
 
 

1138. Budapest XIII., Váci út 193. szám,  A.1.ép. I. em    Tel.: 450-6115 

*PÁLYÁZAT SZÁMA:       
              

PÁLYÁZATI ADATLAP 
2014. I. FÉLÉV 

Beadási határidő: 2014.  február  20. 
  

1.  A  PÁLYÁZÓ (szervezet vagy magánszemély) 

 

1.1   neve: Papnövelde u.2. Társasház 

1.2    postai címe: 1053 Budapest, Papnövelde u.2. 
1.3    Telefonszáma, E-mail címe: +36/30/9-642-179 
1.4 Bankszámlaszáma: 11705008-20185697 

1.5 Szervezet alapításának időpontja és a bírósági bejegyzés (nyilvántartásba vétel) száma: 1991.december 21. 
1.6 Szervezet képviselőjének neve: Jeney Attila közös képviselő  

1.7 Pályázat témafelelőse (pályázatíró) - név; telefonszám, E-mail-cím: Jeney Attila; +36/30/9-642-179, 
attila.jeney@gmail.com 

 

2.  A  PÁLYÁZAT 

2.1  témaköre  : REKONSTRUKCIÓ; MŰEMLÉKVÉDELEM, ÉPÍTETT ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA; 
BEMUTATÁSA (18)  
 

2.2    címe: Barokk kori kemence bemutatása a Ráth-házban II. ütem 
 

3.  A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 500,000.- Ft   (A pályázati cél  összköltsége:  559,629.- Ft) 

 

4.  A PÁLYÁZAT RÖVID TARTALMA: 
 

A Ráth-ház (Budapest, V. Papnövelde utca 2.) pincéjében található egy nagyméretű, úgynevezett magyar 

pékkemence, mely az épület eredeti, barokk kori magjához tartozik. Hild József a ház 1841-es klasszicista 
stílusú átépítése során a kemencét nem bontatta el, sőt azóta is változatlan állapotban van. 

 

A 2011 óta az ide látogató vendégek (KÖN, szervezett városi turisták, kerületi média, stb.) egyre nagyobb 

érdeklődést mutatnak a pesti belvárosban egyedülálló építmény iránt. Az építményt megvizsgáló 

szakemberek javaslatára lebontottuk az építményt körülvevő, feleslegessé vált pincerekeszeket egyrészt 

azért, hogy a szűk folyosók helyett jó rálátást biztosítsunk, másrészt azért, hogy a Magyar Pékek Fejedelmi 

Rendje és a pékszövetség közreműködésével visszaállítsuk a kemencét körülvevő munkaterületet, ahol 

egykor a pékmester és segédei dolgoztak. 

 
A BBB Alapítvány 2013-as pályázatán 250 ezer forintot nyertünk (a költségvetés 650 ezer volt), mely összeg 

jóvoltából elkezdődhetett a munka, melyet minél előbb folytatni szeretnénk – folyamatosan egyeztetve az 

épület műemléki felügyelőjével, Vinkovits Zsuzsával.  

 

A legközelebbi célunk a meglepően izgalmasan alakuló tér rendbetétele, és az architektúra professzionális 

bevilágítása egy erre szakosodott cég közreműködésével. (A tapasztalatok alapján kicsit visszafogottabbak 

vagyunk a terveinket tekintve – a kiállítás összeállítása ügyében.)  

Kelt: Budapest, 2014. február 20.                                                                             

     PH.   

            

      Jeney Attila közös képviselő, Papnövelde u. 2. Társasház 
             Aláíró(k) neve(i) nyomtatott betűvel 


