellegét, egy emeletes házsor (néhány épületről van csupán szó) jelentősen városiasabb külsőt adna a 
településnek. A területen a gazdasági, melléképületek vegyesen helyezkednek el, a telekhatár menti, 
lineáris elrendezés mellett megjelennek  a  keresztbe  forduló épületek  is. Karakteresek  és  szépek  a 
terület  utcájának  keleti  oldalán  található markáns  árkok,  a  Köztársaság  tér  környékén  terméskő 
burkolattal,  északabbra  nyírt  gyeppel  fedetten.  A  kastély  előtti  parkot  a  közelmúltban  jelentősen 
átláthatóbbá,  rendezettebbé  tették.  A  terület  keleti  oldalának  státusza  ismereteink  szerint  kicsit 
mindig bizonytalan volt, nem  igazán  tartozott a kastély előtti parkhoz, keleti oldalán  lévő  zártsorú 
épületeinek  az  átellenes  oldalon  nem  volt  párja.  A  múlt  század  végén  a  keleti  házsorral 
párhuzamosan  üzletsor  épült, mely  legalább  a meglévő  házsor  előtti  burkolt  felületet  két  oldalról 
épülettel  határolt  térré  alakította.  A  parkrendezés  során  az  üzletsor  nyugati,  kiszolgáló  helyiségei 
előtt futó, az épület hátoldalát takaró fasort eltávolították, ezt szerencsés lenne pótolni az alárendelt 
homlokzatot takaró növényzettel. A városközponti terület építési‐felújítási folyamatában jól sikerült a 



30 
 

Sellye Város településképi arculati kézikönyve
 

könyvtár és a múzeum épületének rekonstrukciója, megőrizve a meglévő állapotot, illetve a könyvtár 
esetében a korábban átépített megjelenés korhűbb átalakításával. 

 
A Batthyány utca nyugati oldala 

 
A Batthyány utca nyugati oldala 

 

 
A kastély északi homlokzata 

 
A Batthyány utca keleti 

oldalának árka 
 

 
A Köztársaság tér északi térfala 

 
A park északkeleti sarka 
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Ajánlások: 

Telepítés: 

Utcai telekhatárra / a kialakult beépítési vonalra illesztett zártsorú legyen, az esetleges udvari szárny 
helyzete illeszkedjék a szomszédos beépítésekhez. 

 

   

 
 
Terepalakítás: 

A  kijelölt  terület  sík,  érdemi  terepalakítás  nem  értelmezhető,  mesterséges  terepalakítás  nem 
ajánlott. 

Magasság: 

Általában  az  emelt  magasságú  földszintes  szint  tartása  javasolt,  kivéve  a  Köztársaság  tér  északi 
kanyarulatát, ahol kívánatos lenne földszint + emelet magasságú épületek megjelenése. 
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Tetőidom 

Általában egyszerű, felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető  javasolható,  illeszkedve a 
kialakult  telek  struktúrához,  zömmel  utcával  párhuzamosan,  a  fésűs  beépítés  telkeit  kivéve,  ahol 
utcára merőleges tető illeszkedik az utcaképhez. 

 

   

 
 
Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37‐43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 

 
Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell  változatai  javasolhatók.  Kerülendők  a  magas  telítettségű,  hideg  színek,  és  azok,  melyek 
idegenek  a  hagyományos  környezettől  (pl.  citromsárga,  kékek,  lilák,  erőteljes  zöldek,  rózsaszínek, 
stb.)    A  homlokzatok  esetében  a  vakolt  felületek  javasolhatók,  ettől  eltérő  anyagú  keretezések, 
rátétek  alkalmazása  nem  szerencsés.  A  lábazatok  esetében  elsősorban  a  vakolt  felület  kívánatos, 



33 
 

Sellye Város településképi arculati kézikönyve
 

természetes  építőanyagok megjelenése  elfogadható  (pl.  terméskő,  tégla),  kerülendő  a  ragasztott 
kőlemez és kőhatású kis elemek alkalmazása. 

 

 
Kerítés: 

A zártsorú beépítésből eredően a kerítések nem  jellemzőek a  területre. A még nem zártsorúsodott 
építési telkek esetében azonban ajánlott épített jellegű, a kapu(k) kivételével tömör, legfeljebb 2,0 m 
magas,  beton,  kő,  vagy  nyerstégla  lábazatra  falazott,  vakolt  vagy  nyerstégla  kerítést  építeni.  A 
kerítéskapu fából, vagy kovácsoltvasból készüljön. 
 
 

POLGÁROSODÓ TELEPÜLÉSRÉSZ ZÁRTSORÚSODÓ BEÉPÍTÉSSEL ‐ MÁTYÁS KIRÁLY ÉS PETŐFI UTCA 
 
A  területbe  Sellye  főutcájának  Köztársaság  tértől  keletre  eső  szakasza  tartozik.  Belső  szakasza, 
nagyjából az Édesanyák útjáig, illetve a Fürdő utcáig már 1860 előtt beépült, az ettől keletre eső rész 
későbbi beépítésű. Az első  szakasz korábban vélhetően az  ős  településre  jellemző  fésűs beépítésű 
lehetett, ez alakult át később a külső szakasszal azonos megjelenésűvé. A kelet‐nyugati  irányultságú 
utcára alapvetően a polgárosodó, zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítés jellemző. Az épületek 
utcával párhuzamos gerinccel,  zömmel egyszerű  tetőidommal épültek, a  zártsorúak egyszerű, vagy 
díszes kapuval  zárt áthajtóval. A  tetőterek beépítése nem  jellemző. A gazdasági és melléképületek 
általában  az  egyik  telekhatár  mentén  lineárisan  helyezkednek  el,  néhány  befordított  példától 
eltekintve.  A  járdák mindkét  oldalon  közvetlenül  az  épületek  előtt  haladnak,  az  úttest  és  a  járda 
között zöldfelületbe süllyedő gyepesített árkok futnak. Az utcai telekhatárra simuló beépítések között 
néhány kakukktojást találunk: kb. 5 méternyi előkertnyit hátrahúzott épületeket. Ezek hamis hangok 
az  utcaképben,  egy  korábbi  időszakban,  az  országos  előírások merev  értelmezéséből  adódnak.  A 
területen  több épületet  is  igényesen  felújítottak. A  terület egyedi épülete a  leromlott állagú,  tégla 
architektúrájú malom, melynek  rendbetétele  fontos  lenne  a  város  keleti  kapuja  felől  érkezők  jó 
benyomása érdekében.  
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Mátyás király utca 

 
Petőfi utca 
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    volt gőzmalom 

Ajánlások: 

Telepítés: 

Utcai telekhatárra / a kialakult beépítési vonalra illesztett zártsorú legyen, az esetleges udvari szárny 
helyzete illeszkedjék a szomszédos beépítésekhez. 

 

   

 
 
Terepalakítás: 

A  kijelölt  terület  sík,  érdemi  terepalakítás  nem  értelmezhető,  mesterséges  terepalakítás  nem 
ajánlott. 

Magasság: 

Általában az emelt magasságú  földszintes  szint  (néhány  lépcsőfoknyival emelt padlószint,  illetve az 
utcai homlokzaton kis térdfal alkalmazása a padlástérben) tartása javasolt. 
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Tetőidom 

Általában  egyszerű,  felépítményektől  mentes,  egyenes  gerincű  nyeregtető  javasolható,  utcával 
párhuzamosan. 

 

   

 
 
Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37‐43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 
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Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell  változatai  javasolhatók.  Kerülendők  a  magas  telítettségű,  hideg  színek,  és  azok,  melyek 
idegenek  a  hagyományos  környezettől  (pl.  citromsárga,  kékek,  lilák,  erőteljes  zöldek,  rózsaszínek, 
stb.)    A  homlokzatok  esetében  a  vakolt  felületek  javasolhatók,  ettől  eltérő  anyagú  keretezések, 
rátétek  alkalmazása  nem  szerencsés.  A  lábazatok  esetében  elsősorban  a  vakolt  felület  kívánatos, 
természetes  építőanyagok megjelenése  elfogadható  (pl.  terméskő,  tégla),  kerülendő  a  ragasztott 
kőlemez és kőhatású kis elemek alkalmazása. 

 

 
Kerítés: 

A  ténylegesen  zártsorú  utcaszakaszokon  kerítés  nem  jelenik  meg.  Az  egyenlőre  még  nem 
zártsorúsodott épületek esetében azonban beton, kő, vagy nyerstégla lábazatra falazott, vakolt vagy 
nyerstégla anyagú tömör, vagy beton, kő, vagy nyerstégla  lábazatra épített, kovácsoltvas, vagy acél 
pálcás, vagy keretezett fonatos áttört kerítések építése illeszkedik a terület arculatához.    
 

HAGYOMÁNYOS,  FÉSŰS  BEÉPÍTÉSŰ  TELEPÜLÉSRÉSZ  ‐  KOSSUTH  LAJOS  UTCA, DÓZSA GYÖRGY  UTCA, DOMB 

UTCA 
 
A  település  legrégebbi  részeit  magába  foglaló  lehatárolás,  természetesen  nem  számítva  a 
városközponti területet. A Dózsa György utca, a Kossuth Lajos utca történeti szakasza és a Domb utca 
keskeny, fésűs beépítésű telkeit foglalja magába. Elhelyezkedésénél fogva ide sorolható a református 
templom területes  is. A rendkívül keskeny telkek meghatározó beépítési módja oldalhatáron álló, a 
Dózsa  György  utca  esetében  a  nyugati,  a  Kossuth  utca  tekintetében  az  északi  határon  állnak  az 
épületek, hol a határhoz  illeszkedve, hol csurgó távolsággal, de sok esetben az épület vonala eltér a 
tényleges  telekhatártól.  Az  épületek  zömmel  földszintesek  szerény  magasságúak,  a  tetőterek 
beépítése nem jellemző. 
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Dózsa György utca 

 
Kossuth Lajos utca délkeleti része 

 
Kossuth Lajos utca keleti oldal 

 
A  keskeny  telkeken  a  klasszikus  fésűs  beépítés  szerint  egymenetes,  utcára  merőleges  gerincű 
épületek  állnak,  ezeket  csak  néhány  szélesebb  telek  esetében  szakítja  meg  utcával  párhuzamos 
gerincű,  polgáriasabb  beépítés.  Ez  a  jelenség  a  Dózsa  György  utca  déli  oldalán,  a  városközpont 
környezetében jelentősebb.  
 
Az  épületek  szerény  épületszélességgel  és  magassággal  készültek.  Legtöbbjük  esetében  az  utcai 
ablakokat kicserélték, az ilyen esetben „megszokott” egy darab hármas ablakra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A melléképületek általában a 
főépület  udvari  szárnya 
folytatásaként,  lineárisan 
épültek,  hosszan 
hátranyúlóan,  az  utcáról  jól 
érzékelhetően.  
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Csak  a  széles  telkek  esetében 
fordul  elő,  hogy  a  beépített 
oldalhatár  átellenes  oldalán  is 
létesült kisebb gazdasági épület 
‐ ezek általában górék. A  telken 
keresztbe  forduló  melléképület 
egyáltalán nem jellemző.    

 

 
 
 
 
 
 
A  Dózsa  György  utcában  a  járda 
általában  az  utcai  határon  álló 
épületekhez  csatlakozva  fut;  ahol 
a  beépítés  vonala  ettől  kicsit 
hátrébb  húzódik,  ott  találunk 
növényesített  részt  a  járda  és  az 
épület között. Az árokpartra  jelen 
esetben  ideillő  gömbakác  fasort 
telepítettek.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Kossuth  utca  településkép  szempontjából 
meghatározóbb  keleti  oldalán  a  járdák  az  utcai 
telekhatárok  mentén  húzódnak,  a  jelentős  méretű 
csapadékvíz  elvezető  árok  gyepesített,  karbantartott,  üde 
színfoltja  az  utcának.  Az  árok  és  a  járda  közötti  terület 
változó  fajtájú  növényekkel  beültetett,  ezek  léptéke, 
sűrűsége szerencsére nem takarja ki az épületek,így az utca 
karaktere a közúton haladva is jól érzékelhető. 
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A fésűs beépítésű  ingatlanok esetében az épületek között kerítésnek már nem nagyon maradt hely, 
áttört kapuk töltik ki az épületek közötti hézagokat, ezzel barátságos bepillantást engedve a kertekbe. 

A  Domb  utca  a  terület  rövid  kis  zsákutcája,  mint  neve  is  utal  rá  a  környék  magasabban  fekvő 
területére  kapaszkodik  fel.  A  református  templomkert  és  a  régi  parókia  között  néhány  fésűs 
beépítésű,  keskeny  ingatlan  helyezkedik  el.  A  régi  parókiát  az  elmúlt  években megőrizve  eredeti 
megjelenését felújították, környezetét kitisztították, rendezése folyamatos. 

 

A református templom uralja a település központját. Nyerstégla támfallal biztosított magaslaton áll, 
egységes fehér színével messziről kitűnik. A templomkert is említésre méltó megjelenésű. 
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A  Dózsa  György  utca  északi  oldala  vegyes  növenyesítésű  képet  mutat.  A  déli  oldalon  tudatos 
utcafásítás indult, szerencsésen olyan fajok telepítésével (pl. gömbakácok), melyek jól illeszkednek a 
hagyományos  utcaképbe.  Szerencsés,  hogy  nem  végig  azonos  fajokkal  történik  a  fásítás,  hosszú 
utcaszakaszon ez kellemetlen benyomást keltene. 

 

A Kossuth utca nyugati oldalán, a település határán álló koros tölgy szép városkapu elem. 
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Ajánlások: 

Telepítés: 

Oldalhatáron álló, általában az utcai  telekhatárra, vagy attól kis mértékben hátrahúzott  (a kialakult 
beépítés szerint), kis épületszélességű  lakóházak  létesítése  javasolt. Amennyiben a  telek szélessége 
megengedi,  keresztszárny  létesítése  az  utcától  hátravontan  megengedett,  ennek  szélessége 
legfeljebb annyiban haladja meg az utcára merőleges tömeg szélességét, hogy a ráillesztett tetőidom 
gerince a javasolt tetőlejtés tartományában ne emelkedjék a főtömeg gerince fölé. A melléképületek 
a főtömeggel azonos oldalhatár mentén álljanak. 

 

 

 

 

 

 

Terepalakítás: 

A  kijelölt  terület  zömmel  sík,  a  Domb  utca  környezetében  lehetséges  terepalakítás.  Ennek  során 
kerülendő az elhelyezendő épület durva terepbevágása, vagy kiemelése. 
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Magasság: 

A kialakult, szerény oromzati magasságok tartása javasolt, tetőtér beépítés nélkül. Igényes, átgondolt 
elrendezéssel kis épületszélesség esetén  is  jól használható, korszerű  lakás elrendezés alakítható ki, 
akár a teljes épület keresztmetszet igénybevételével. 

 
Tetőidom 
 
Általában  egyszerű,  felépítményektől  mentes,  egyenes  gerincű  nyeregtető  javasolható,  utcára 
merőleges kialakítással ‐ amennyiben a telek szélessége lehetővé teszi ‐ keresztszárnnyal kiegészítve. 

 

 

 
 
Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37‐43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 
 
Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell  változatai  javasolhatók.  Kerülendők  a  magas  telítettségű,  hideg  színek,  és  azok,  melyek 
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idegenek  a  hagyományos  környezettől  (pl.  citromsárga,  kékek,  lilák,  erőteljes  zöldek,  rózsaszínek, 
stb.)    A  homlokzatok  esetében  a  vakolt  felületek  javasolhatók,  ettől  eltérő  anyagú  keretezések, 
rátétek  alkalmazása  nem  szerencsés.  A  lábazatok  esetében  elsősorban  a  vakolt  felület  kívánatos, 
természetes  építőanyagok megjelenése  elfogadható  (pl.  terméskő,  tégla),  kerülendő  a  ragasztott 
kőlemez és kőhatású kis elemek alkalmazása. 

 
Kerítés: 

Falazott, vakolt‐színezett (kivéve terméskő és nyerstégla) lábazaton, oszlopokkal tagolt kerítésmezők 
kialakítása  kívánatos,  pálcás,  vagy  keretezett  fonatos  kialakítással.  Nem  javasolt  az  átláthatóság 
kizárása  növényzettel,  vagy  nádfonattal,  egyéb  takaró  réteggel.  Tömör,  falazott  kerítés  létesítése 
nem illeszkedik az érintett utcaképekbe.  Fontos lenne a református templom nyerstégla támfalának 
helyreállítása, kiegészítve a tetején valószínűleg korábban létező kovácsoltvas kerítéssel. 
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JELLEGZETES BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET ‐ ÉDESANYÁK ÚTJA 

Az Édesanyák útja nyugati oldalán, a temetővel átellenben helyezkedik el ez néhány épületet magába 
foglaló,  de  nagyon  jó  hangulatú,  karakteres  településrész, mely  a  két  világháború  között  jöhetett 
létre. A  széles utcán  az útfelület és  a házak  között  jelentős méretű  zöldsáv húzódik. A  földszintes  
épületek viszonylag széles  telkeken oldalhatáron állnak, „L” alakúak. Kis épületszélességgel, utcával 
párhuzamos, mindkét végén  csonka konttyal  formált, 40‐45  fokos hajlású  tetőidommal, két utcára 
néző ablakkal, a padlás szellőzőt leszámítva nyílásmentes oldalkertre néző végfallal. A melléképületek 
a főépület oldalszárnyával azonos oldalhatár mentén sorakoznak. Az épületek között az utcafronton 
áttört, könnyű kerítések készültek. 
 

 

Ajánlások: 

Telepítés: 

A  terület  ingatlanjai  jó  állagúnak  mondhatók,  új  épület  létesítése  a  közeljövőben  nem  várható. 
Amennyiben mégis  ilyen  igény  jelentkezik, vagy bővítés  igénye merül  fel,  törekedni kell a kialakult 
beépítési karakter megőrzésére. Melléképületek elhelyezése  a kialakult rend szerint javasolt. 

 

 

 
 
Terepalakítás: 

A  kijelölt  terület  sík,  érdemi  terepalakítás  nem  értelmezhető,  mesterséges  terepalakítás  nem 
ajánlott. 
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Magasság: 

A  kialakult,  szerény  magasságok  tartása  javasolt,  tetőtér  beépítés  nélkül.  Igényes,  átgondolt 
elrendezéssel a kis épületszélességgel is jól használható, korszerű lakás alakítható ki. 
 

 
Tetőidom 

A kialakult, „L” alakú, csonka kontyos tetőforma tartandó, utcafronti tetőfelépítmény létesítése nem 
kívánatos. 

 

     

 

 

 
Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét  illetően a megszokott 37‐43 fok közötti tartomány a  legszerencsésebb választás, 
lehetőleg azonos legyen a meglévővel. 
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Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell  változatai  javasolhatók.  Kerülendők  a  magas  telítettségű,  hideg  színek,  és  azok,  melyek 
idegenek  a  hagyományos  környezettől  (pl.  citromsárga,  kékek,  lilák,  erőteljes  zöldek,  rózsaszínek, 
stb.)    A  homlokzatok  esetében  a  vakolt  felületek  javasolhatók,  ettől  eltérő  anyagú  keretezések, 
rátétek alkalmazása nem  szerencsés. A  lábazatok esetében elsősorban a vakolt  felület kívánatos, a 
ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek alkalmazása nem javasolható. 

 
Kerítés: 

Falazott,  vakolt‐színezett  lábazaton,  oszlopokkal  tagolt  kerítésmezők  kialakítása  kívánatos,  pálcás, 
vagy  keretezett  fonatos  kialakítással.  Nem  javasolt  az  átláthatóság  kizárása  növényzettel,  vagy 
nádfonattal,  egyéb  takaró  réteggel.  Tömör,  falazott  kerítés  létesítése  nem  illeszkedik  az  érintett 
utcaképekbe.   
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3. ÚJABBKORI TELEPÜLÉS – 1945 UTÁN BEÉPÜLT TERÜLETEK  
 
Egy‐egy  jól  behatárolható  periódus  alatt  tömbönként  kiépült  területek:  az  1950‐es,  60‐as  évek 
sátortetős  tömbjei; a 70‐es években  létrejött sor‐ és  láncházak; a 80‐as évek  típus és egyedi  tervei 
szerint kiépült lakóutcák területei. 
 

Az 50‐es évek sátortetős területe ‐ Vár utca  A 60‐as évek sátortetős területe – Radnóti utca 
 

Új beépítésű terület: A 70‐es években 
megjelentek a csoportos beépítésű épületsorok, 
sorházak, láncházak formájában ‐ Széchenyi 

utcai sorház) 

Láncház a Jókai utcában 
 

 

A 70‐es, 80‐as évek oromfalas tömbjei – Kölcsey 
utca 
 

Új beépítésű terület: A 80‐as években létrejött, 
jelentős területű északnyugati lakónegyed ‐ 

Vadvirág utca (az egységes oromfalas beépítés 
megnyerő, rendezett képet ad) 
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Az  újabbkori  településrészen  is  találunk  olyan  jellegzetes  tömböket‐utcaszakaszokat,  amelyek 
meghatározók vagy a város életében, vagy pedig az adott kor építészetében. 
 

BELSŐ,  INTÉZMÉNYEKET  FELFŰZŐ  UTCÁK  –  IFJÚSÁG  ÚTJA,  BODONYI NÁNDOR  UTCA,  ERKEL  FERENC  UTCA, 
DIÓFA UTCA 

A  terület kelet‐nyugati  tengelyét a Bodonyi utca, észak‐déli  tengelyét az  Ifjúság útja alkotja. Távlati 
elgondolás  a  tengely  nyugati  irányú  meghosszabbítása  a  volt  sajtüzem  területén  keresztül  a 
Városháza  előtti  teresedésig.  A  kelet‐nyugati  tengely  Bodonyi  utcai  szakaszán  olyan,  jelentős 
intézmények, objektumok találhatók, mint a település  iskolája, sportcsarnoka, élelmiszer áruháza, a 
piactér,  az  autóbusz  állomás,  a  járóbeteg  ellátó  intézet.  Az  Ifjúság  útja  északi  része  az  óvodával 
határos.  Fontos,  hogy  a  jelenleg  még  nem  kialakult  állapotú  közterületek,  különösen  a  piactér‐ 
autóbusz állomás megfelelő szaktervek, kidolgozott közterület  fejlesztési koncepció alapján nyerjék 
el  végső  formájukat.  A  terület  épületei  megjelenésükben,  állagukban  eltérőek,  magukon  viselik 
építésüknek építészeti jegyeit, az adott kor beruházói elvárásait. 

Az iskola az Ifjúság útja felől  Az óvoda 
 

Sportcsarnok az előtte lévő parkolóval, parkkal  Az élelmiszer áruház 
 

 Az autóbusz állomás és piactér 
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A piactér nyitott csarnoka  A járóbeteg rendelő 
 
Ajánlások: 

Épületek, építmények: 

A  terület  számos  rendeltetést,  eltérő  beépítést  foglal  magába,  melyekre  nem  adható  egységes 
javaslat.  Elvárás,  hogy  az  adott  helyszínre  átgondolt,  jól  működő,  a  környezetéhez  illeszkedő 
beépítésű, igényesen megformált épületek kerüljenek. 
A közterületeken a burkolt és növényesített  felületek egységes elgondolás alapján alakuljanak ki, a 
telepített utcabútorok azonos szemléletű, rokon megjelenésű tárgyak legyenek. Kerülendők a sokféle 
fajtából összeállított térkő burkolatok, ugyanígy ezek hullámos, tarka változatai is. 

 
JELLEGZETES  „SÁTORTETŐS”  BEÉPÍTÉSŰ  TERÜLET  ‐  RÁKÓCZI  FERENC  UTCA,  DEÁK  FERENC  UTCA,  HUNYADI 

JÁNOS TÉR, KISS GÉZA UTCA, SZÉCHENYI UTCA, FÜRDŐ UTCA ÉNY‐I OLDALA 

A nagyon rövid időintervallumban felhúzott épületek új osztású, szerkesztett telekstruktúrával, szinte 
kivétel  nélkül  azonos  beépítési  móddal,  mérettel,  tömegformával  jöttek  létre,  és  döntő 
többségükben  azt  a mai  napig megőrizték. A  közelmúltig  általánosan  lenézett,  lekezelt,  divatosan 
„Kádár  kockának”  nevezett  épületekkel  kialakult  területek  mára  építészeti  szempontból 
felértékelődtek.  Napjaink  sokszor  kontroll  nélküli,  kaotikus  megjelenésű,  vagy  a  magyar 
településképtől meglehetősen  idegen épületekkel telehintett  lakóparkok világában ezek a területek 
üdítően hatnak. Bár az épületek szinte teljesen egyforma tömeggel, homlokzati nyílásrenddel bírnak, 
az önmagukban különösebb építészeti értéket nem képviselő, de az egyes házakat mégis egyedivé 
tevő  kis  ötletek  az  anyaghasználatban,  a  homlokzaton  változatossá  teszi  az  utcaképet.  A 
változatossághoz  nagyban  hozzájárul,  hogy  az  építés  óta  eltelt  fél  évszázad  alatt  a  növényzet 
kifejlődött  és  ebben  szinte minden porta mást hoz, bár  a növénytelepítésben  is  jelentős  szerepet 
játszott a mindenkori trend. A kerítésekkel  is hasonló a helyzet; általánosságban áttört kerítésekről 
beszélünk,  ahol  a  lábazat  anyaghasználata,  a  kerítés  pálcaosztása,  rajzolata,  fonata  adja  az 
egyediséget. 
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Ajánlások: 

Telepítés: 

A  terület  ingatlanjai  jó  állagúnak  mondhatók,  új  épület  létesítése  a  meglévő  elbontásával  a 
közeljövőben nem várható. Amennyiben mégis ilyen igény jelentkezik, vagy bővítés igénye merül fel, 
törekedni  kell  a  kialakult  beépítési  karakter megőrzésére.  Alaprajzi  bővítésként  a  hátsókerti  irány 
javasolható. 

 

   

 

 

   

 
Terepalakítás: 

A  kijelölt  terület  sík,  érdemi  terepalakítás  nem  értelmezhető,  mesterséges  terepalakítás  nem 
ajánlott. 

Magasság: 

A  kialakult  magasságok  tartása  javasolt.  Tetőtér  beépítés  igénye  esetén  kis  magasságú  térdfal 
létesítése elfogadható. 
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Tetőidom 

A kialakult, sátortetős tetőforma tartása javasolt. Hátsó irányú bővítés esetén körben kontyolt forma 
kívánatos. Tetőtér beépítés esetén kis magasságú térdfal létesítése elfogadható, a tetőidom azonban 
maradjon  meg  sátortetősnek  –  körben  kontyoltnak..    Utcafronti  tetőfelépítmény  létesítése  nem 
kívánatos. 

 

 

     

 

   

 
Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét  illetően a megszokott 37‐43 fok közötti tartomány a  legszerencsésebb választás, 
lehetőleg azonos legyen a meglévővel.  
 

 
 
Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell  változatai  javasolhatók.  Kerülendők  a  magas  telítettségű,  hideg  színek,  és  azok,  melyek 
idegenek  a  hagyományos  környezettől  (pl.  citromsárga,  kékek,  lilák,  erőteljes  zöldek,  rózsaszínek, 
stb.)    A  homlokzatok  esetében  a  vakolt  felületek  javasolhatók,  ettől  eltérő  anyagú  keretezések, 
rátétek  alkalmazása  nem  szerencsés.  A  lábazatok  esetében  elsősorban  a  vakolt  felület  és  a 
hagyományos,  természetes  anyag, mint  terméskő,  nyerstégla  kívánatos,  a  ragasztott  kőlemez  és 
kőhatású kis elemek alkalmazása nem javasolható. 
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Kerítés: 

Falazott,  vakolt‐színezett  lábazaton,  oszlopokkal  tagolt  kerítésmezők  kialakítása  kívánatos,  pálcás, 
vagy  keretezett  fonatos  kialakítással.  Nem  javasolt  az  átláthatóság  kizárása  növényzettel,  vagy 
nádfonattal,  egyéb  takaró  réteggel.  Tömör,  falazott  kerítés  létesítése  nem  illeszkedik  az  érintett 
utcaképekbe.   
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK A KÜLTERÜLETEN  
 

TÁJKARAKTEREK, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZET‐ ÉS TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK: 
 
A  tájkarakter  elemzésben  a  domborzati,  geológiai,  vízrajzi,  éghajlattani,  talajtani  és  biogeográfiai 
adatokkal  egyenrangú  szerepe  van  az  esztétikai  tájminősítésnek,valamint  a  tájkaraktert  erősen 
befolyásoló aspektusoknak, mint pl. a történelmi, néprajzi, kollektív emlékezeti vonatkozások stb. A 
település  valamennyi  tájrészletére  érvényes,  hogy  a  természeti  adottságok  által  meghatározott 
mozaikos  tájhasznosítás esztétikai  szempontból kedvező  látványt nyújt, a  sík  felszín miatt azonban 
kevés a távlati látványkapcsolat, sok a kilátást‐rálátást korlátozó tájelem. Sellye termőhelyi adottságai 
következtében elsődlegesen mező‐ és erdőgazdasági település, ezért a tájhasználat uralkodó elemei 
a  szántók  és  erdők  egybefüggő  területei.  A  külterületen  megjelenő  épületek,  létesítmények  is 
jellemzően  a  mezőgazdasági  termeléshez  kapcsolódnak.  A  közigazgatási  területen  a  táj‐  és 
természetvédelmi  kijelölések és  adottságok  figyelembe  vételével öt,  karakterében eltérő  tájrészlet 
határozható meg,  többé‐kevésbé sávos szerkezettel, amelyek elhelyezkedését és arculati  jellemzőit 
az alábbiakban foglaljuk össze: 
 

 
 

A – belterület 
B – a bel‐ és külterület határán levő mezőgazdasági üzemi terület, vegyes használatú kisparcellás 

területek  
C – országos jelentőségű természet‐ és tájképvédelmi területek  

D – gazdasági és/vagy kondicionáló célú zöldfelületek, erdőterületek  
E ‐ nagytáblás mezőgazdasági területek 
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A: Sellye belterület 
A  település  központja  kifejezetten  kisvárosias  jellegű,  a  mellékutcák  falusiasak.    A  közterületek 
gondozottak,  a  közparkok  kialakítása  igényes.  A  település méretéhez  viszonyított  sok  zöldfelület 
meghatározza  Sellye  településképét.  Az  utcaképek meghatározó  eleme  az  utcafásítás,  ami  a  főbb 
útvonalakon gömbkőris (Fraxinusornus Mecsek) és gömbakác (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) 
fajokkal történt. Utóbbi a régi képeslapokon is felismerhető a főutcán. A keskenyebb utcákon fiatal és 
közepes  korú növényzet  található,  a  falvakra  jellemző örökzöldek,  cserjék,  gyümölcsfák,  évelők  és 
egynyáriak  jellemzőek.  Az  általános  belterületi  részből  (A2)  kiemelnénk  az  S‐alakú  főutca 
kanyarulataiban történetileg kialakult református templom és a Draskovich‐kastély épületegyüttesét 
és  parkját  (A1).  A  7,37  ha  területű,közhasználatú  kastélyparkban  közül  örökzöldekből  112  taxon, 
lombhullatókból 77 taxon egyedei találhatók, az aljnövényzetben néhány védett fajjal. A park a Dél‐
Dunántúl  egyik  legszebb,  a  taxonok  számát  tekintve  a  leggazdagabb  parkja,  folyamatban  van 
„történeti kert” kategóriában hivatalosan  is műemléki védettség alá helyezése, 2014‐ben  felújítása 
megtörtént. Az Ormánsági Művészeti Központ Alapítvány nyári nemzetközi alkotótáboraiban készült, 
a városnak ajándékozott szobrok díszítik a termálfürdő és az arborétum területét, néhány közparkot, 
valamint  a  mezőgazdasági  középiskola  auláját.  A  területhez  tartozó  Kispark(Köztársaság  tér) 
eredetileg  a  kastélyparkhoz  tartozott  fontos  szerepet  foglal  el  a  településképben,  és  amelyben 
emlékmű,  kereszt,  köztéri  szobor  található,  mindegyik  értékes  tájérték.  Szintén  kiemelt  tájképi 
szempontból a református templom körülkerített kertje, amely a kastélydombbal azonos magasságú 
kis dombon  található, értékei a  kilátás mellett az  idős  fenyők, vadgesztenyefák és  közel 100 éves, 
feltehetően a kastélypark növénytelepítéseivel egy  időben ültetett kislevelű hársfák állnak.  Indokolt 
lenne a kert felújítása.  
 

Kilátás a református templomdombról 
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Temetői kereszt  Katolikus templom előtti kereszt  Hősök emlékműve 

Idős hársak (Tilia sp.) és platánok (Platanus x hybrida) a Köztársaság téren 

 
Kiss Géza mellszobor 
(Stöckert Károly 1969) 

A református templom kertje régi sírkövekkel 
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Kastélypark részlet 
 
Az általános belterület (A2) legnagyobb zöldfelülete a Korongi tér városi és városrész szintű közpark 
idős fákkal és játszókerti felszereléssel. A közelmúltban létesült a város Ny‐i szélén a Carolina téri, 0,5 
ha nagyságú közkert új játszótérrel. A város zöldfelületi rendszerének fontos eleme a strand, az ahhoz 
kapcsolódó csónakázó tóval, területén koros nyír, juhar, gyertyán és lucfenyő fák állnak. A sportpálya 
területe strand mellett húzódik, szép fekvésű, ápolt, gondozott, északi oldalról erdők veszik körül. A 
temetőkert  értékes  növényzetét  képezik  az  idős  malonyai  tujasorok,  a  feketefenyők,  és  a 
lucfenyősorok.    Az  izraelita  temető  fallal  körbekerített,  elhanyagoltabb  állapotú,  jelentősebb  fás 
növényzet nélkül. 
 

Utcakép gömkőris‐fasorral (Fraxinusornus Mecsek) 
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Utcakép gömbakác‐fasorral 
(Robinia pseudoacacia Umbraculifera) 

Temetői fenyőcsoport 

Gömbkőris‐fasor (Fraxinusornus Mecsek) a temető előtt 

 
Csónakázó‐tó és a sportpálya 
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Carolina park 

Izraelita temető 

Korongi tér parkja 
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A strand idős fái 
 
B – a bel‐ és külterület határán levő mezőgazdasági üzemi terület, vegyes használatú területek 
A város beépített területe déli irányban bővül, elsősorban az új ipari létesítményekkel. A szántóföldi 
növénytermesztéshez  kapcsolódó  állattartó  telepek,  üzemi  telephelyek  a  várostól  délre  és  keletre 
találhatók,  szinte  összefüggő  területet  alkotva  (Böhm  tanya,  Agrokémia  Rt.  stb.).  Egy  részük  az 
eredetileg  XIX.  századi  majorokból  alakult  ki  és  a  Draskovich  uradalmi  központhoz  kapcsolódik. 
Ezeken a területeken még sok  idős fa őrzi az uradalmi  jelleget. Ilyenek az  iskolaudvar hársfái vagy a 
géptelep vadgesztenye‐ és hársfái. 
 

Az iskolaudvar hársfái  A géptelep vadgesztenye‐ és hársfái 
 
C – országos jelentőségű természet‐ és tájképvédelmi területek 
A különböző  jellegű védelmi célú kijelölések különböző kombinációkban, egymással  többé‐kevésbe 
átfedésben vannak. Ezek kapcsolatai alapján ezt az övezetet három további alövezetre oszthatjuk.  

 A C1 alövezetbe azokat a  területeket  soroltuk, amelyeket csak az OTrT  jelöl  tájképvédelmi 
szempontból  kiemelten  kezelendő  területnek.  Északon  ez  enyhén  északi  irányba,  a 
Körcsönye‐csatorna felé  lejtő terület, mocsári erdők közé ékelődő közepes nagyságú szántó 
táblákkal. Értékes tájértékei pl. az egykori kenderáztatók. A nagy kiterjedésű gyepek, egykori 
láprétek maradványai  is  ebben  a  tájrészletben  vannak,  amelyeket  Natura2000  kijelölésük 
miatt  a  C3  alövezetbe  soroltunk.  Ide  tartozik  továbbá  a  Nagysziget  nevű  egykori 
folyókanyarulat  által  közrefogott  belső  területrész,  ami  döntően  mezőgazdasági 
hasznosítású,  illetve  a  déli  határrészben  a  Natura  területek  közötti  illetve  körüli 
mezőgazdasági területek is. 
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 A  C2  alövezetbe  azokat  az OTrT  szerinti  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő 
területeket  soroltuk,  amelyeken  Natura2000  kijelölés  és/vagy  helyi  természetvédelmi 
kijelölés is található. 

 A  C3  alövezetbe  pedig  azok  a  területek  tartoznak,  amelyek  a  fentieken  túl  a  Nemzeti 
Ökológiai  Hálózat  részei  is.  Ide  tartoznak  a  HUDD20052  területkódú,  „Ormánsági  vizes 
gyepek” elnevezésű kiemelt jelentőségű természet‐megőrzési terület, egyben helyi értékként 
védett  Kis‐rét,  az  országos  ökológiai  hálózat  magterületeként  nyilvántartott,  feltöltődött 
Gürü morotvató keleti fele és a Mocsárerdő,másrészt a déli részen a HUDD2008 területkódú, 
„Ormánsági  erdők”  elnevezésű,  különleges  természetmegőrzési  terület  erdőtömbjei.  A 
közigazgatási  terület  déli  szegélysávját  elfoglaló,  ártéri  társulások  fafajait  tartalmazó 
erdőtömbök  az  év  egy  részében  vízzel  borítottak,  mocsárerdő  jellegűek.  Gazdasági 
(fatermesztő)  és  –  jelentős  értéket  képviselő  vadállományának  köszönhetően  – 
vadgazdálkodási hasznosításúak. 

 

 
A Nagysziget belseje C1 alövezet 
 

 
A Vadvirág utca végében levő rét C1 alövezet 
 

 
Váraljai rét C1 alövezet 
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Csányoszrói úttól északra fekvő C1 területek 
 

 
A Gürü C3 alövezet 
 

 
Kisrét C3 övezet 
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A Természetvédelmi  Információs Rendszer  térképe  szerint országos  jelentőségű ökológiai  folyosó a 
jelentősebb vízfolyások – a Körcsönye‐csatorna, a Sellyei‐Gürü‐csatorna és a Drávaiványi‐mellékárok 
– vízmedre és parti sávja. Ezek amennyiben nem Natura2000 területek, a C1 övezetbe, egyébként a 
C3‐ba sorolhatók. 
 
D – gazdasági és/vagy kondicionáló célú zöldfelületek, erdőterületek 
kisebb szántók közötti, gyep és vízfolyás menti gyepes‐fásodott  területek, amelyek  tájképi értékeik 
mellett elsősorban ökológiai funkcióval rendelkeznek. 
 

 
 

 
 
E ‐ nagytáblás mezőgazdasági területek 
A  várost  délről  és  délkeletről  körbevevő,  déli  irányba  a  Dráva  felé  enyhén  lejtő  terület  egyrészt 
viszonylag magasabb  fekvésének, másrészt a belvizeket elvezető csatornahálózatnak köszönhetően 
szántóföldként hasznosított. Közel sík felszínűek, amelyeket földutak tagolnak. Értékeik az utak menti 
idős nyárfasorok. 
 

 
Útmenti nyárfasor az E területek értéke (Csányoszrói út) 
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5.  A  TELEPÜLÉSKÉP  MINŐSÉGI  FORMÁLÁSÁRA  VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK:  KÖZTERÜLETEK  TELEPÜLÉSKÉPI  ÚTMUTATÓJA  – 
UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK* 

*Az építészeti ajánlásokat a 4. fejezetben rögzítettük.  

 
A tájba való illeszkedést alapvetően a tervezett építés és az alábbiak viszonya határozza meg: 
 
Helyszín:  azaz  Sellye  településképi  karaktere,  amely  elsősorban  mező‐  és  erdőgazdasági  jellegű. 
Emellett  a  néprajzi  vonatkozások  és  a  nagy  kiterjedésű  természeti  területek  adják  a  lehetséges 
beépítések, fejlesztések keretét. 
 
Domborzat: A kilátás szempontjából értékes A1, és C1‐C3 jelű területeknél a láthatóság szempontjait 
figyelembe kell venni. 
 
Épület helye: azaz hogy a tervezett építmény az A‐E jelű területek közül melyiken helyezkedik el. Az 
A1  területen  elsősorban  lakó‐  és  intézményi  épületek,  oktatási‐tudományos  vagy  idegenforgalmi 
funkciók  javasolhatók. A kilátásvédelem  szempontjából érzékeny A1, és C1‐C3  területen a kialakult 
használathoz  illeszkedő  építések  javasolhatók,  a meglevő  épületek  átalakítása,  felújítása, bővítése, 
növénytelepítések  a  látványkapcsolatok  figyelembevételével  javasolhatók.  AC1‐C3  területen  új 
beépítések  nem  javasolhatók.  Az  E  területen  elsősorban  a mezőgazdasági  termeléshez,  a mező‐ 
kertgazdasághoz  kötődő  beépítésekkel  lehet  számolni,  ezek  növényzettel  való  tájba  illesztése 
javasolható. 
 
Udvar, környezet kialakítása 

 Ha volt korábban is épület, annak helyére építsünk 

 Meglevő növényzet, terepviszonyok megőrzésére kell törekedni 

 Díszvilágítás mellőzése főleg külterületen 
 
Telepítendő növényzet 

 Városi  divatnövények  (hamisciprus,  tuják),  geometrikus  vonalak,  szimmetrikus  elrendezések, 
tengelyek mellőzése  

 Invázív és özönfajok (akác, nemesnyarak, aranyvessző,bálványfa) mellőzése, visszaszorítása 

 Nagy egybefüggő pázsitok, vagy más azonos fajú/fajtájú növényekből álló sövények mellőzése 

 Betegségeknek ellenálló fajok választása 

 Haszonnövények, gyümölcsfák ültetése 

 Útmenti,  árokparti  fasorok  megőrzése,  pótlása,  újak  létesítése,  tájfásítás  helyben  honos 
fafajokkal 

 Az  utcafásításoknál  a  telepített  növényzet  végső  méretét,  a  megmutatni/kitakarni  szükséges 
épületek helyét és a fák fenntartási igényeit (metszések) is figyelembe kell venni. 

 A mellékutcákban nem kell ragaszkodni az „egységes” fasorokhoz 

 A belterület értékes elemeit lehetőleg ne takarja növényzet. 

 Temetőben helyben honos fafajok (kőris, kocsányos tölgy, hárs…stb.) alkalmazása  

 Belterületi parkok terv‐ és szakszerű megújítása 

 A  Natura2000  területeken  a  kezelési  tervben meghatározott  természetvédelmi  prioritások  és 
célkitűzések megvalósulását nem akadályozó tevékenységek folytathatók 
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Tájba illesztett infrastruktúrák  
Az elektromos, távközlési és egyéb vezetékek legjobb helye a föld alatt lenne. Erre gazdasági okokból 
várhatóan  nem  kerül  sor.  A  tájban  megjelenő  infrastrukturális  elemek  mennyiségét  a  korábbi 
fejlesztéspolitikai döntések határozzák meg, ezért a tájba illesztés első alternatívája a takarékosság és 
megelőzés elvén a már meglévő elemek igénybevétele. Az új infrastruktúrákat bölcs területhasználati 
modell alkalmazásával, a táji és ökológiai fragmentáltságot lehetőleg nem fokozó módon, az értékes 
tájelemek  figyelembe  vételével  (idős  fák,  kilátások,  temetők,  keresztek…  stb.)  kell  tervezni  és 
kialakítani. 
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6.  JÓ  PÉLDÁK  BEMUTATÁSA:  ÉPÜLETEK,  ÉPÍTÉSZETI  RÉSZLETEK, 
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

ÚJ UTCASOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azonos  beépítésű,  hasonló  tömegű, 
tetőformájú  épületek  sora,  hasonló 
karakterű  kerítésekkel,  rendezett, 
karbantartott közterülettel. 

 
ÚJ ÉPÜLETEK 

 
 
 
 
 
 
 
Az 1980‐as évek végén létesült, a fésűs 
beépítés telepítéséhez, arányos épület 
tömegéhez,  a  nyílások  arányaihoz, 
osztásához,  a  tetőformához  a  kor 
építészeti  eszközeivel  jól  illeszkedő 
épület. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A  volt  mozi  helyén,  a  közelmúltban 
létesült,  a  zártsorúsodó,  polgárias 
beépítés  telepítéséhez,  épület 
tömegéhez,  a  tetőformához  a  kor 
építészeti  eszközeivel  jól  illeszkedő 
középület. 
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ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakóépület  komplex 
felújítása  (tető, 
homlokzat,  nyílászárók), 
jó színválasztással. 

 
 
 
 
 
 
 
Közösségi épület komplex 
felújítása  (tető, 
homlokzat, nyílászárók), a 
könyvtár  esetében  a 
felújítás  előtti  állapothoz 
képest  archaikusabb 
homlokzati  nyílásrend  és 
bejárat kialakításával. 

 
 
 
 
A régi református parókia 
felújítása,  az  eredeti 
épület  homlokzati, 
szerkezeti  elemeinek 
megtartásával, 
karbantartott,  rendezett 
udvarral,  a  képen 
szemben  természetes 
építőanyagokkal, 
hagyományos 
megjelenéssel, 
szerkesztéssel  létesített 
fedett‐nyitott térrel. 
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ÉPÜLET SZÍNEZÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasonló,  nem  túl  erős 
telítettségű,  meleg  színekből 
nyert pasztell árnyalatok sora. 

 
UDVAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendben  tartott  udvar  a  régi 
építmények  (gazdasági  épület, 
kút)  megtartásával, 
gyümölcsfákkal, konyhakerttel. 

 
KERÍTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglévő, valószínűleg máshonnan 
származó  kovácsoltvas  kerítés 
továbbélése új lábazattal. 
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Meglévő  kovácsoltvas  kapu 
továbbélése új pillérekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Új  kerítés  hagyományos,  pálcás 
kialakítással. 

 
ÁRKOK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batthyány 
utcai 
terméskővel 
burkolt árok   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kossuth utca 
keleti oldalán 
gyepesített, 
szépen 
karban‐
tartott árok 
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ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 
 

Gyepes útszegély gömbakáccal (Robinia pseudoacaia Umbraculifera) lomblevelű cserjékkel és 
évelőkkel 

 

Kapubejáró kúszórózsával és egnyári, évelő virágokkal a járda és a kerítés közötti sávban 
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Gyümölcsfák ápolt gyepfelületen 
 

Gyönyörű lilaakác (Wisteria sinensis) 
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Gömbszivarfák (Catalpa bignonioides Nana) gyepes zöldsávban 
 

Évelő bőrlevél (bergenia crassifolia) a kerítés és a járda között, gyep az út mellett 
 

Gyümölcsfák és cserjék laza, nem szabályos elrendezésben 
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Gyepes útszegély gömbakáccal (Robinia pseudoacaia Umbraculifera) és kannával (Canna generalis) 
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7.  JÓ  PÉLDÁK  BEMUTATÁSA:  SAJÁTOS  ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

 
 

 

 
Árok feletti kapubehajtók 
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Kerékpár tároló a strandnál 
 

         Korabeli hirdetőoszlop, újragyártást  
         követően közintézmények elé ajánlott 

                        Kandeláber a kastély előtt 
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