
„A kivitelezés során rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie a kivitelezőnek: úgy kellett kiváltani a 
fafödémet vasbetonra, hogy a tetőt a födém szigeteléséig nem lehetett elbontani; a nyár két hónapja alatt 
el kellett végezni mindazt a munkát, amit egy működő iskolában nem lehetett, megoldásokat kellett 
találni számos tűzvédelmi előírásra, és számolniuk kellett a szűk utcával és az apró udvarral is. 
Mindezt a kihívást példásan megoldották! 
A munka színvonalára és a dolgozókra soha nem volt panasz, és a határidőhöz is tartották magukat.  
Köszönjük, hogy nem csak arra törekedtek, hogy ami le van írva, meglegyen, hanem arra is, hogy jó 
legyen! Szeretettel ajánlom a BAU-VIP Generál Kft-t minden építkező figyelmébe.”

Géczy Árpád
igazgató

Még sokat tapasztalt cégünk számára sem mindennapi feladat egy 
zsibongó, működő iskolában jelentős felújítást végezni, úgy, hogy az 
ne zavarja a tanítást. Mindez csak példás munkaszervezéssel és odafi-
gyeléssel lehetséges. Az emeletráépítés során elbontottuk a meglévő 
fafödémet, amit vasbeton födémmel váltottunk ki. A második emeleti 
tetőszinten öt nagy osztálytermet és a hozzájuk tartozó vizesblokkot 
alakítottuk ki. Kibővítettük a lépcsőházat, kialakítottunk egy acélszer-
kezetes fedett átjárót, ami a főépületet, az udvari épületet, valamint 
a kültéri tárolót köti össze. Elvégeztük a gépészeti munkálatokat, a 
vagyonvédelmi és az informatikai hálózat kiépítését, valamint külön 
kérésre újraburkoltuk a földszinti lépcsőházi előtereket, csúszásmen-
tessé tettük a padlót és a lépcsőket.  

A több mint száz éves múltra visszatekintő Petőfi utcai iskola az 1883/84-es tanévben indult négy önálló osztállyal. Az iskolaházat 
1902-ben vehették birtokba, ami a mai külsejét 1973-ban nyerte el. Részben az idő múlása miatt, részben a gyermekszám örvendetes 
növekedésének köszönhetően igencsak aktuálissá vált az iskola felújítása, bővítése – a mai kor igényeinek megfelelően. A BAU-VIP 
Generál Kft. a többlépcsős munka II. ütemében a főépület egy részének részleges emeletráépítését végezte el, valamint további kiegészítő 
munkálatokkal segítette az intézmény korszerűsítését.
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