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BEVEZETÉS 1 
 

 „Az építészet megfagyott zene” 
hangzott Goethe felkiáltása. És 
valóban nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az 
építészet között. Az építészet 
sokszínűségét adja a változatos utcák, 
terek, épületek sokasága, mint egy 
zenekarban a sokféle hangszer: 
fúvósok, vonósok, ütős hangszerek. 
Ugyanakkor, ha ezek egymásra 
tekintet nélkül zenélnek, lehet külön- 
külön még szép a dallam is, amit 
játszanak, az összkép hamis. 
Ugyanígy, a házak is lehetnek eltérőek 
egymástól. Más rendeltetésűek, de ha 
nincsenek tekintettel egymásra, 
zavaros, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki.  
 
Harasztifalu Szombathelytől délre, 
Körmendtől északnyugatra fekvő 
település. Lakosainak száma 155 fő. 
Az arculati kézikönyv többek között 
ahhoz nyújt segítséget, hogy 
hagyományainkból építkezve együtt 
formálhassuk a fejlődő, gyarapodó és 
építkező község jövőbeni képét, 
megőrizve az eddigi eredményeket is. 
(Kép: Harasztifalu kataszteri térképe – 
részlet)  
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek 
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót, hogy a helyi értékek megőrzésével olyan házat tudjon építeni, 
ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez 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. Az unalomig másolt, 
giccses, sokszor import másolatok helyett a település karakteréhez illeszkedő 
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság 
megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története 
sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, 
az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen 
rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kőkereszt a Szemcse-patak mentén (1905)
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HARASZTIFALU BEMUTATÁSA 
 
 
 

Harasztifalu község Magyarországon, Vas megye nyugati részén, a Körmendi járásban fekszik. A közigazgatási területe természetföldrajzi tájbeosztás szerint a Pinka-
fennsík területére esik, annak is a D-DK-i Gyöngyös sík-, Rába-völggyel határos peremére.  
A községnek csak közúti kapcsolata van Ják, Nagykölked, Körmend felé.  
A település szerkezete alapvetően változatlan az évszázadok óta, a Fő utca észak-déli tengelye és a 
községközpontban annak teresedése a meghatározó.  
Harasztifalut szláv eredetű községünk nevében megőrizte gyökereit és horvát származtatását, mert a horvát 
"hrastovina" szó, tölgyest jelent. Ebből alakult ki a magyar Harasztifalu. 
Egykoron Nyugat-Magyarországon állandó háborúskodás folyt a német császárok és az őrségi nép között. 
Évtizedek során az őrségiek annyira megfogyatkoztak, hogy egyre kevésbé tudtak ellenállni, szervezkedésük 
- összefogásuk is megbomlott. Akik megmaradtak a pusztító harcok során szétszéledtek a szélrózsa minden 
irányába. Helyüket csakhamar a németek és törökök által üldözött horvátok foglalták el, akiket az akkori 
földesurak telepítettek be erre a vidékre. Ezen horvátok jobbágyok voltak. Az ittmaradt magyarok 
keveredtek ezekkel a horvátokkal és az évtizedek során asszimilálódtak. Akkori főurai e régiónak a híres 
Zrínyi, Battyhányi, Nádasdi, Erdődy családból származtak és új itteni birtokaikra telepítették jobbágyaikat. 
Battyhány Ferenc, aki később horvát bán lett, 1524-ben megkapta a németújvári várat és engedélyt a 
királytól, hogy nyugat-magyarországi bírtokára horvátországi jobbágyokat telepítsen. Letelepedésük 
központja Gradisce volt. A XVI. században Vas Vármegye területén 54 faluban telepedtek meg horvát 
származásúak.   Harasztiban az 1538-as dicojegyzék szerint, még nem lakott horvát származású lakos, először 
1560-ban kelt okirat utal horvát ideköltözésre. Berkibe és Horvátnádaljára is ugyanekkor telepedtek 
horvátok. A XVII.sz.közepén a három falu közös horvát anyanyelvű papot bíz meg vallási ügyeik rendezésére.  
Az 1900-as évek közepéig falunk anyanyelvként használta a horvát nyelvet. Egy 1867-ben készült térképen a 
falut körülvevő földek a következő neveket hordozták: Na Perhatovs, Uhertu, Brikjázse, Nasztazi, Uliscsicsu, 
Na Herticsu, Guscsora, Goszpoczki lápti, Keleti Góri lápti, Nyugati Góri lápti.  A községben 1830-1979. között 
működött iskola. 
1968-ban megszűnik a községi tanács Harasztiban. 1963-ban orvosi rendelő épült, 1969-ben buszváró, 1977-
ben gázcseretelep, 1994 -ben új sportpálya öltözővel, majd 1995-ben teljesen felújítják az ismét egyházi 
tulajdonba került régi iskolát. 1968-ban a falut bekapcsolták a vízműhálózatba, majd 1994-ben 
megcsörrentek az első telefonok is a lakásokban. Az 1970-es években Völgyes Ferenc tanító a fiatalokkal 
együtt összegyüjtötte a faluban fellelhető régi eszközöket, tárgyakat, majd a helyi múzeumba kerültek. 2006-
ban szennyvíz elvezetőrendszer is átadásra került. (Kép: üdvözlő tábla Harasztifalu határában) 
  

2 



6  

Tájföldrajzi szempontból Harasztifalu igazgatási területe a Nyugat-Magyaroszági-peremvidék nagytájon belüli Soproni-Vasi síksághoz tartozó Rába-völgy kistáj 
része. A település földtani, felszíndomborzati, éghajlati, vízrajzi adottságait, növény- és állatvilágát tekintve erősen magán viseli az Alpok hatását. 
 
Domborzat 
A Rába-völgy a Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye: árkos süllyedékben keletkezett aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. Kialakulása a kemenesháti hordalékkúp 
építésének befejeződése után, a középpleisztocén második felében kezdődött meg, és lényegében az újpleisztocén és a holocén folyamán ment végbe. A völgyet a 
jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik.  
 
Vízrajz 
A település közigazgatási területe vízrajzilag a Rába vízgyűjtő területéhez tartozik. A folyó vízjárására az alpi vízgyűjtő gyakorol döntő befolyást. Két elsődleges árvize 
van, az első márciusban, amit a hóolvadás idéz elő, a második júliusban, amely az esőzésekből származik. A novemberben jelentkező másodmaximumot a 
mediterrán jellegű csapadékhullás alakítja ki. Ez jóval kisebb jelentőségű, mint a tavaszi és a nyári áradások. A heves vízjárás az árhullámok gyors levonulásában is 
tükröződik. A legnagyobb árvizek akkor keletkeznek, amikor a hóolvadás bő esőzésekkel társul. 
A talajvíz 2 m körül mindenhol elérhető, de árvízkor a felszínre tör. Mennyisége 5-7 l/s.km2. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Rum 
térségétől északra lágy, attól délre 15-25 nk° keménységű. A rétegvíz mennyisége Körmend felett 1 l/s.km2. 
 
Talajadottságok 
A kistájat a Rába hordalékán kialakult nyers és réti öntések jellemzik, amelyek mechanikai összetétele többnyire agyag, ezzel összefüggésben vízgazdálkodásuk 
kedvezőtlenebbé válik és termékenységük is romlik (VII. termékenységi kategória).  
A Rába-völgy szegélyének magasabb térszínein agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek a folyó kavicsteraszán. Ezek a talajok sekély termőrétegűek, 
szélsőséges vízgazdálkodásúak, erősen savanyú kémhatásúak és igen gyenge termékenységűek (IX. termékenységi kategória). Jelentős területüket legelők borítják. 
 
Növényzet 
A Kisalföldi (Arrabonicum) és a Vasi (Castriferreicum) flórajárásokban tartozó kistáj florisztikai felépítésében az 
atlanti-mediterrán és szubmediterrán flóraelemek a jellemzőek. Jellegzetes potenciális erdőtársulásai a kőrisligetek 
(Carici-remotae-Fraxinetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum) és a gyertyános kocsányos tölgyesek 
(Querco robori-Carpinetum). Napjainkra a potenciális vegetáció jelentős része az emberi beavatkozások (pl. 
gyepfeltörés) miatt megsemmisült. 
Az erdőgazdasági területeken fiatal és középkorú, zömmel lágylombos, helyenként keménylombos fenyőfajokból 
állnak. A mezőgazdasági területeken főleg gabonaféléket, kukoricát, cukorrépát és repcét termesztenek. 
 
Állatvilág 
A területről részletes zoológia felmérés nem áll rendelkezésre, így csak általánosságokat lehet megállapítani. A 
kiterjedt fenyvesek, fenyőelegyes lomberdők, nedves kaszálók, láprétek, hűvös patakvölgyek sokszínű állatvilágnak 
adnak otthont. A faunisztikai szempontból értékes elemek esősorban a nedves élőhelyekhez kötődnek. A 
vízfolyásokhoz kapcsolódó élőhelyek gazdagok zoológiai értékekben, számos értékes madár és gerinces faj fordulhat 
elő a település határában. A Rába-völgy ártéri erdeinek valamint a magasabban fekvő dombvidéki erdeinek gazdag 
a nagyvad (őz, szarvas, vaddisznó) állománya is. (kép: gólyafészek a temetőnél) 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 
 

A településen egy országos védettségű műemlék épület található, a Fő u. Fő u. 48. hrsz: 100 volt iskola épülete. Az iskola 1830-as években épülhetett 

és 1960-ig az új iskola átadásáig működött. A fésűs beépítésű, nagy alapterületű, téglalalp alaprajzú az épület. Az utcai homlokzat három ablaka 

között falsávokat bojtos félkörívek dísztik, az oromfalat két körablak. Udvari homlokzatán két ablak, majd hét szegmentív nyílású, zömök oszlopos, 

lemez fejezetes tornác található. Az első és a hetedik nyílás nyitott, a többi felfalaztott mellvédű. Jelenleg a Völgyes Ferenc Helytörténeti 

Gyűjteménynek ad otthont. Felújítása a közelmúltban megtörtént. 

 

   

3 
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK 
 

Szent László király római katolikus templom, amely 1785-ben épült. A templom körül helyezkedik el a falu temetője. 1999 szeptemberében Harasztifalu is 

csatlakozott a Szent László Szövetséghez, melynek célja a Szent László templomokkal rendelkező falvak, városok összefogása, közös rendezvények tartása. 

Felújítása a közelmúltban fejeződött be, jelenleg a lábazati fal szárításán fáradoznak.  
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Keresztek, fogadalmi emlékek, emlékművek: 
   

       
Kőkereszt (123 hrsz)                            Kőkereszt (129 hrsz)                         Kőkereszt (85 hrsz)                     István-király felajánlja a koronát  

   Máriának 1938 (24/1 hrsz) 
 

    
103 hrsz-en lévő síremlék és a temetőben álló régi síremlékek 
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TEMETŐ 
 

A község nyugati oldalán találjuk a falu temetőjét. A temető ravatalozóval ellátott 

és rendezett. Kovácsoltvas kapuja és kerítése a közelmúltban készült el. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 
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LAKÓTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZ 
HAGYOMÁNYOS ÉPÜLET FORMÁK 

 
A község lakásállományára a tömeges lakásépítés nem volt hatással, a lakóházainak 
64 %-a 1945. előtt létesült. Az 1890-ben még 481 fős népességű település 
lakosainak száma 1930-ra 405 főre, mára a jelenlegi stagnálás eredményeként 155 
főre változott. Ez a lakásállomány tekintetében azt jelentette, hogy gyakorlatilag a 
70 évvel ezelőtti épületállomány megmaradt vagy üresedés révén fogyatkozott, 
miközben kevés új építés történt. Ma ezen épületek hasznosítása és lakás, vagy 
második otthon, üdülő céljára való igénybevétele jelentheti a megmaradást, a 
folyamatos állagmegóvást, felújítást.  Az új otthonok építésére nagyobb számban 
az 1960-as években került sor. A községben néhány üres telek áll, azonban az 
üresedő lakások és foghíj telkek is elegendő teret kínálnak egy jövőbeni 
gyarapodáshoz.  
A falu házai "szoros település" rendezés alapján, a Fő utca mentén helyezkednek el. 
A népies lakóházak anyaga legtöbbször agyag (vályogtégla), fa, ritkábban tégla volt. 
Hármas elosztásuak, szobák (eredetileg földesek, gerenda mennyezettel), konyhák 
(kéményes és füstös), karma (általában ablak nélküliek, szellőző nyílással). A 
konyhák minden esetben a központi helyet foglalták el. A házak tetejét 
zsupszalmával fedték be, ami gyakran elől kontyban végződött. Csaknem minden 
háznál megtalálható volt a tornác, innen nyíltak a ház helyiségei.  
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Példák fésűs beépítésre, oromfalas kialakításra, nyeregtetős, kontyolt vagy csonkakonytos tetőformával. Javasoljuk ennek a hagyománynak a megtartását a keskenyebb 
telkek esetében, szomszédos fésűs beépítések esetén. 
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A fésűs jellegű, utcára merőleges beépítések mellett számos utcával párhuzamos gerincű, utcára több ablakkal nyíló lakóház is található. Ezek létesítését elsősorban a 
szélesebb telekosztással rendelkező ingatlanok tették lehetővé. A helyiség kialakításuk alapján az utca felől több szobával történt kialakítás, az “L” alaprajzi kialakítás 
jellemző. Ahol a telekosztás lehetővé teszi javasoljuk ezen építészeti hagyomány megtartását és az épületek telepítésének “L” alaprajzi elrendezését, ahol a hátsó 
szárnyakban mind inkább a gazdasági funkciók kaphatnak helyet. Az egyes épületszárnyak által közrefogott udvar rész ma már terasz kialakítására is kiválóan alkalmas. 
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UTCAKÉPEK  
A településkép összeségében nyugodtnak mondható. Ez talán annak köszönhető, hogy a tömeges lakásépítés kismértékben érintette a települést. S bár az elmúlt évtizedek 
építészetben bekövetkezett változásai itt is megjelentek, de arányuk miatt nem bontották meg jelentősebben a településképet. Köszönhető ez annak is, hogy a Fő utcán 
épült “L” alakú lakóházakhoz, utcával párhuzamos tetőformákhoz jobban illeszkedik az az egy-két városias lakóháztípus, a sátortetős beépítések is, amely típustervi 
ajánlásként került a községbe. Az új beépítéseknél, átépítéseknél javasolt a szomszédos épület tetőfomáját vizsgálni és az illeszkedést ehhez viszonyítva megállapítani. 

   
 

   
Fő utca egységes utcaképei jó példák a szomszédos épületek tetőformában, párkánymagasságban és színvilágban való illeszkedésére. Célszerű ezt a hagyományt 

követni a foghíj vagy új beépítések esetében is. 
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A településen egyszerű nyeregtetőre, csonkakontyos tető kialakításra és kontyolt 
nyeregtetőre is találunk példát régi és új beépítések esetében is. Új beépítések, vagy 
épület korszerűsítések esetén is érdemes a helyben kialakult építészeti 
hagyományokat követni. A szomszédos épületek esetében ahol pl: oromfalas 
nyeregtetős beépítés van ott ehhez érdemes illeszkedni az egységes utcaképi 
megjelenés kialakítása vagy megtartása érdekében. Azon településrészen, vagy 
utcaszakaszon, ahol a csonka konytos tetőforma az általános ott ahhoz javasolt 
illeszkedni. (Kép bal oldalon: Fő utca déli ágának egységes beépítése, jobbra lent: Fő 
utca Körmend felőli új beépítései.) 
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Új,  

PAJTÁK 
 

Harasztifalu egyre fogyatkozó számú, sajátos gazdasági épületei a pajták. A lakóházon kívűl 

megtaláljuk a gazdasági helyiségeket, verem, faház, istálló, ólak, pajta, ezek legtöbbször fából 

készültek. Hasznosításuk ma is biztosítható lenne a faluban gazdasági épület céljára. 
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GAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
A község gazdasági területe a község keleti részén látható. A meglévő és tervezett telephelyek csak a nyugati oldalon kapcsolódnak a lakóterületekhez. Egyéb irányból a 

mezőgazdasági szántóterületből emelkednek ki. Az épületek átalakulását a tevékenység, annak technológiai igényei formálhatják, az új csarnoképületek méretét, 

tagolását, anyaghasználatát, homlokzati képzését, színezését is a működési technológia, valamint a gazdaságosság diktálja. Így az épületek lehetnek nagyméretű nagy 

belmagasságú nyeregtetős csarnokok, félig nyitott színek, tárolók, de lehetnek elterülő elnyúló, minden irányban nagy kiterjedésű, magastetővel fedett épületek is.  

Követendő ajánlások, javaslatok: magastetős és lapostetős épületek is elhelyezhetők, attól függően, hogy mekkora az épület szélessége mélysége és magassága, mit 

követel meg a befogadni kívánt technológia.  

Széles épületre 30°-ot meghaladó hajlású, egybefüggő nagy tetőtömeg ne kerüljön. 

A homlokzatokon hagyományos és korszerű építőanyagok egyaránt alkalmazhatók, a 

technológiától és a tűzrendészeti követelményektől függően.  

Tetőfedőanyag homlokzatra burkolatként lehetőség szerint ne kerüljön.  

Törekedni kell a homlokzati építőanyagok harmonikus összeválogatására a 

hagyományos anyagok és a sajtolt fémlemezek felületben is és színben is egymáshoz 

igazodók legyenek.  

Fontos követelmény a zöldfelületek igényes betelepítése, de nem csak a minimálisan 

szükséges szinten. A parkolók fásítása a dolgozók komfort érzetét és a telep 

mikroklímáját is javítja. Csökkenti a nagykiterjedésű burkolt manipulációs felületek 

mikroklímát megváltoztató hatását. A fásítás segít a tájba, településképbe 

illesztésben. Eltérő használatú telkek mentén a cserjék és a fák segítenek kiszűrni az 

egymásra gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásokat (defláció, porterhelés).  

Fontos a telephelyek tisztántartása, karbantarthatósága, az avult építménynek 

felújítása. A szabadtéri manipulációs felületeket vízzáró teherbíró burkolattal 

célszerű ellátni. Kerülni kell a gyomosodást, felgazosodást. 



19  

A község közigazgatási 

területének keleti részét 

foglalja el a Müllex Kft 

hulladéklerakója és 

telephelye. 2010-ben új 

irodaház épült. A 

deponálás, vagyis lerakás 

mellett, 

újrahasznosítással, ezen 

belül műanyag, papír, 

fólia, sörösdoboz és 

egyéb lakossági szelektív 

hulladékok 

előkezelésével is 

foglalkozik a 

Harasztifaluban működő 

hulladékkezelő. A 

meglévő kedvező állapot 

megtartása, a lerakó 

folyamatos takarása és 

növénytelepítése, 

takarófásítással való 

ellátása javasolt. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
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Harasztifalu község kelet-nyugat elnyúló külterületét a sík, enyhe lejtésű táj alkotja. A község tájhasználatát az összefüggő szántók és kisebb erdőfoltok tarkítják. A 
mezőgazdasági táblákat árkok, vízfolyások és azokat kísérő galéria erdők tagolják, szabdalják. A község mezőgazdasági területein korábban csak a három községet egyesítő 
(Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu) „Határvidék Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet” gazdálkodott. Ma gazdálkodók művelik, bérlik a földeket. A település keleti 
oldalán a volt anyagnyerőhely helyén kisebb vízállás alakult ki, amely magáncélokat szolgál. Képek: Harasztifalu külterületének tájhasználata. 
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A település igazgatási területe a Nyugat-Magyaroszági-peremvidék nagytájon belüli Soproni-Vasi síksághoz tartozó Rába-völgy kistáj része. A település földtani, 

felszíndomborzati, éghajlati, vízrajzi adottságait, növény- és állatvilágát tekintve erősen magán viseli az Alpok hatását. 

    
   

     Ökológia hálózat övezete     Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen toronyszerű építmény kilátó kivételével, hírközlési adótorony, szélerőmű elhelyezése nem javasolt. Ökológiai 

hálózat területén és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen javasoljuk a reklámhordozók elhelyezésének tiltását. 

A vízfolyásokat összefüggőbb gyepsáv is övezi, de ugyancsak nagyobb kiterjedésű gyepgazdálkodású területek terülnek el az erdőszéleken, egyéb árkok mentén is. Szántók 

jobbára a település körül vannak, míg az erdők északon találhatók. A védett területek és területhasználat során 1143/2014. EU rendelet szabályoz az idegenhonos inváziós 

fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről, a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól, a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:  

 
 

 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. 

Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 

 
 

MAGASSÁG 

Az egységes utcakép szempontjából fontos, hogy az egymással összeépített, vagy egymáshoz közel álló épületek homlokzati párkány magassága közel azonos legyen. 

 

 

 

  

5 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Zavaró, ha az egyes utcákra, utcaszakaszokra, szomszédos épületekre jellemző tetőformáktól, vagy sűrűn beépített utcasorban a szomszédos épületek tetőhajlásszöge 

eltérő. 

 

TELEPÍTÉS 

Az egy utcasorban álló épületek esetében egységes módon kell az előkertet kialakítani. Az épületeket fő tömegükben az utcára jellemző módon javasolt elhelyezni, hogy 

az utcaképet alkotó homlokzatok egységes településképet eredményezhessenek. 
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SZÍNEK 

Kerüljük a harsány és a környezet, környező épületek színvilágától idegen színek használatát. 
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KERÍTÉS 

 

 

 
Harasztifaluban elmondható, hogy az előkert nélküli 

beépítések esetében a tömör kapu és kerítés elfogadott a 

községben. Tömör kerítést egy növényfuttatás is sokkal 

oldottabbá tesz, amit a bal oldali képen látható rózsa és 

borostyán telepítés is mutat.  

 

 

 

 

 

 

 

Az új építésű területeken jellemzően áttört kerítés létesült 

és ennek megtartása a jövőben is kívánatos lenne. A népies 

beépítések esetén a gazdák a helyi anyag felhasználásával 

általában vesszőből font kerítést, később palánk, vagy 

léckerítést alkalmaztak, amit a régi fénykép felvétel is igazol. 

Az alábbi fényképeken a helyi kerítések kialakítására 

mutatunk jó példákat. 

 
  



26  

 

 

   

 

   
 

Példa áttört kerítésekre
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TORNÁCOK 
 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó 

oszlopos tornác. Harasztifaluban is jól megfigyelhető a tornác kialakítás. Az 

arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutathat, mely erősíti 

a település egységes arculatát és identitását. Új épület tornác kialakításával 

és újszerű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba. 

A tornác lehetett fából faragott, gazdagon díszített, de lehet míves, téglából, 

vagy egyszerű egyenes záródású is. Az új építésű vagy átépülő épületeinél 

alkalmazható védett teraszként is, kapcsolódva a nappali és egyéb 

helyiségekhez. A funkcióját nyáron a leárnyékolás biztosításával, télen a 

hideg szél elleni védelmével tökéletesen elláthatja, mellőzve minden előtető 

és ponyva jellegű szerkezet alkalmazását. 
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AJTÓK, ABLAKOK 
 

 

Harasztifaluban számos példa van hagyományos zsalus ablakkialakításra, mivel ezen épületek és nyílászáróik ma is hasznosan szolgálnak. A praktikus zsalu nem csak 
megőrzésre javasolt eleme a házaknak, hanem új beépítések esetén is jól szolgálhatnak árnyékolás és vagyonvédelmi céllal. Az utcaképet nézve sajátos hangulatot adnak 
épületeinknek. 
 
 
 

     
Példák hagyományos ablak kialakítására 
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Példa hagyományos ablak nyílás kialakítására a templom és lakóház esetében 
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Példa bejárat kialakítására fa nyílászáróval 
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A helyi szokások alapján az oromfalat két padlásszellőző ablakszem díszíti. A kis ablak körül vakolat díszt helyeztek el,  

lásd fenti példa. 
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Pajták, gazdasági épületek 
 
 
A pajták egyre fogyatkozó számú sajátos gazdasági épületei a községnek. A lakóházas beépítést követő, udvar felől beforduló pajtasort a fogyatkozó számú épületek 
őrzik, pedig tároló épületként hasznosításuk mai is biztosítható lenne.  
 
A klasszikus népi építészethez hozzátartozó kamra, tárolóépítmények, padlás használat is visszaszorulóban van, pedig példái még fellelhetők a községben is. Megtartásuk 
és használatuk javasolt. 

 
Lábas pajta a Fő utcán 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

 
 

 

 

Harasztifalun széleskörben fellelhető a népi építészetre jellemző díszített oromzat. A barna, zöld, 

szürke fa felületek a visszafogott színű (fehér, szürke, beige, vagy halvány színű) falfestéssel és 

gipsz díszekkel esztétikus megjelenést kölcsönöznek az épületnek. 

Az oromfalak kialakítására és burkolására számos megoldási mód készült a községben is. A mai 

építészet is továbbviheti ezt és akár a tetőtéri nyíláskialakítás során hasznosíthatja is. 

Az épületek burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi 

eszköz volt, a településen. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, 

túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta 

településképben.  

(Kép: Fő utca 48. hsz, műemlék) 

 

Korszerű beépítések esetén is a 

lábazat kialakításakor pl: a tégla, 

vagy a tető oromfal 

kialakításakor  a fa anyagok 

használata és látszó megoldása 

elfogadott. 
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KERTEK 

 

 
Harasztifaluban a lakótelkeken a gazdasági udvar, konyhakert és díszkert egyszerre van 
jelen. A kert a zöldfelülete révén szerves része a településképnek.  
 
A díszkertek részére igazán gazdag fafajválaszték áll rendelkezésre a faiskolákban.  
 
A hagyományos virágágyások mellett a kaspók is gyakran szerephez jutnak a 
virágosításban. A kerti kerekes kút ne csak értékes vízforrás a kert gondozásához, hanem 
dísze is lehet az udvarnak. (Képek: példa kerti tó és kutak kialakítására) 
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Példa díszkert és konyhakert kialakítására 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 
 
 

Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult és értéket képviselő építmények karakterének megóvása mellett. Az értékes 

tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A beépítésre nem szánt területeken, összekötő utak lakott területi 

szakaszán kívül reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. 

Gondoljunk az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk. Kép: új ültetvény telepítésére példa. 
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RÉSZLETEK 
  
A községben kedvelt az udvari építmények közül a fából épült fedett 

kiülő, kerti sütő, vagy gépjármű beálló kialakítása. A sokféle 

megoldási lehetőségek közös nevezője, hogy oldaluk nyitott, tetjük 

nyeregtetős kialakítású. Oldaluk növénnyel futtatott, vagy fa rácsos 

mellvéddel körül kerített. Javasoljuk a terasz nélküli épületek 

esetében ezen építmények megtartását és újak kialakítását.  
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Öreg tetőfedés, bádog tetőszellőzőkkel és eresz kialakítással. 
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A községben számos példát 
találunk egyedi kémény 
kialakítására. A falazott 
szerkezetek egyedi 
megformálása apró részlet, 
mégis megannyi megoldási 
lehetőség alkalmazásával a 
tucat megoldásokkal szemben 
egyedi megjelenés érhető el. 
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UTCÁK 
közterületek településképi útmutatója  

 

 

 

A település közterületeinek arculatában a lakóházak elhelyezkedésén túl a Fő utca és annak orsószerű 

teresedése a közintéményekkel és a régi és új iskola épületeivel a meghatározó. A faluközpontban 

példaértékűen kialakított pihenőpark, a dísztó, a fedett pihenő, az emlékművek a tér sokszínű használatát 

és rendezvények lebonyolítását is szolgálják.  

A közterület arculatában az alacsony növésű lombhullató növények elegye illeszkedik. Szerencsére az 

örökzöldek és a tujafélék nem annyira terjedtek el a településen. A közterület a település éke, ezért 

fontos lenne, hogy egységes kialakítása és rendezése megtörténjen. (Képek a Fő utca kialakításáról) 
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PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

 
 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet.  

 
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, a helyben szokásos formavilághoz.  

 
A külterületeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. Újabb felszíni infrastruktúra- hálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó karban 
tartása elegendő és szükséges. 

 
 

  
Példák Önkormányzati hirdetőfelületre 
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Példa feliratokra, útbaigazító táblákra 
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