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FALUNAP AZ ÉN FALUMBAN, 

TÓFEJEN 2009. AUGUSZTUS 1-ÉN

Tófeji Valéria
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Néhány éve már, hogy ötvenévnyi távollét után 
meghívót kapok szülőfalum nagy együttörülős 
ünnepére.

A lelkemet melengető érzés mögött mindig ott 
lapul a kétség: hogyan jutok el oda?! Az aggodalom 
jogos, hisz nincsen gépkocsim, vonattal pedig ilyen 
messziről (100 km), csak többszöri átszállással és 
félnapig tartó tortúrával lehet eljutni oda. (Magán-
véleményem szerint átgondolatlan módon hagyta 
ki a MÁV az egyetlen jó lehetőséget Csáktornya 
felé az országhatár megközelítésére: kiépíteni ezt 
a meglévő vasútvonalat. Még a vasútállomást is 
lebontották az Európai-hírű Zalakerámia-faluban, 
Tófejen! Ez a baklövés óriási!) Autóbusz pedig a 
hétvégeken ritkán jár, ezért alkalmatlan.

De van nekem – hála Istennek! – egy „utolsó 
mohikán” unokaöcsém, Tófeji Béla, akitől nem le-
het segítséget kérni úgy, hogy ne teljesítené. Segítő 
kezét nyújtja rokonnak, idegennek. Empátiája a se-
gélykérők biztos talaja, legyen szó különféle ügyek 
intézéséről, személyszállításról, vagy megoldási 
lehetőségek kitalálásáról. Szerencsére, felesége Il-
dikó asszony jó társnak bizonyul ehhez a lélekből 
fakadó karitatív tevékenységhez.

A tófeji falunap úgy érhető el a számomra, hogy 
ő a kocsijával odavisz, ahova kérem: az egerszegi 
temetőbe a szüleim sírjához, vagy bemutatkozó lá-
togatásra a Zala megyei könyvtárba, vagy a tófeji 
falunapra. Most is várt Egerszegen a pályaudva-
ron, és Ildikó asszony pompás ünnepi ebédje után 
elröpített a tófeji falunapra. Nagy örömömre szol-
gált, hogy rajtam kívül még egy ember volt ezen 
az ünnepen a több száz személyes tömegben, aki 
büszkén viseli ennek a kis zalai községnek a ne-
vét, és úgy hívják, mintha onnan származott volna, 
hogy Tófeji Béla. Most is köszönöm neki és felesé-
gének, hogy általuk lehettem részese szülőfalum 
örömünnepének.

A falunapi program ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött. A község vezetői a Rákóczi induló 
hangjai mellett felvonták a nemzeti lobogót. A tá-
bori szentmisét egy óriás sátorban Bognár István 
plébános és Tüske József vendég esperes úr celeb-

rálta. Horváth Zoltán polgármester úr köszöntöt-
te a falu polgárait, a vendégeket és felkérte Vígh 
László országgyűlési képviselő urat megnyitó be-
szédének megtartására.

Vígh László úr a régi időkből, a családjából ho-
zott példával világította meg az emberi segítség-
nyújtás, az összetartás és az egymásrautaltság fon-
tosságát.

Édesapja a Rákosi érában olyan földdarabot vett 
művelés alá, amely parlagon hevert. Kézi erővel 
megmunkálta, majd a gereblye nyelével sort hú-
zott, és kézzel kukoricát szórt bele. Amikor a ka-
pálásra került a sor, arra tévedt egy elvhű funkcio-
nárius. Az apa gyorsan lefeküdt a sorok közé, de 
észrevette az elvtárs, és erélyesen rákiabált:

– Mit csinál maga itt?
– Kapálom a kukoricámat – válaszolt egyenesen 

a kérdésre.
– Na majd megüti a bokáját!
Telt-múlt az idő, az apa szorgos munkájának 

eredményeként sikerült egy használt kis traktort 
vennie. Éppen munkálta a földjét, amikor szalad-
tak hozzá az emberek, és kérték, jöjjön gyorsan a 
traktorral a hegyre, mert rosszul lett egy ember, be 
kellene vinni a kórházba. Laci bácsi ledobta szer-
számait, és sietett a beteghez. Fölé hajolva látta, 
hogy a funkcionárius fekszik a földön segítségre 
várva. Gyorsan beemelték, és a kórházba sietett. 
Szerencsére időben érkeztek. Ő meg is várta, hogy 
mi lesz vele. Amikor jobban lett, hiába várta, hogy 
néhány szóval megköszöni az életmentő segítsé-
get. Pedig jól esett volna neki. A doktor azonban 
megdicsérte.

Mai minőségi életünknek egyik alappillére is az 
önzetlen segítség lenne. Mert lám, a sors útjai ki-
fürkészhetetlenek. A közmondás nem hiába tartja, 
hogy „Ma nekem, holnap neked!” A képviselő úr 
nagy tetszést aratva Márai idézettel zárta megnyitó 
beszédét.

Őszinte örömmel konstatáltam, hogy Vígh 
László politikus lírai hangvételű beszédre képes. 
Örülök, hogy találkozhattam vele, a hallgatóságot 
is meghatotta.
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A szentmisén Bognár István plébános úr ige-
hirdetésében is a szeretet, a család, az együttérzés 
fontosságát hangsúlyozta. Számomra feltűnt, hogy 
sok ember járult a szentáldozáshoz. Az atya megál-
dotta a jelenlévőket, és elkezdődhetett a változatos 
kulturális program.

Volt ott mindenki kedvére választható elfoglalt-
ság: csúszda, vízi foci, körhinta, henna, arcfestés, lu-
fi bohóc, tandemasztal, labdarúgó mérkőzés, majd 
sok-sok zene, és közte a Holdpórázon c. verses-no-
vellás kötetem bemutatója. Röviden elmondtam a 
tudnivalókat a könyv címéről, a borítórajz alkotó-
járól, a belső grafi kákról és készítőjéről, V. Horváth 
Anna festőművészről, aki Csernobil áldozata lett. 
Végül két tófeji vonatkozású verset olvastam föl: 
a Tófeji harangszó és Rekviem szülőfalumért c. verse-
ket. Úgy láttam, hogy a mintegy 50-60 főnyi hall-
gatóság értette és értékelte is. Az ajándékba hozott 
100 könyv kevésnek bizonyult, még postán is kel-
lett küldenem néhány darabot, mert közben egyre 
érkeztek az újabb érdeklődők. Örömömre szolgál, 
hogy van igény az olvasásra, és annak különösen 
örülök, hogy az én írásaim is érdeklődést váltanak 
ki szülőfalumban.

A kulturális műsor fergetegesre sikerült. Úgy 
éreztük magunkat, mintha színházban lettünk vol-
na. Örömmel tapasztaltuk, hogy a sok tehetséges 
énekes és táncos hölgy mellett megjelent néhány 
férfi  szereplő is, akik ugyancsak megmozgatták a 
szépszámú közönség tenyerét.

A Szivárvány dalkör minden elismerést megér-
demel, Olasz Jánosné iskolaigazgató karvezetővel 
az élen. Nagyszerű ötletnek bizonyult a dalok vá-
logatása, örökzöld, fülbemászó dallamukkal a kö-
zönséget is dalra fakasztották. A pusztaszentlász-
lói asszonyok, a „tófeji apácák”, a mazsorettek is 
nagyszerű szórakozást biztosítottak. Bizonyára La-
katos György tanár úrnak, a Faluház vezetőjének 
és Olasz Jánosné iskolaigazgatónak sok munkája 
van abban a könnyedén bemutatott, órákig tartó 
színvonalas műsorban, amit produkáltak. Amikor 
szólóénekesként is megmutatták, hogy mit tudnak, 
arra gondoltam, hogy „de jó lehet abban a faluban 
élni ma is, ahol ilyen intézményvezetők vannak!”

Horváth Zoltán polgármester úrról külön kell 
szólnom. Az, hogy fáradhatatlanul ott van minde-
nütt, ahol szervezni, intézkedni és tenni kell, nem 
fedezi összes erényét. A fi gyelmessége is határ-
talan: amikor látta, hogy fogytán van az italunk, 
maga hozott oda a helyünkbe frissítést! Megosztott 
fi gyelme nagyra értékelendő. Kitűnően ért ahhoz, 
hogy körülötte több tucatnyi ember úgy tegye a 
dolgát, ahogy kell egy ilyen több száz főből álló, 
változatos, egész napos programban. Nem vélet-
len, hogy a meghívott vendégek részére készített 
fogadáson, amelyen a megye vezető személyiségei 
voltak jelen, Manninger Jenő, a Zala megyei Köz-
gyűlés elnöke Horváth Zoltán polgármester úrnak 
emlékérmet és emléklapot adott át abból az alka-
lomból, hogy Zala megye ezer éves fennállását is 
ünnepeljük.

Gratulálok eredményeihez, további sok sikert 
kívánok kedves szülőfalum fejlődéséhez, amelyet 
ő is a szívén visel.

Ez az egész községet megmozgató falunapi 
rendezvény a várakozáson felüli örömünnep volt, 
úgy ítélem meg a tapsviharokból, hogy nemcsak 
az én számomra. Azt kívánom, és kérem szülő-
falum polgáraitól, hogy becsüljék meg a község 
vezetőit, mert láthatóan sokat tesznek a közössé-
gért. Becsüljék meg egymást is, mert amit egész 
nap produkáltak szervezésben, fi zikai és szellemi 
munkában egymásért, a faluért – jó példát mu-
tatva arra, hogy mindenki képes adni magából 
valamit másokért, csak akarni és tenni, tenni kell 
–, az minden elismerést megérdemel. Ez pedig 
reményt jelent a jövőre, ami nagyon fontos utó-
daink további életéhez.

A magam számára meglepetéssel zárult a nap, 
mert Müller úr, aki szülőházam új német tulaj-
donosa, megismert és behívott a portájára. Sorba 
mutatta felújításainak eredményét, amellyel kom-
fortosabbá, szebbé tette otthonát és környékét: a 
fürdőmedencét, a garázst, az udvari grillsütőt, a 
rengeteg virágot… Úgy örültem, mintha most is 
az enyém lenne. Jó egészséget kívánok neki, hogy 
sokáig élvezhesse drága szüleim keze-munkájának 
és saját szépérzékének gyümölcseit!


