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Zalaszentgyörgy
történelmi hagyatéka
Győrffy István

gyorffy.istvan@plt.hu

Zalaszentgyörgy – A telepü-
lésnek példás rendben vannak
a középületei, az orvosi ren-
delő, az óvoda, a kultúrház,
felújították a harminc éve
épült sportcentrumot, legu-
tóbbi büszkeségük pedig a
Testvér-települési Park, amit a
falu összefogásával az idén
építettek. A történelem során
sokat szenvedett falu templo-
ma őrzi az évszázadok meg-
próbáltatásait, a többszöri fe-
légetést, kirablást, de Zala-
szentgyörgy soha nem népte-
lenedett el. A templomot
1961-62-ben rendkívül szak-
szerűtlenül felújították, s
hogy nem úgy maradt, az an-
nak köszönhető, hogy 1975-
ben elkezdődtek falai közt a
műemléki kutatások, amit
Vándor László fejezett be.
Ennek nyomán 1984-85-ben
történeti hűséggel sikerült a
helyreállítás.

Az ember azt hinné, hogy
műemléki téren most már
minden rendben van Zala-
szentgyörgyön. Főleg, hogy
látja a szép park övezte,
1778-ban épült, tavaly felújí-
tott harangtornyot is. A szent-
györgyiek öröme azonban

nem teljes, mert a faluhoz tar-
tozó Zélpusztán, ahol csodá-
latos környezetben halastavak
is vannak, romosan áll az
1767-ben épített ritka megol-
dású, úgynevezett háromkaré-
lyos alaprajzú kápolna, ami-
lyenből Magyarországon ezen
kívül csak kettő található.

– A most épülő, jövőre
megnyíló Zalaszentgyörgyi
Porta Tájház is a múlt emlé-
keinek megőrzését szolgálja.
Természeti értékeink közé so-
roljuk a Szentgyörgyi-tavat,
az élő vizeinket, a védett hó-
virágos-égeres, ciklámenes-
bükkös s a Zala réti növény-
társulásokat, valamint a Zél-
pusztán lévő védett tölgyeket,
amiből sajnos már csak egy
áll. Mindezek igen vonzóak,
de ha arról beszélünk, miért
érdemes ide látogatni, csak
azt mondhatom, a közösségi
értékeink teszik igazán Zala-
szentgyörggyé ezt a telepü-
lést. Azok az emberek, akik a
közösségi életet szervezik, s a
munkákban részt vesznek, az-
az szinte az egész falu lakos-
sága – mondja mosolyogva
Kovács Dezső polgármester,
amihez még annyit fűz: „Za-
laszentgyörgy az én életem
is!”
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