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Hagyomány és fejlődés  

 
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 elgyökér-

telenedés, az újraközpontosítás és a bürokrácia – közepet-

te 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 
 

szerkesztő 
 

1 % 
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik 2013. adóévi szja 1%-ának  

felajánlásával segítették tevékenységét.  

Egyesületünk számlájára ezúton 2014-ben 

41.302,-Ft érkezett. 

 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület 

adószáma: 

18914348-1-19 
K é r j ü k ,  t á m o g a s s o n  2 0 1 5 - b e n  i s !  

 

A lap megjelentetését támogatta: 

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-14-M) 
Közösségi környezet kollégium 2014. évi működési támogatása ,  

a Révfülöpi Honismereti Egyesület tevékenységét támogatók 

2013. évi adó 1% felajánlása.  

 
A borító címlapterv: Révfülöp központja 1899-ben.  

Révfülöp (1903 - Kapmann H.) képeslap részlete.  

A lapban külön nem jelölt fotók készítői:  

Dr. Miklós Márton, Szabó István. 
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