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25. jubileumi lapszám!  

 
Elgondolkodtató, hogy a mai világunkban egyáltalán 

van-e értelme hagyományaink feltárásának, ápolásának?  
Hiszen ma már nem csak az elszegényedő révfülöpiek, ha-

nem a helyi fiatalok, gyermekeink, unokáink is elkö ltöznek 

a munka, a megélhetés, a magasabb jövedelem után.  
Hiszen ma már a hagyományápolást, értékőrzést törvényi 

jogszabály szabályozza (értéktárak), amelyeket központi 

direktívák, megszabott megfelelési szempontok alapján 

minősítenek értékeket!  
Hiszen ma már a helyi, falusi civilszervezetek működése 

egyre jobban ellehetetlenül, és nem anyagi okokból, hanem 

a jogszabályi csűrés-csavarás, a túlbonyolított szabályo-
zottság terhei és átláthatatlanságai miatt. 

Érdemes-e egyáltalán a fenti körülmények – az elgyökérte-

lenedés, az újraközpontosítás és a bürokrácia – közepette 

a múlttal és hagyományainkkal törődni? 
IGEN! Pozitív és követhető helyi mintákra lenne szük-

ségünk a csalfa látszatra és képzelt valóságból épített mé-

diavilágunkban. Tanulhatnánk elődeink sikeres erőfeszíté-
seiből, a régmúlt negatív eseményeiből pedig okulhatnánk 

is! De ezt már annyiszor leírták mások is! Újra és újra!... 

Mezriczky Péter Káli-medencét és Fülöpöt szerető ver-
séből, a régi utazók fürdőlevelekben megfogalmazott gon-

dolataiból és a fejlődésért tenni akaró korai balatoni civi-

lek erőfeszítéseiből lelki támogatást, erőt nyerhetünk.  

Kívánok kellemes és elgondolkodtató olvasást egyesüle-
ti tagjainknak, olvasóinknak 
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