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Söjtör – A falu vendégfor-
galmát főként a Deák szü-
lőház látogatói jelentik. A
szőlőhegy alatt található
egy másik emlék, a Deák-
forrás, amit felkeresünk.

– A monda szerint ennél a
kútnál pihenve találkozott Deák
Ferenc egy nagy farkassal, s a
vadállatot a tekintetével zabo-
lázta meg – meséli Könyves
Gábor, a falu polgármestere.

A faluban lévő Festetics kas-
tély ma iskola, az integrált kö-
zösségi szolgáltató tér pedig
Festetics Mária nevét vette fel.
Azt tervezik: állandó emlékszo-
bát rendeznek be a névadóról.

A falu Szent Jakab apostol-
ról elnevezett templomában őr-
zik Deák keresztlevelét. Kevés
falu mondhatja el magáról,
hogy olyan történelmi erek-
lyékkel rendelkezik, mint Söj-
tör. Az Árpád-korban, Zalavár-
hoz tartozóan az őrvidék része-
ként is funkcionált. Földesurai
voltak a Hahótok, a Széchyek,
a Hásságyiak, a zalabéri Horvá-
tok, aztán a Festeticsek, Deá-
kék. A török kort a frontvonal
peremén élve szenvedték meg,
a főbb útvonalak azonban min-
dig elkerülték Söjtört. Ettől
függetlenül jelentőssé növeke-
dett a falu, az 1940-es évekre a
lélekszám meghaladta a kéte-
zer-ötszázat, s Göcsej legna-
gyobb településévé vált.

– Visszavásároltuk a családi
hegyünket, mert látok fantáziát
a kertben. Egyre több söjtöri
fiatal tesz így, szerencsére van
egy szőlész-borász a hegyen,
aki hivatásszerűen foglakozik
a szőlővel – mondja Könyves
Gábor. Sabján István és a lá-
nya, Kitti a szőlőben dolgozik.
Kitti szőlész-borász képesítést
szerzett, sőt a közelmúltban le-
tette a borbírálói vizsgát is.

– Apámnak mindene a sző-
lő, ez a nagy telepítés, amit
majd tovább kell vinni. Szerin-
tem jövője van a szőlészetnek
Söjtörön is – mondja Kitti.

A falut járva megakad a
szemünk egy régi, nagy, lakat-
lan, „kódis állásos” épületen.

– Le kellene bontani, száz-
millió forintba is belekerülne a
felújítása, de védelem alatt áll
– mondja Németh Árpád gaz-
dálkodó, az ő családja vette
meg a házat, mert hozzá tarto-
zott a szomszédos gazdasági
épületekhez, amikre szüksé-
gük volt.

– A faluban található egy be-
fejezés előtt álló panzió is, amit
felszámolnak. Elgondolkozunk
rajta, hogy az megszerezhető
volna-e az önkormányzat szá-
mára. Van egy másik szőlős he-
gyünk is a Gene-hegy, ahol egy
1938-ban épített kápolna is ta-
lálható. A Deák- és a Festetics-
hagyaték mellett ezeket az érté-
keket is be szeretnénk vonni a
turizmusba – mondja Könyves
Gábor.
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