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Az Olvasóhoz!  

 
2016 a meglepetések éve volt! Meglepő, hogy napja-

inkban is vannak a régmúlt teljesítményeire, értékteremtői-

re nyitott, azt megbecsülő honfitársaink. Például a Siposs -
emléktábla elhelyezésének kezdeményezői ilyenek! Meg-

lepő – némi iróniával – és példaértékű, hogy a révfülöpi 

önkormányzat, a képviselők és polgármester milyen egyet-
értésben karolták fel a kezdeményezést és támogatták an-

nak megvalósítását. Ennek kapcsán olvasható a Siposs An-

tal zongoraművészről írt sok kérdést tisztázó, részletes ta-

nulmányunk. 
Meglepő, hogy az utolsó félévben egyre több új révfü-

löpi lakóház, üdülőház tulajdonosa keresi meg a Honisme-

reti Gyűjteményt ingatlanának felújításával kapcsolatban. 
Kíváncsiak a múltra, szeretnék a régi formáját, történetét 

tudni az épületeiknek, mivel azt értéknek gondolják. Né-

mileg ehhez is kapcsolódik Révfülöp múlt század eleji fej-

lődéséről, fejlesztéséről szóló, számos korabeli forrást idé-
ző összeállításunk.  

Meglepetés számunkra Kertész Károly alapos részletek 

bemenő Bárány családról írt tanulmánya, amely a helyi 
révhajózás történetéhez illeszkedik, vagy Bajcsy-Zsilinsz-

ky Endre itt látottakról papírra vetett, ma is aktuális mar-

káns véleménye. De Kovács Sándor Cholnoky Jenő kör-
nyékünkön végzett munkájáról, alkotásairól, vagy állandó 

szerzőnk Németh Pista révfülöpi irodalmi életre és peda-

gógusokra emlékező tanulmánya is „meglepetéseket” hor-

dozhat sokunk számára. Hát még az ízes nyelvezetű közel 
másfélszáz éves révfülöpi fürdőlevelek…  

 

szerkesztő 
 

1 % 
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik 2015. adóévi szja 1%-ának  

felajánlásával segítették tevékenységét.  

Egyesületünk számlájára ezúton 2016-ban 

37.479,-Ft érkezett. 

 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület 

adószáma: 

18914348-1-19 
K é r j ü k ,  t á m o g a s s a  t e v é k e n y s é -

g ü n k e t  2 0 1 7 - b e n  i s !  
 

A lap megjelentetését támogatta: 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület tevékenységét támogatók 

2015. évi adó 1% felajánlása és 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  

*** 

A címlap 

[Révfülöpi villák ~ 1912] Képeslap. 362. Grósz Simon 

kiadása, Révfülöp felhasználásával készült. 

Köszönetünket fejezzük ki szerzőinknek,  

a szerkesztőnek, akik tiszteletdíjukról lemondva támogatták 

közlönyünk megjelentetését. 

http://www.revhon.hu/

