
Falukutatás 

 

• Helyszín: Hárskút, Veszprém megye 

• Időpont: 2013.09. 2-4. 

• A kutatócsapat tagjai: Bita Patrícia, Szöllősi Enikő, Imre Gergő, Török Anita 

• Írta: Török Judit Anita 

Módszereink: 

• előzetes és utólagos információk gyűjtése az önkormányzat honlapjáról 

• szemrevételezés, a falu bejárása, megtekintése. 

• interjú az elérhető intézményvezetőkkel 

• a csapat tagjai között munkamegosztás (megfigyelő, riporter, jegyzetelő) 

A település fekvése, szerkezete 

A falut Bakonybél felől közelítettük meg gépkocsival. 

Hárskút a Bakony hegység és egyben a Dunántúl legmagasabban fekvő települése, tengerszint feletti 
magassága 499,5 m. Veszprémtől 18 km-re, Zirctől 12 km-re van közúton.  Utunk gyönyörű szép tájon 
vezetett.  A község dombok között megbújva fekszik. A házak rendezettek, falusiasak, az utcák tiszták, 
nekünk igazi vidéknek tűnt. A falut bejárva három fő utcát lehet látni, ahonnan a telkek nyílnak. A 
főutakról csak egy-két kisebb utca nyílik. 

A falu szerkezete olyan, mintha három zsákfalu összenövéséből jött volna létre. 
A központinak nevezhető rész két főút (Kossuth-Fő út) találkozásánál jött létre a templommal és az 
önkormányzat irodájával. Itt található az óvoda is. Egy másik központi rész a Rákóczi úton a 
művelődési házzal, könyvtárral, valamint a megszűnt iskolával. 

A település lakosságának összetétele 

A lélekszám 675 fő, évente egy-két számmal nő illetve csökken. A lakosság számában a nők és az 
idősek aránya nagyobb. Ahányan elmennek, annyian jönnek vagy születnek. Az elöregedés átlagos. 
Az emberek többségének vallása: római-katolikus. 

A településen az idősebb korosztály (30-40%) német nemzetiségű. A környék lakossága a második 
világháborúig német többségű volt. A német hadsereggel nagyszámú német ajkú lakos menekült el. 
Később, 1947. december 13. és 1948. január 9. között erőszakos kitelepítésekre került sor: 193 
németajkú embert, 14 családot telepítettek ki Németországba. Helyükre felvidéki és erdélyi 
magyarokat telepítettek be. 

Nincsenek különböző társadalmi rétegek. Általában közép átlag osztályba sorolhatóak az itteni 
emberek. Egy ember van, aki mondhatni beletartozik az elit rétegbe, ő vett magának egy több 
hektáros telket. Nincs túl sok munkalehetőség Hárskúton. Az emberek többsége Veszprémbe vagy a 
környező városokba jár dolgozni. A 2008-ban kezdődő gazdasági válság nagyban befolyásolta a 
munkaszerzés lehetőségét. A faiparosoknak már nem volt annyi megrendelőjük, ezáltal kevesebb 
iparűzési adót fizettek az önkormányzatnak, így az önkormányzatnak is sokkal kevesebb pénze lett. 

Jellegzetes férfi munkaalkalmak a rendszerváltás előtt a következők voltak: faipar, kárpitos üzem, 
építőipari cég. A rendszerváltás után az emberek a kőművességben, faiparban és az 
erdőgazdálkodásban dolgoznak. 

Egyéb jövedelemszerzési formába tarozik a konyhakertekben megtermelt zöldségek eladása.  
Néhány család a turizmusból próbál megélni. A településen és vonzáskörzetében öt vendégház 
működik. De még így is vannak munkanélküliek, főleg a pályakezdő fiatalok. Ezt a problémát 
közmunka programmal próbálják kezelni. A közmunka programban két képzés közül lehet választani. 
Akad még diákmunka is: irodai/adminisztratív illetve közterület karbantartása minimálbérért. 

A település intézményei 

A Községi Könyvtár és Művelődési Házat az önkormányzat 1996. évben teljesen felújította, a tetőtér 
beépítésével bővítette. 



Az alsó szinten egy előtér, egy nagyterem, egy kisterem, jól felszerelt konyha és vizes blokk található. 
A tetőtérben van a könyvtár olvasóteremmel, ahol számítógép és internet hozzáférési lehetőség is 
van. Itt három szobát alakítottak ki, ahol szálláshelyet tudnak biztosítani 9 fő részére. Az épület 
központi fűtése, a víz melegítése is vezetékes földgázzal történik. 

Egészségügyi ellátás a körzeti rendelőben hetente háromszor van orvos. Egyéb napokon Márkóra kell 
utazni. 

Egy német nemzetiségi óvoda található a faluban, ami 25fő férőhelyes, és német nyelvet tanítanak. 
Az óvodába már két és fél éves kortól felveszik a gyerekeket. Az udvaron modern játszóeszközök 
vannak. Az óvónő fejlesztőpedagógus, illetve óvodapedagógiai végzetséggel is rendelkezik. Digitális 
segédeszköz nincs, a csoportnaplót is papíralapon vezetik. Az óvodában az étkeztetés egészséges. A 
szociálisan rászorulóknak (nyugdíjasoknak) is ebből az ételből szállítanak ki. Elég sok az idős, beteg 
ember (vírus, magas vérnyomás, cukor), akikről az önkormányzat gondoskodik. Iskola a településen 
megszűnt a nagyon alacsony létszám miatt.  

Önkormányzat 

A település polgármestere pártoktól függetlenül indult. Törvény miatt (2000 fő alatt nem lehet önálló 
önkormányzata a falunak) ennek a községnek nincs önálló önkormányzata, Márkóhoz tartoznak. 
Helyi polgármesteri hivatal egy ügyintézővel működik. A polgármester egy héten egyszer két órát tölt 
a faluban. A helyiek úgy érzik hátrányban vannak a márkóiakkal szemben. 

Ügyintézés majdhogynem csak Veszprémben lehetséges. Általában a munkaügyi központban hosszú 
sorok szoktak állni, ráadásul akinek nincs kocsija, annak busszal kell beutaznia. (a jegy ára 360 Ft). 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

A kisebbségi önkormányzat támogatja a német népszokások rendszeres felelevenítését, mint az 
évente megtartott svábbált, a Pünkösdi Nemzetiségi Nap és Falunapot, valamint a falu egész 
lakosságának rendezett Márton-napi rendezvényt, Falukarácsonyt.  

A 2008-as évben a kitelepítés 60. évfordulójának alkalmából a templomkertben emléktáblát avattak a 
kitelepített családok névsorát feltűntetve. Ezen a szomorú évfordulón sok egykori kitelepített és 
leszármazottjaik is megjelentek. 

Falumúzeumot hoztak létre, a kitelepítés 50. évfordulójára a faluban gyűjtött régi használati 
tárgyakból, berendezésekből, népviseletből "Nagyszüleink élete és szokásai" címmel kiállítást 
szerveztek, mely a mai napig is látogatható. 

A faluban összejárnak az emberek. Ilyenkor zajlanak az események: falunap, jótékonysági koncert, 
ennek a befolyt összegét a templom felújítására fordítják. Márton nap (több mint 10 éve ünneplik) 
alkalmából lámpás készítés, süti sütés és a megszokott, főzőverseny. 

A községnek egy hatalmas vendéglője van, melynek befogadó képessége kb.250 személy. Ide járnak 
szórakozni a fiatalok és a „visszalátogatók”, turisták heti rendszerességgel, főleg nyáron. 

Hárskút múltja és jövője 

A mai Hárskút két pusztából jött létre (Gyertyánkútból és, Hárságypusztából 1956. július 1.) 

A két apró település fokozatosan jött létre a XVIII-XIX. században. Német ajkú telepesek vándoroltak 
ide. Mész- és hamuzsírégetéssel foglalkoztak, valamint makkoltató sertéstartásból, fakitermelésből 
éltek. 

Közigazgatásilag a különböző korszakokban különböző településeket vontak össze, így története nem 
választható el a környező települések történetétől. A csendes, világtól elzárt településekben 
különösebb események nélkül teltek az évszázadok. Itt nincsenek műemlékek, nem fordultak meg 
történelmi személyiségek. De volt csodás természeti környezet: bővizű források, vadregényes erdő 
gazdag élővilággal. Az élet munkával telt. 

Hárságypusztának 1820-ban már saját iskolája volt. Gyertyánkút 1780 körül keletkezett, 1804-ben 
került először említésre, utalva a gyertyánfára és a bővizű forrásokra. 

Az első világháború a behívott katonák által érintette a lakosságot. 



 
A második világháború és következményei már súlyosabb következményekkel jártak. 

1942 tavaszán, a második magyar hadseregbe sok hadköteles férfit hívtak be katonai szolgálatra. 
Többen amerikai, valamint orosz fogságba estek. Az utolsó hadifogoly 1953-ban térhetett haza 
Oroszországból. 

Gyertyánkútról és Hárságyról összesen 15 család menekült el a visszahúzódó német csapatokkal, 
amely 70 személy elvesztését jelentette a két falunak. 

A két falu életében 1948. január 14-e és 18-a jelentette a legszörnyűbb napokat. A hárságyi 
kitelepítési listán szereplőket január 14-én vitték a herendi vasútállomásra, 18-án pedig a 
gyertyánkúti kitelepítésre váró németeket szállították Zircre. A két falu együttes vesztesége 130 
személy volt. 

Az 1956-os forradalom csendes eseményekkel zajlott le, tüntettek a beszolgáltatás ellen és elégették 
a káderlapokat. Mégis súlyos megtorlás következett, néhány embert börtönbüntetésre ítéltek. 1959-
ben alakult meg a Móra Ferenc Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1962. január elsejével egyesült a 
márkói „Egyetértés” MgTSZ-szel. Az új szövetkezet a “Béke” nevet kapta. Ebben az évben kapott 
menetrendszerű autóbuszjáratot a falu Veszprémbe. 1962-től hetente egyszer orvosi rendelés 
szolgálta a lakosságot. Ugyanezen évben végre sikerült a villany bevezetését is megoldani. A javuló 
jövedelmi viszonyok megengedték sok új ház építését, vagy a régi átépítését. A lakosság jelentős 
része már Veszprémben és Herenden ipari munkásként dolgozott. 1968-ban megalapítják a 
kendőgyárat az egykori Reé-pusztán. A gyár különösen a női lakosoknak kínált munkahelyet. 
1969-ben Hárskutat Herendhez csatolták, mint társközséget. 1978-tól a felső tagozatosok a 
korszerűbb herendi iskolában folytatták tanulmányaikat. 1971-re elkészült a kistérségi vízmű és 
minden házban folyhatott a tiszta víz. 1988-ban nyílt lehetőség a telefonhálózathoz való 
csatlakozásra.  
1989. augusztus 13-án, a hárskúti lakosság találkozót rendezett a faluból egykor kitelepítettek, 
elmenekültek, s az itt maradtak számára. A háromnapos rendezvényen közel 300 ember vett részt. 
Sokan 40 év után most találkoztak ismét. 1990. szeptember 30-án a hárskúti lakosok először 
szavazhattak az önkormányzati képviselőkre és polgármesterre. Az új képviselőtestület és 
polgármester nagy lendülettel fogott az elmaradt fejlesztések pótlásához: felújították a kultúrházat, a 
régi tanácsháza és óvoda együttest, új út épült Lókúttal közösen Óbányáig.. Elkezdődött a 
csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep építése.  

Hárskút 1991. január 1-jén lett önálló az újonnan megválasztott képviselőtestület első döntése 
alapján. 

Az elkövetkezendő években az alábbi jelentősebb beruházások, események történtek a községben: 

1991: elkezdik a szennyvíztisztítótelep építését 

1992: bezárják a Reé-pusztán működő fafeldolgozó üzemet 

1994: Német Kisebbségi Önkormányzat alapítása Frisch László elnökletével 

1994: elkészül a Hárskutat Lókúttal összekötő út 

1996-ra befejeződött a falu teljes telefonhálózatának kiépítése 

1997: a kultúrház felújítása és átépítése.  

2003: a községet földgázhálózatra csatolják. 

Az Unióhoz való csatlakozás nagyon sokat segített a falunak. Uniós pályázatokon keresztül 
nyertek forrásokat kutak építésére és finanszírozására, illetve karbantartására pénzt. 

Szerettek volna még szélerőműveket is telepíteni, de a lakosság leszavazta az ötletet az állatok 
élőhelyének megóvása érdekében. Fejlesztésre szorulnak a falu útjai (kátyúzás), járdák építése (Zirc 
fele nem is közlekedik busz) A szolgáltatások a következők: két ABC, több kis kocsma, egy nagy 
vendéglő, posta, könyvtár, művelődési ház, orvosi rendelő, óvoda, templom. 

Civil szervezetek 



Elég sok civil szervezet működik Hárskúton: 

Hárskút Fejlődéséért Közalapítvány, 

 Farkaspagony Ifjúsági Közhasznú Egyesület,  

Hárskút Sport Egyesület,  

Magas Bakony Környezetvédelmi egyesület 

Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület  

Lindenbaum Nemzetiségi Dalkör 

A falukutatás tapasztalatai 

Csapatunk nagyon jól tudott együttdolgozni. Én a jegyzetelési feladatokat vállaltam. Riportokat 
készítettünk az önkormányzat dolgozójával, az óvoda vezetőjével, a Posta és a vendéglő 
alkalmazottjával. Elkövettem azt a hibát, hogy a nyilatkozók beosztását és nevét nem jegyeztem fel. 
Mindenki nagyon kedves volt velünk. Sok információt a falu honlapjáról szereztünk be, mert a 
településük történetéről nagyon keveset tudtak. 

Az utcán kevés emberrel találkoztunk. Tőlük azt próbáltuk megtudni, mit szeretnének a falujukban. 
Mivel elégedettek? Min változtatnának? A leggyakoribb válasz:„nem is tudom, így hirtelen”. 

Nagyon furcsa volt nekem, hogy olyan kicsi és nyugodt volt minden. A közterületek sokkal 
gondozottabbak, mint Budapesten. Márkó és Hárskút között szemétszedést szoktak rendezni, a falu 
gondnok is odafigyel az utcák tisztaságára. 

A veszélyes hulladékot külön kezelik.  

A környezet nagyon szép, szívesen töltenék el itt egy hetet. Ha itt kéne laknom, az már lehet, hogy 
büntetés lenne. 

Nagyon jól éreztem magam, a feladatok is jók voltak. Szívesen megismételném más helyen is. 

 

Budapest, 2013. szeptember 8. 

Török Anita 
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