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Hivatkozással Révfülöp Nagyközség Önkormányzata részérol közzétett':'~'teÚ:pülés g"OÖ··éves'''
jubileumi évforduló alkalmával - maradandó emlékjellétesítésére kiírt ötletpályázatára a
Révfülöpi Fürdoegyesület révfülöpi emlékmu (révész szobor) felállítására nyújt be pályázatot.
A pályázat vezér gondolatai:
A 800 éves évfordulóra készüljön el egy olyan mualkotás, amely szorosan kötodik a
település megnevezéséhez, Rév-Fülöp-höz
- Emlékeztesse a helyi polgárokat, üdülotu1ajdonosokat és vendégeinket községünk több
százéves tevékenységére, a Balaton északi és déli partját összeköto tevékenységre, a
RÉv átkelésre.
Az emlékmu a jövoben legyen Révfülöp jelképe.
Az emlékmu elkészítoje legyen révfülöpi lakos.
A pályamu a révészt jelenítené meg és állítana maradandó emléket a vizi közlekedés
jellegzetes személyiségének. A révész szobor felállítása helyszínét mindenképpen Révfülöp
központjában a móló közelében javasoljuk. Elsosorban a Rózsakert közepén, vagy a
hajókiköto-mólóján képzeljük el.
A mualkotás - révész szob or - fotóját, videó animációját mellékeljük CD-n a pályázathoz.
Külön igényesetén a szobor makettjét is rendelkezésükre bocsátjuk. Megvalósulása esetén a
szobor 2 méter 20 cm magas lenne, 40 cm-es talapzatra helyezve. Anyaga piro gránit, a
talapzat balatonfelvidéki vörös homokko.
A megvalósítás költsége 1.350.000,-- Ft, azaz egymillió háromszázötven ezer forint.
A munkafázisok részletezése:
az 1:5-ös kisminta tervezése, mintázása és gipszbeöntése
1:1 agyagminta
agyagminta gipszbeöntése
gipszszoborról présforma készítése
présformába piro gránit-agyag préselése
égetés a Budapesti Magnezit Ipari Muvek nagyteljesítményu kemencéjében 1.200 oC
fokon
patinázás
helyezés (teherautó, darú, segédmunkások)
posztamens: balatonfelvidéki vörös homokkobol, faragása, az emlékezo felirat
vésésévei, szállítással, helyezéssei
a Képzo- és Iparmuvészeti Lektorátus zsurizési díja: 180.000,-- Ft (helyszíni szemle,
kisminta zsurizése - 1:1 agyagminta, - kész mu zsurizése: alkalmanként 60.000,-- Ft).
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Révfülöpi Fürdoegyesület Pályázata

Számunkra kedvezo döntés esetén a Révfülöpi Fürdoegyesület vállalja, hogyabekerülési
költség jelentos részét Révfülöp Nagyközség rendelkezésére bocsátja anyagi támogatás
címén.
Az összeg nagysága külön megállapodás tárgyát képzi.

Révfülöp, szeptember 28.
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Melléklet:
1 db DV minoségu fájl DVD-n
(! a minoség csak TV közvetítésre alkalmas !)
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