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Helesfa Baranya megye aprÃ³falvai kÃ¶zÃ© tartozik. PÃ©cstÃµl 25 km-re, a szentlÃµrinci kistÃ©rsÃ©gben, a Mecsek nyugati
lÃ¡bÃ¡nÃ¡l helyezkedik el. MegkÃ¶zelÃ-thetÃµ dÃ©l felÃµl a 6-os szÃ¡mÃº fÃµkÃ¶zlekedÃ©si ÃºtrÃ³l â€“ PÃ©cs Ã©s SzigetvÃ¡r
SzentlÃµrincnÃ©l Ã©szak felÃ© fordulva. Cserdi Ã©s BÃ¼kkÃ¶sd telepÃ¼lÃ©sek kÃ¶zÃ¶tt bekÃ¶tÃµÃºt vezet a faluba. Ã‰sza
66. szÃ¡mÃº ÃºtrÃ³l OroszlÃ³rÃ³l kÃ¶zelÃ-thetÃµ meg.

A telepÃ¼lÃ©s neve az Ã-rott forrÃ¡sokban az 1332-1335 kÃ¶zti idÃµbÃµl valÃ³ pÃ¡pai tizedjegyzÃ©kben bukkant fel elÃµszÃ¶r
Heleusfolua alakban. A tÃ¶rÃ¶k hÃ³doltsÃ¡g ideje alatt folyamatosan lakott magyar falu volt, lakÃ³i azÃ³ta is tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben
magyarok. A XIX. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n kezdett a nÃ©metsÃ©g betelepedni a kÃ¶rnyezÃµ nÃ©metajkÃº telepÃ¼lÃ©sekrÃµl, a s
vÃ©gÃ©re arÃ¡nyuk 75 fÃµvel elÃ©rte a 10 szÃ¡zalÃ©kot.

A kÃ¶zsÃ©g barokk templomÃ¡t 1722-ben Szent PÃ©ter Ã©s PÃ¡l apostolok tiszteletÃ©re szenteltÃ©k fel. TÃ¶bbszÃ¶ri restaurÃ
utÃ¡n mai formÃ¡jÃ¡t 1828-ban kapta. A XVIII. szÃ¡zadban Ã©pÃ¼lt a NÃ¡dosyak kastÃ©lya, amelyet egy 20 holdas park vesz
kÃ¶rÃ¼l. Itt sÃ©tÃ¡lva szÃ¡mos ritkasÃ¡ggal talÃ¡lkozhat az idelÃ¡togatÃ³, a park termÃ©szetvÃ©delmi terÃ¼let. A kastÃ©ly ma
megyei kÃ¶zgyÃ»lÃ©s Ã¡ltal fenntartott szociÃ¡lis otthon.

Helesfa 130-140 m-es magassÃ¡gban, egy dÃ©li lejtÃ©sÃ» domboldalon talÃ¡lhatÃ³, keleti hatÃ¡rÃ¡ban folyik a BÃ¼kkÃ¶sdi-vÃ
A telepÃ¼lÃ©s teljes kÃ¶zigazgatÃ¡si terÃ¼lete 9,87 km2, ebbÃµl a belterÃ¼let 43,2752 ha, a kÃ¼lterÃ¼let pedig 943,4612
ha.

A falu kÃ©tutcÃ¡s, ami lÃ©nyegÃ©ben mindvÃ©gig a FÃµ utca. Van egy AlsÃ³- Ã©s FelsÃµfalu, s van egy szÃµlÃµhegyi rÃ©sz.
telepÃ¼lÃ©sen megtalÃ¡lhatÃ³k a hagyomÃ¡nyos hosszhÃ¡zas elrendezÃ©sÃ» falusi lakÃ³hÃ¡ztÃ-pusok. Ebben a kÃ¶rnyezetbe
a kertvÃ¡rosias, szabadonÃ¡llÃ³, szÃ©les, emeletes lakÃ³Ã©pÃ¼letek idegen elemkÃ©nt jelennek meg.

A katolikus templom kÃ¶rnyezete telepÃ¼lÃ©skÃ¶zponti vegyes terÃ¼letbe, a meglÃ©vÃµ ill. beÃ©pÃ-tÃ©sre szÃ¡nt terÃ¼lete
pedig egysÃ©gesen falusias lakÃ³terÃ¼letbe sorolhatÃ³k. Kereskedelmi, szolgÃ¡ltatÃ³, gazdasÃ¡gi terÃ¼leteket a
telepÃ¼lÃ©sszerkezeti terv a Cserdi felÃ© esÃµ, DK-i rÃ©szÃ©n jelÃ¶l. Jelenleg a telepÃ¼lÃ©sen talÃ¡lhatÃ³ lakÃ¡sok szÃ¡ma

JellemzÃµ a hagyomÃ¡nyos falusias kÃ¶rnyezet. MegtalÃ¡lhatÃ³ak a jÃ³ Ã¡llapotban fennmaradt nyers-tÃ©gla felÃ¼letkÃ©pzÃ©
gazdasÃ¡gi Ã©pÃ¼letek, melyek helyi vÃ©delem alÃ¡ helyezettek.

A Szent PÃ©ter Ã©s PÃ¡lrÃ³l elnevezett rÃ³mai katolikus templom orszÃ¡gos vÃ©delem alatt Ã¡ll. Az itt talÃ¡lhatÃ³ kÃ¡lvÃ¡riÃ¡t a
hagyomÃ¡ny szerint NÃ¡dosy Imre ajÃ¡ndÃ©kozta a falunak. A stÃ¡ciÃ³kon talÃ¡lhatÃ³ dombormÃ»vek a pÃ©csi Zsolnay-gyÃ¡rb
kÃ©szÃ¼ltek.

A kÃ¶zsÃ©g fÃµterÃ©n elhelyezkedÃµ szoborkertben kereszt, I. Ã©s II. vilÃ¡ghÃ¡borÃºs emlÃ©kmÃ», egy Zsolnay huszÃ¡rszob
talÃ¡lhatÃ³.

A Depo elnevezÃ©sÃ» helyrÃµl, ahol rÃ©gen a bort gyÃ»jtÃ¶ttÃ©k Ã¶ssze, tÃ¶bb pince is fÃºrÃ³dik a domb mÃ©lyÃ©be. A hag
szerint VÃ¶rÃ¶smarty MihÃ¡ly az egyik pince ajtajÃ¡ra vÃ©ste nevÃ©t.

A NÃ¡dosy-telepet egy 20 hektÃ¡ros park veszi kÃ¶rÃ¼l. Az arborÃ©tum vÃ©dett, de lÃ¡togathatÃ³. A telepen talÃ¡lhatÃ³ dÃ©li
NÃ¡dosy-Mattyasovszky kastÃ©ly 1890 kÃ¶rÃ¼l Ã©pÃ¼lt, az Ã©szaki kastÃ©lyt 1863-64-ben Ã©pÃ-tettÃ©k. A kastÃ©lyban ma
pszichiÃ¡triai gondozottakat Ã¡polnak.

Helesfa kÃ¶zigazgatÃ¡si terÃ¼letÃ©n 2 db nyilvÃ¡ntartott Ã©s 3 db azonosÃ-tatlan rÃ©gÃ©szeti lelÃµhely talÃ¡lhatÃ³.
Helesfa ÃºthÃ¡lÃ³zatÃ¡nak hossza 24,4 km, ebbÃµl 6,375 km kiÃ©pÃ-tett. Ã–nkormÃ¡nyzati tulajdonukban lÃ©vÃµ hÃ¡nyaduk 78

A telepÃ¼lÃ©s tÃ¶megkÃ¶zlekedÃ©si eszkÃ¶zÃ¶kkel, busszal Ã©s vonattal is megkÃ¶zelÃ-thetÃµ. A busz kÃ©t helyen Ã¡ll me
Cserdi kÃ¶zsÃ©ggel kÃ¶zÃ¶s vasÃºtÃ¡llomÃ¡sa van a DombÃ³vÃ¡r-PÃ©cs vasÃºti fÃµvonalon. A megyei telepÃ¼lÃ©srendezÃ©
tervben szereplÃµ kistÃ©rsÃ©gi kerÃ©kpÃ¡rÃºt tervezett nyomvonala a 6. szÃ¡mÃº fÃµÃºt felÃ¶l, Helesfa belterÃ¼letÃ©n Ã¡thal
halad tovÃ¡bb SÃ¡sd-DombÃ³vÃ¡r, illetve Dinnyeberki irÃ¡nyÃ¡ba.
http://www.helesfa.hu
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Helesfa lakossÃ¡gÃ¡nak szÃ¡ma 571 fÃµ, ebbÃµl a belterÃ¼leten Ã©s a kÃ¼lterÃ¼leten (NÃ¡dosy-telep) Ã©lÃµk arÃ¡nyÃ¡nak
megoszlÃ¡sa 355 ill. 216 fÃµ. A lakossÃ¡gszÃ¡m stagnÃ¡lÃ³nak mondhatÃ³.
KÃ¶zÃ©pÃ¼letek kÃ¶zÃ¼l HelesfÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ a Dinnyeberki kÃ¶zsÃ©ggel kÃ¶zÃ¶sen fenntartott kÃ¶rjegyzÃµsÃ©g, ezen kÃ
telehÃ¡z postÃ¡val Ã©s kÃ¶nyvtÃ¡rral, egy hÃ¡zassÃ¡gkÃ¶tÃµ terem, orvosi rendelÃµ, kultÃºrhÃ¡z, rendezvÃ©nyterem talÃ¡lhatÃ
kÃ¶zpontjÃ¡ban.
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