
G U T O R F Ö L D E É P Í T K E Z I K 

Az augusztusi verőfényes szombat délután a polgármes-
tert keressük a faluban. A sportpályára irányítanak: itt zaj
lik éppen a település legrangosabb sporteseménye, a foci 
utca-bajnokság. Nyakas István éppen újabb meccsre vá
rakozik csapatával, így van ideje arra, hogy az épülő mű
velődési házról beszélgessünk. 

Az általa vezetett község az ezerháromszáz lakosával 
Zala megye nagyobb települései közé tartozik. Egyike an
nak az öt helységnek, amely a megyében pályázati pénzt 
nyert a minisztériumtól a kultúrház újraélesztésére. 

Egyelőre csak a bontásnál tartanak. Tető nélkül me
redeznek a falak. 

A kérdésre, hogy milyen igény van a faluban a műve
lődési ház újbóli működtetésére, a válasz egyszerű. Több 
évtizedes hagyománya van itt a közművelődésnek. Har
minc éve él és dolgozik a faluban Török Ida népművelő, 
aki több népművészeti csoportot alapított és vezetett. 

- A rendszerváltás után mindenütt a kultúráról mond
tak le az emberek. Itt ez nem történt meg - mondja a pol-
gánnester. - Mégpedig azért nem, mert van aki kézben 
tartja a közművelődést. Egyetlen személyiség vonzereje, 
kisugárzása képes megmozgatni a falut. 

Csak az volt a bökkenő, hogy az utóbbi években élet
veszélyessé vált a kultúrház. Szakadni készült a tető, nem 
tehettek mást, bontani kellett. 18,5 millió forintos felújí
tást terveztek. 3,5 millió forinttal támogatta pályázatukat 
a minisztérium. A maradék 15 milliót az önkormányzat 
állja saját erőből, tartalék alapból. Az építkezés során két 
régi, egyszerű épületből készül a művelődési ház. A kultúr
ház mellett áll a mozi épülete. Egy folyosó köti össze már 
a kettőt, ide kerül a vizesblokk. Eddig nem volt az épület
ben mosdó, vécé. A második ütemben kibővítik a mozi
termet, a vászon mögött áll majd a színpad. Csak beren
dezés kérdése, hogy egy-egy alkalomra színház, vagy mozi 
lesz a teremből. Egy körülbelül hetven négyzetméteres ter
met úgy alakítanak ki , hogy emeletén egy légtérben galé
ria lesz. Itt lesz a galéria, rendszeresen fognak kiállításokat 
rendezni. A bejáratnál ruhatárat, büfét építenek. A kiste
remben teleház és turista iroda működik majd. Ugyanis 
bevonul a számítógép a falu életébe, hogy rákapcsolódja
nak a világhálóra. Ahogy lehet, úgy spórolnak az építke
zéssel. Az önkormányzat műszaki brigádja végzi a felújí
tást, közhasznú munkások bevonásával. 

A legfontosabb fejlesztéseket már az elmúlt években 
elvégezték a faluban, így jut pénz most a kulturális fejlesz
tésre, művelődési házra. Kiépült már a település teljes 
közműhálózata, működik a nemrég felújított kábeltévé 
rendszer. Minden háztartásban tizenkét csatornát lehet 
fogni. 

Sűrítménygyártó almaüzeme van a településnek. A 
kárpótlási földeken ezért almát termesztenek a helybéli
ek, közel negyven hektáron. A szomszédos településekről 
is állandóan befutnak az almával megrakott teherautók. 

Az úthálózat fejlesztése ezért létfontosságú. Az önkomány-
zat összekötő utat akar építtetni a szomszédos Szentkozma
dombjához, ha elkészül, leegyszerűsödik a szállítás. Most 
mégis előrevették a művelődési ház felújítását. Mert az 
már nem várathat magára. Es nem csupán azért, mert a 
tető beázott, és készült ledőlni a fafödém. A falu minden
napi életének egyensúlya borul fel, ha nincs központja, 
otthona a közművelődésnek. 

Eredetileg iskolának épült az 1910-es években, s csak 
később lett művelődési ház. Itt helyezték el a klubkönyv
tár tízezer kötetes gyűjteményét. 

Gutorfölde jól vészelte át a rendszerváltást követő 
gazdasági átalakulást. Beindultak a helyi vállalkozások, 
kisebb üzemek létesültek. Sokan Tófejen dolgoznak a 
kerámiaüzemben, s a Flextronics nagyvállalat telepére is 
mindennap hordja az embereket a munkásbusz. Van te
hát munkalehetőség, csupán négy százalékos a munka
nélküliség. De közhasznú munkásokat is tud alkalmazni 
az önkormányzat. 

- Dicsekea^etünk azzal, hogy innen nem, vagy csak rit
kán költöznek el a fiatalok - mondja a polgármester. - A 
diplomások is visszatérnek és itt rendezik be az életüket. 

Igyekszik is minél többet nyújtani az önkormányzat a 
lakosságnak, orvosi ellátásban is. Tavaly korszerű fogor
vosi rendelőt szereltek fel, megszervezték a rendelést. 
Ezért már nem kell városba utazniuk a helybélieknek. A 
családok számára ez is könnyebbséget jelent. 

A millennium évét a kultúra fejlesztésére szánta Gutor
földe önkormányzata. Ez több beruházással járt a művelő
dési ház átépítésén kívül. Az augusztus 20-i ünnepségekre 
ötven négyzetméteres, faszerkezetű állandó szabadtéri 
színpadot építettek a falu főterén. Jövőre építenek majd 
tetőt is fölé. Díszburkolat borítja körülötte a nézőteret. 
Parkosítják mellette a zöld területet. Itt állították fel a 
millennium emlékére a honfoglalást jelképező allegorikus 
faszobrot, két csíkszeredai szobrász, Nagy Ödön és Koszti 
István Miklós alkotását. 

Nyakas István büszke arca, hogy mindenfelé saját ter
veinek megvalósítását lehet megcsodálni a településen. 
Ö álmodta meg az egységes buszmegállókat, a játszótér 
berendezéseit, a templomhoz vezető lépcső dekoratív kor
látját. Mindent fából, a harmonikus összhatás kedvéért. 
Régi tervét valósítja meg így Nyakas István. Mikor pol
gármester lett, elhatározta, hogy a legszebb települések 
között fogják emlegetni szülőfaluját. Az önkormányzat 
épülete mellett is felújíttatta a szökőkutat. 

Már most is a településen működik a kistérség irodája. 
Gutorfölde, a Közép-Zala Kistérségi Társulás központja 
arca törekszik, hogy - kulturális hagyományaira alapozva 
- odavonzza a falusi turizmus iránt érdeklődő vendégeket. 

A k i végigsétál, vagy autóval keresztülhajt a települé
sen, annak feltűnik, hogy milyen szépen gondozott min
degyik közterület, park, és rendben van tartva a temető. 
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Tavaly kisgépeket vásárolt az önkormányzat, hogy a szük
séges parképítési munkákat saját alkalmazottai, közhasz
nú munkásai végezhessék. 

A határban évekkel ezeló'tt egy erdészházat létesítet
tek, itt gyermekcsoportokat fogadnak. Színes prospektust 
adott ki a település, amelyben a kistérség természeti szép
ségét mutatják be az érdekló'dó'knek. Angol és német nyel
ven is eljuttatják a külföldi turistairodákba. Az utóbbi 
években állandó kapcsolatot építettek ki a szlovéniai 
Völgyfaluval. Igénylik a települések közti együttműködést, 
a közös kulturális rendezvényeket. Legutóbb a pávakörük 
látogatott Gutorföldére. Nem véletlenül. A környéken 
nincs olyan település, amely hasonló kulturális hagyomá
nyokkal rendelkezne. Török Ida népművelő vezetésével 
hosszú évek óta működik a néptánccsoport és a színjátszó 
kör. Minden helyi rendezvényen a legnagyobb esemény a 
helyi csoportok műsora. 

Fontos esemény a falu határában évente megrendezett 
megyei kézikaszás arató verseny. Nem csak a megyéből, de 
még Szlovéniából is jönnek ilyenkor versenyző csapatok, 
vendégek. Az aratóbandák és a marokszedők nagy össze
csapását és a kézi-cséplő versenyt kiegészíti az aratási 
koszorú-kötők versenye. A települések bemutatják saját 
termékeiket. Az egész rendezvényt kultúrműsor koronáz
za, általában a helyi hagyományőrző tánccsoport fellépé
sével. Minden évben a szüret után tartják a helyi borter
melő gazdák a borversenyt. Hatalmas presztízst jelent, ha 
valakinek a borát győztesnek nyilvánítja a zsűri. A helyi 
gazdakör is évente temiénybemutatót szervez. Az eseményt 
követő ünnepség is jó alkalom az együttlétre. 

Az utóbbi időben szünetelt a helyi csoport munkája, 

de a millenniumi augusztus 20-i ünnepségre összeálltak a 
helyi fiatalok és betanulták a táncokat. 

- Az utóbbi időben tizenöt, húsz millenniumi zászló
átadáson vettem részt a környéken - meséli Nyakas István. 
- Elmondhatom, hogy a mi ünnepünk messze kimagaslott 
közülük. Ilyen hangulatot, mint nálunk, csak a helyi elő
adók képesek teremteni. Idén ötszázan jöttek el az új sza
badtéri színpadhoz, hogy az ünnepi műsort megtekintsék. 

Evek óta működik népfőiskola a településen. Még a 
rendszerváltás előtt indult az oktatás. Évi tizenöt előadás
ra hívnak kutatókat, szakembereket a megye oktatási in
tézményeiből. A legkülönbözőbb témákat veszik sorra a 
kurzuson: Történelemórát a gazdálkodásról, kertművelés
ről szóló előadás követ, a különböző vallások történetével 
ismerkedhetnek a hallgatók, de igen népszerűek az egész
ségügyi témák is. Mindig összejön harminc ember, hogy 
végigülje az előadásokat. A végén záróvizsgát tesznek, ok
levelet kapnak arról, hogy elvégezték a népfőiskola adott 
évi kurzusát. 

Hiába szerettünk volna beszélgetni a falu híres nép
művelőjével, ottlétünk alatt éppen szabadságát töltötte 
és elutazott. így csak a róla szóló elbeszélések maradtak. 
Legendás, hogy el akarták csábítani a környező települé
sek. Azt mondták az ottani népek: könnyű Gutorfalvának 
élvonalban lenni a kultúrában, mikor ott dolgozik Török 
Ida. Ha ő nem is tudott többfelé szakadni, de tanítványai 
eredményesen dolgoznak. Tánccsoportot vezet a zalabéri 
és a tófeji tanító. Ok adják tovább a szellemi örökséget, 
és azt a módszert, ahogy a helyi önművelő csoportokat 
szervezni lehet. 

Sághy Erna 
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