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A bécsi Képes Krónika tanúsága szerint Szent István 1015-ben rendelkezett a Szent Péter és Pál-templom építéséről. A korabeli 
épületek a történelem viharaiban elpusztultak, a mai, barokk templom 1749-ben készült el. Amilyen fontos a közösség életében a 
folyamatos megújulás, ugyanolyan lényeges épített örökségük megóvása is. A plébánia épületeinek jubileumi rekonstrukciójára a 
BAU-VIP Generál Kft. kapott megbízást. 
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A háromboltszakaszos hajóhoz egyboltszakaszos, belül íves, 
kívül a nyolcszög három oldalával záruló szentély csatla-
kozásával épült Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia kiemelt 
műemlékeink közé tartozik. Hagyományai, története, nemes 
építészete és a templomban őrzött műalkotások egyaránt a 
legbecsesebb értékeink közé emelik – így a felújítása azonnal a 
szívügyünkké vált.     

A rekonstrukcióra szoruló tetőt a részletekre gondosan ügyelve 
építettük újjá: minden olyan alkotóelemét megőriztük és 
megmentettük, amit csak lehetett. A tetőszerkezet fő tartóele-
meit oly módon cseréltük új faszerkezetre, hogy csak a tönkre-
ment részeket távolítottuk el és pótoltuk új faanyaggal. 
Csodálatos érzés volt az elmúlt korok építőmestereinek 
munkáját folytatni: megerősítettük a szerkezetet, megújítottuk 
a tetőfedést és a lécezést, valamint a tetőszellőzőket, az ereszc-
satornát és az ereszpárkányt. Az épületeken túl a falazott 
kerítés teljes felületét is renováltuk: eltávolítottuk a sérült, 
meggyengült vakolatot, a hiányzó részeknél korszerű vakola-
trendszert alkalmaztunk, majd a teljes felületet újrafestettük. 

Jelen munkálatok során a fő- és a melléképület homlokzata is 
megújult: a rossz állapotú falrészeket a régi vakolat leverése 
után új vakolattal, a jó állapotú részeket egy �nom, új réteggel 
fedtük, majd a teljes homlokzatot lefestettük. A megszépült 
épületbe új külső nyílászárókat építettünk be, így maradékta-
lanul érvényesül a barokk harmónia. A végeredmény 
megbízónk és a hívek tetszését egyaránt elnyerte.

„Ezer éves jubileumunk a büszkeség forrása. Őseink nemzedékről nemzedékre mindig megtalálták az útját, hogy 
nehézségek után újjá tudják építeni hitéletüket – és a plébániát megőrizzék az utódaiknak. Az Óbudai Szent Péter 
és Pál Főplébánia műemlék épületegyüttesében a homlokzat és kerítés felújítására, a külső nyílászárók cseréjére a 
BAU-VIP Generál Kft-t kértük fel. A társaság nagy oda�gyeléssel és szakmai felkészültséggel mintegy 3,5 hónap alatt 
végezte el a sokrétű feladatot. A kivitelezési munkálatok végig zökkenőmentesen haladtak, és a szerződésnek megfelelő   

ütemben, határidőre, jó minőségben készültek el.

Bizalommal és nyugodt lélekkel ajánlom munkájukat mások �gyelmébe, hiszen tapasztalatból állítom, hogy a 
BAU-VIP Generál Kft. igényesen és nagy odaadással végzi el feladatait.”

Ezeréves jubileum, megújulással
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia – felújítás
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