
 

Kedves lövétei Testvérem ! 

 

Amikor ezt a levelet olvasod, egy álom fogalmazódik meg mindannyiunkban. Az álmunk, hogy egy 

székely falunak, a mi falunknak, otthonunknak, ahonnan származunk felújítsuk bölcsőjét, a régi 

iskolaépületet és újra közösségünk, életünk kiemelt színterévé változtassuk a múltnak e gyönyörű 

ajándékát.  

 

 

Az iskolaépület története 

Az iskola 1888-ban épült, Lönhart 

Ferenc római katolikus püspök 

bíztatására és segítségével, a lövétei 

faluközösség keze munkája nyomán. 

Közel egy évszázadon át a falu 

iskolája volt, minden lövétei gyermek 

tanulásának és gyermekkorának 

meghatározó helyszíne, az utolsó 

évtizedekben pedig óvodaként 

működött. 2002 óta nincs 

használatban, leromlott állapota miatt 

bármilyen célra alkalmatlanná vált.  

 

 

Az épület jelenlegi állapota 

Használaton kívül kerülését követően több probléma jelentkezett, gombásodás, beázások. 2012-2013-

ban az épület részleges felújításába kezdett az egyházközség, állagmegőrzési célokból. Ezek a 

munkálatok pénzhiány miatt félbemaradtak, közben az épület egyik fala is kidőlt, majd a sérült 

épületszárny fölötti tetőszerkezet is lebontásra került. Mindezek ellenére, a szakértői vélemények 

szerint az épület szerkezetileg jó állapotban van, jól viselte a viszontagságokat és mindenképp 

alkalmasnak látszik a részleges újjáépítésre, teljes felújításra és hasznosításra. 

 

 

A tervek 

A kezdeti próbálkozások kudarca nem tört le minket. Szakértőkhöz fordultunk (épületbiológia, épület-

szerkezet, építészeti, gazdasági és más területekről), új megoldásokat keresünk. Teljeskörű, alapos 

felújítást szeretnénk, melyek szakszerű tervezéséhez már megtettük az első lépéseket. Közösségi házat 

alakítunk ki, mely egyszerre lesz találkozóhely, iskola, könyvtár és szálláshely is.  

A tervezői csapat lövétei származású szakértői felajánlották munkájuk díjtalanságát, a többi 

szakember munkájának díját azonban ki kell gazdálkodnunk. Ma egy romániai falusi önkormányzat 

alapvető kiadási problémákkal küszködik, az egyházaink sem rendelkeznek olyan pénzügyi 

forrásokkal, melyek egy ilyen méretű felújításhoz szükségesek. Külső támogatásokra szorulunk, 

legyen az megyei, állami vagy bármilyen más egyéni támogatóktól származó. Arra számítunk, hogy a 

lövétei „diaszpóra” mozgósítható és összefogásra képes – mint mindig is volt, számíthatunk rájuk, 

mint ahogyan egy családban is számíthatunk minden családtagra nehézségek idején. 



Kérünk tehát minden lövétei gyökerekkel rendelkező székely embert, hogy lehetőségei szerint 

támogassa tervünket, hogy lépésről lépésre építve méltóképpen és szakszerűen felújíthassuk e 

közösségi házunkat. Minden összeg, bármilyen csekélynek is tűnik, segítség lehet ebben a 

pillanatban. 

a Lövétei Egyházközség nevében, 

László István plébános 

 

 

 

 

 

Adományát az alábbi bankszámlára lehet küldeni: 

Parohia Romano Catolica Lueta 

BCR Agentia Vlahita, jud. Harghita, Romania 

Euróban: EUR/COIDB AN: RO23 RNCB O158 0153 5646 0009 

Forintban: HUF/COIDB AN: RO93 RNCB 0158 0153 5646 0010 

Lejben: RON/COIDB AN: RO45 RNCB 0158 0153 5646 0001 

SWIFT-kód: RNCB RO BU A; 

 

A támogatók fel lesznek tüntetve a felújított épületben, összeg nélkül, de kategóriánként  

(0-100 euró: támogató, 101-1000 euró kiemelt támogató, 1000 euró felett mecénás támogató) 


