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Tisztelt Olvasó!  

 
2017-es lapszámunk igazán sokrétű és tartalmas lett! Új 

kutatási eredmények alapján közreadjuk az első révfülöpi 
szállók történetét és a fülöp-boglári rév két évszázaddal 

ezelőtti állapotát bemutató tanulmányt. De folytatjuk a 

rendesi/kővágóörsi Bárány család révfülöpi vonatkozású 
forrásainak közreadását, valamint irodalmi barangolásun-

kat is, ezúttal a pápai A. Tóth Sándor festő, bábművész és 

rajztanár révfülöpi kötődéséről. Az olvasó a kutatási tevé-

kenység útvesztőibe is bepillanthat a balatoni Gizella csa-
vargőzös múltjának feltárása kapcsán, és a Nagy Háború 

(I. világháború) évfordulójára emlékezve a tragikus/hősi 

halált halt ifjú Ottava Gábor fotóiból is közreadunk néhá-
nyat. Az ecséri templom falában rejtőző római kori kövek 

feliratai is hordoznak új információt, hát még az ízes nyel-

vezetű 19. századi fülöpi fürdőlevél és a településleírás. 

Aki vidám történetekre vágyik, annak ajánljuk Sebestyén 
Gyula mosolygásra késztető történeteit. Megemlékezünk 

végleg eltávozott honismereti segítőinkről, és természete-

sen közreadjuk egyesületi életünket bemutató összegzé-
sünket, közgyűlésünkön ismertetett beszámolóinkat.  

Mindezt egyesületi életünk 25. esztendejében…  
 

szerkesztő 

 

Egyesületi honlapunk: www.revhon.hu 

A külön nem jelölt képek a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény-
ből származnak. A címlap: 

[A révfülöpi révház és a granárium 1898-ban.] 
Gerhát Jánosné által a Révfülöpi Honismereti Gyűjteménynek  

ajándékozott fotó részlete. 

Köszönetünket fejezzük ki szerzőinknek, a szerkesztőnek, akik 

tiszteletdíjukról lemondva támogatták honismereti közlönyünk 

megjelentetését. 

 

K é r j ü k ,  a d ó j a  1 % - o s  f e l a j á n l á s á -

v a l  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 8 - b a n  i s !  

 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület 

adószáma: 

18914348-1-19 
 

A honismereti közlöny megjelentetését támogatta: 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület tevékenységét támogatók 

2016. évi adó 1% felajánlása és a 

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-NO-17-M-1220) 
Nemzeti összetartozás kollégiuma 2017. évi működési támogatása.  
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