
 

A LÖVÉTEI RÓMAI KATOLIKUS NÉPISKOLA  HELYREÁLLÍTÁSI TERVE   

ÉP ÍTÉ SZ ET I  M ŰLEÍ RÁ S  

 

A régi iskola 1888-ban épült, Lönhart Ferenc római katolikus püspök biztatására, Draskoczy Jenő 
tervezésével, a lövétei faluközösség keze munkája nyomán. Közel egy évszázadon át a falu 
iskolája volt, az utolsó évtizedekben pedig óvodaként működött. 2002 óta nincs használatban, 
leromlott állapota miatt bármilyen célra alkalmatlanná vált. Az épület nem szerepel a műemléki 
nyilvántartásban, bár arra érdemesnek mondható. Az épülettömeg megformálásától a tornác és az 
utcai oromfal díszítéséig a régi iskola épülete egységes képet nyújt, igen jó példája a népi 
építészetből merítő, annak arányrendszerét, anyaghasználatát és térformálását hűen megtartó 
építészetnek. A régi iskola és a 112 évvel korában épült templom Lövéte településképének 
meghatározó épületegyüttesét alkotják. 
A csíksomlyóra vezető Mária zarándokút déli ága a település közelében halad át, a vallásos 
turizmus útvonalára tűzött hajdani katolikus iskolaépület a Mária-út méltó stációjává válhat.  
A jövőben a felújított iskolaépület a "Határtalanul" diáktáborok kitűnő célpontjaként szolgálhat, 
autentikus erdélyi hegyvidéki falusi környezetben biztosítva helyet a tábor oktatási- és 
szállásigényeinek. 
 
A jelenlegi állapot rövid ismertetése 

A római katolikus egyház tulajdonában levő épület bruttó alapterülete 642 m2, a közelmúltban 
leomlott az épület keleti szárnyát képező 137 m2-es épületrész, mely hajdan egy tornáccal 
szegélyezett osztályteremet foglalt magába. Az épület állapota nagy általánosságban jónak 
mondható, komoly szerkezeti meghibásodások, falelválások, repedések, vagy alapozási gondokra 
utaló jelek nem láthatóak, a szerkezet megfelelően viselkedett az elmúlt évszázad földrengései 
idején is. Az épület falazata kőből és téglából készült, beépíett fa szerkezeti elemeket nem 
tartalmaz. Az épület cseréphéjazattal fedett fedélszerkezete fenyőfából készült hagyományos 
ácsolással, a szerkezeti csomópontok faszeges biztosításával. Az osztálytermek fölötti nagy 
fesztávú menyezeti gerendák helyenként a tetőszerkezet terhét is hordozzák, és ez számos helyen 
maradandó szerkezeti károsodást eredményezett. Az épület északi és kelti részének fa 
padlózatában és ajtókereteiben  könnyező házigomba pusztított az elmúlt időszakban, melynek 
következtében ezek az épületelemek túlnyomó részt eltávolításra kerültek. Jelenleg aktív 
gombatelep nem azonosítható. 

  

  

a régi iskola és a templom épületegyüttesének látképei 



 
 
Anyagait és térszerkezetét tekintve az épület eredeti alakját megőrizte, a belső közlekedőkben 
igen szakszerűtlenül kialakított mellékhelyiségek, valamint a tetőszerkezet megerősítését célzó 
kisebb módosítások visszafordíthatóak. 
A jelenleg létező épületrész egységes belmagassága 4,50m, két közlekedő folyósót (23,1 m2 és 
22,3 m2 hasznos felülettel), négy hajdani tantermet (73,8 m2, 73,4 m2, 74,6 m2 és 34,2 m2 hasznos 
felülettel), illetve egy 63 m2 felületű, a nyugati épületszárnyat körülfogó tornácot foglal magába . A 
leomlott épületrész egyetlen 73,8 m2 felületű hajdani osztálytermet és az őt körülfogó 52 m2 
felületű tornácot foglalt magába. Az épület teljes helyreállítását követően tehát összesen  
397  m2-es nettó belső alapterület és 115 m2-es tornác áll majd rendelkezésre. 
 
Az épület fontosabb adatai: 

- építés ideje 1888. 

- bruttó alapterület 642 m2 

- nettó alapterület 512 m2 

 
Javaslatok az épület hasznosítására 
 
A felújítás fontosabb munkálatai: a födémek megerősítése, a fedélszerkezet sérült elemeinek 
cseréje, a kötőgerendák kiváltása és a fedélszerkezet székülésekké való átalakítása, a 
cseréphéjazat és a cseréplécek cseréje, kémények újjáépítése, cementes burkolatok eltávolítása, 
a külső és belső sérült vakolatfelületek eltávolítása, a falfelületek hagyományos kétrétegű meszes 
vakolattal való burkolása és mázolása, a földsziniti padlók és falazatok gombamentesítése, 
nyílászárók javítása, kiegészítése és festése, mosdóhelyiségek és műszaki helyiség kialakítása, az 
épületnek a használathoz szükséges gépészeti elemekkel való teljes felszerelése, villany- és 
vízbekötés, szennyvízülepítő/tározó kialakítása, tereprendezés. 
A leomlott épületrész teljes újjáépítése a helyreállítás szerves része. 

 

Helyreállítását követően a hajdani iskolaépület, közösségi házként való hasznosításával, ismét 
bekapcsolódhat a falu életébe. Az épület előtt elhalad a Kirulyfürdőn keresztül vezető, felújított és 
aszfaltburkolattal ellátott 29 sz. út, mely Kalibáskőnél csatlakozik a Székelyudvarhely-Csíkszereda 
(13A) főútba, valamint a Kiruly sarka elágazáson keresztül elérhetővé teszi a híres Orbán Balázs 
barlangot és a Vargyasi szorost is. Így épületünk a festői szépségű útvonalak kezdőpontján áll, 
turisztikai szempontból tehát a falu turisztikai információs központjának is joggal adhat helyet. 

Az épület négy, egyenként 70 m2 -t meghaladó alapterületű helyisége osztatlanul kerül 
megőrzésre, ezek igen változatos funkciók befogadására képesek jó megvilágításuk és 
hatékony megközelíthetőségük folytán is, az épületet körülfutó tornácok 2m-es szélességüknél 
fogva pedig a fedett fogadótér funkcióját látják el. Az eredetileg is 150-200 gyemek számára 
tervezett épület alaprajzi szerkesztése igen hatékony, a tűzvédelem szempontjából fontos, 
másodlagos menekülési útvonalak kialakítására a tornácokra néző ablakok kiválóan alkamasak.  
 

1. változat: a tetőtér használatának mellőzésével  

 
Az újjáépülő keleti épületrész jó megközelíthetőségénél fogva igen alkalmas egy turisztikai 
információs iroda elhelyezésére, amely a nagy (4,50m) belmagasság kihasználásával galériás 
módon is kialakítható. Itt napközben a galéria alatti alacsony menyezetű térrészben különböző, 
mérsékelt helyigényű kézműves foglalkozások végezhetőek, akár anyagi haszon céljából, így a 
látogatók ízelítőt kaphatnak a térség élő hagyományaiból is. Az elsődlegesen információs célokat 
szolgáló térben elhelyezett hagyományos kályha alkalmas a tér fűtésére is, de a füstjáratokkal 
fűtött hosszú patkán üldögélve a hagyományokat idéző kellemes környezetben találhatja magát az 
erre látogató. A galéria felső szintje (+2,38m) köztes szintet képvisel a tetőtér felé vezető 
útvonalon, 8-10 ülőhelyet biztosítva a 24,4 m2 felületen, különleges térélményt nyújtva az ott 
megpihenő számára. 
 



 
Az információs iroda kis teakonyhájában elkészíthető egyszerű italok elfogyasztására legalább 
három helyen sor kerülhet ugyanazon tér keretein belül: a galéria felső szintjén, a galéria alatt a 
kályha közelében, valamint a teljes magasságában megmutatkozó szabad térrészben, ahol az 
ablakok közelében már a bejárati tornáccal és az utca terével is vizuális kapcsolatba kerülünk. 
 
Az épület középső részét elfoglaló két hajdani osztályterem között egy 4 méter széles nyílás 
vágható a jelenlegi kémények helyén (a szerkezeti szakvélemény ezt megengedi), melyek a 
falszövetben való előnytelen elheyezkedésük miatt a szerkezet gyenge pontját képezik, ezt egy 
megfelelő áthidalással még javítani is lehet. Az ily módon összekpcsolt két tér teljes hasznos 
felülete 150 m2, mely már rangosabb eseményeknek is otthon adhat, 95-100 ülőhelyes 
kapacitásásval, de külön-külön is haszálható változatos célokra. 
 

Az épület hajdani funkciójához legközelebb eső hasznosítás a „jelenkori népiskola“, mely a 
vidéki mesterember-képzésnek és gazda-képzésnek adhat otthont, annélkül hogy kizárólag erre 
a célra sajátítaná ki az épületet. A hajdani osztálytermek mint e célra kiválóan alkalmas 
kiselőadók, vagy csoportos foglalkozásra alkalmas terek különböző szakmai továbbképző 
tanfolyamok, cégek számára kellemes vidéki környezetbe kihelyezett csapatépítő- és humán 
erőforrásfejlesztő tréningek szervezésére is alkalmas. Összességében úgy tekinthetünk az 
épületre, mint felnőttképzésre alkalmas kis oktatási központra, mely számos kiegészítő 
funkcióval bővülhet. 
 

A bútorzat változatos elrendezése mellett a nagy helyiségek a falu életében előforduló 
különböző rendezvényeknek adhatnak otthont. Lövéte a népes családokról híres falu, így 
számos esetben jelentősebb családi események megünneplésére nincs megfelelő tér a 
lakóházakban, viszont a művelődési ház használata sem indokolt. Ilyen és hasonló esetekben a 
70-150m2 közötti alapterületű terek kiváló keretet nyújthatnak, ahol együtt ünnepelhet az egész 
család, de még megmarad az esmény intim családi jellege is. 
 
Az észak-keleti részen a szerkezetileg legtöbb beavatkozást igénylő hajdani tanítói 
tanácskozóterem a kiszolgáló funkciókat fogadja be: férfi / női / mozgássérült mosdók és 
melegítőkonyha, melyek egy kis előtéren keresztül csatlakoznak a bálteremhez és a keleti bejárat 
felé vezető közlekedőhöz. 
 
A bálterem nyugati tornácra néző egyik ablakának mellvédjét kibontva a bálterem nyugati 
megközelítése is lehetővé válik, az épület északnyugati részén elhalyezkedő csendes kis udvar 
kiváló köztes bejárati teret biztosít bármilyen rendezvény számára. 
 
A nyugati szárny, mely az egyházi funkciókhoz kapcsolódik (templom, ravatalozókápolna) 
egyháztörténeti műtárgyak bemutatására (állandó tárlat) és kisebb vándorkiállítások 
befogadására képes térré alakítandó, saját bejárattal, mely függetlenül is használhatóvá teszi ezt 
az épületrészt. 
 
 
 

2. változat: a tetőtér hasznosítási javaslata 

 
A földszinti funkcióknak az 1. változatnal leírt módon való kiosztása mellett lehetőség nyílik a 
tetőtér hasznosítására is. 

A helyszín adottságai lehetővé teszik a tetőtér két úton való megközelítését, ami tűzvédelmi 
szempontból is igen jelentős előnyt jelent. A legcészerűbb elérhetőség természetesen az 
információs iroda terében elhelyezett galériás felépítmény kihasználásával valósul meg, így az 
iroda egyben fogadó- és várakozótérként is működik. A második útvonal az épület nyugati 
homlokzatához kapcsolódó lépcső, mely az északi oromfalon vágott ajtónyíláson keresztül 17-
18 lépcsőfoknyi közelségbe hozza a tetőtéret a támfallal körölhatárolt hátsó kerthez. 



 
A födém feltétlenül szükséges megerősítését és a tetőszerkezet szükséges módosításait követően 
a tetőtérben egy 166 m2-es alapterületű, összefüggő, 3 m feletti belmagasságú központi tér 
alakítható ki. Ez akár 150 személy befogadására is alkalmas konferenciateremként is 
hasznosítható, az utcára merőleges tetősíkokon kétoldali bevilágító ablaksor beépítésével. 

A tetőtérben létrejövő központi tér keleti és nyugati oldalai mentén kis hálófülkék kapnak helyet, 
melyek legfeljebb 36 személy fogadására is alkalmasak emeletes ágyak alkalmazása esetén. 

A nyugati szárny feletti tetőtérben 2 db. 3 ágyas és 2 db. 4 ágyas szoba alakítható ki, így a teljes 
vendégfogadási kapacitás 50 személyre növelhető a központi tér feláldozása nélkül. 

A mosdóhelyiségek a keleti szárnyban, a bejárat közelében kaptak helyet, az újjáépített 
épületrészben jól betervezhetőek és kialakíthatóak a szerelvények nyomvonalai. 

 

Műszaki terek 

A legfontosabb műszaki tér, a hőközpont és a hozzá szervesen kapcsolódó faraktár együttese, 
számára az északi oldalon található kb. 2,85m magas támfalat és a felső kert föld alatti szintjét 
választottuk. Itt a két járulékos funkció gyakorlatilag föld alatt helyezkedik el, az utca szintjéről 
elérhető, közel esnek a gépészetileg kiszolgálandó épületrészekhez és a visszaépített támfalon 
mindössze egy ajtónyílás jelzi majd a hőközpont helyét. 

A hőközpont tetejéről a hasznosított tetőtér felé induló lépcső karzata olyan formán alakítható ki, 
hogy a hőközpont kéményének az északi oromfalhoz való átvezetését is magába foglalja. Így 
elkerülhető, hogy a kémény mint idegen test ékelődjön a templom és a régi iskola épülettömegei 
közé. Az észki oromfal belső oldalához csatlakozó kémény a tetősík fölé emelkedve kellő 
légáramot biztosít a hőközpont kazánja számára és könnyedén a többi kémény képéhez illeszthető 
megfelelő burkolati kiképzéssel. 

Az épület alternatív fűthetősége céjából javasoljuk a kályák újraépítését, az új kémény-
konfigurációhoz alkalmazkodva. 

Az épület külső tereinek hasznosítása 

A nyugati oldalon a jelenlegi gyalogos bejárat szomszédságában a gépkocsik számára, az utcától 
támfallal elválasztott alacsonyabb fekvésű területen 24 parkolóhelyet lehet kialakítani füvesített 
járólapokkal.  A nyugati oldalon két parkolóhely alakítható ki, melyek közül egy a mozgássárültek 
számára lesz fenntartva, ezen a ponton az épület könnyűszerrrel akadálymentesíthető. 
 

Szerkezeti szakvélemény 
 
Elkőszült az épületszerkezeti szakértői szakvélemény, melyben a szakértő javaslatot tesz a 
szükséges szerkezeti beavatkozásokra: 
 
- a leomott épületrész visszaépítése megfelelő alapozással, téglafalazattal; 

- az északkeleti sarok alapmegerősítése aláfalazással; 

- a kémények födém feletti részének lebontása és szükség szerinti újjéápítése; 

- a foldszint feletti födém megerősítése monolit vasbeton rátétfödémmel, mely a jelenlegi 
gerendafödémet zsaluként használja. A födém megerősítésének mértéke a majdani 
használattól és az abból adódó terhelésektől függ; 

- a tetőszerkezet megerősítése, a hibás elemek cseréje, a feszítőműveknek székülésekké való 
átalakítása az új vasbeton födém gerendáira való átterheléssel; 

- a keleti szárny tetőszerkezetének újáépítése; 

- a foldszinti padlók és azok hordozórétegeinek gombamentesítése; 

- az épület külső terének újraszintezése, melynek célja  a felszíni vizek elvezetése az épülettől, 
az alapok nedvesedésének elkerülésére. 



 
a Javasolt alaprajzi elrendezés által meghatározott hasznos felületek: 

AZON. HELYISÉG MEGNEVEZÉSE DENUMIRE 
FELÜLET /  

ARIA UTILA m² 

P01 BEJÁRATI TÉR HOL ACCES 13,9 

P02 
EGYHÁZÖRTÉNETI TÁRLAT / 
KIÁLLÍTÓTÉR 

SALA EXPO / MUZEU 
PAROHIAL 

73,8 

P03 BÁLTEREM - TÖBBHASZNÚ TEREM SALA MULTIFUNCTIONALA 150,1 

P04 RAKTÁR DEPOZIT 8,4 

P05 BEJÁRATI TÉR HOL ACCES 23,1 

P06 TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA 
PUNCT INFOMARE 
TURISTICA 

73,8 

P07 ELŐTÉR HOL DE TRECERE 12,4 

P08 MELEGÍTŐKONYHA OF. ALIMENTAR 14,6 

P09 MOSDÓK ELŐTERE HOL G.S. 6,3 

P10 MOZGÁSSÉRÜLT MOSDÓ G.S. HAND. 4,5 

P11 FÉRFI MOSDÓ G.S. B. 9,9 

P12 NŐI MOSDÓ G.S. F. 6,1 

P13 FARAKTÁR DEPOZIT LEMN 13,4 

P14 HŐKÖZPONT CENTRALA TERMICA 8,8 

P15 TORNÁC PRISPA 63,0 

P16 TORNÁC PRISPA 52,0 

  FOLDSZINT NETTÓ ÖSSZTERÜLETE  1+2 változat 534,0 

M01 BEJÁRATI TÉR HOL ACCES 42,0 

M02 TÖBBHASZNÚ TEREM - KÖZPONTI TÉR SALA MULTIFUNCTIONALA 166,5 

M03 KÖZLEKEDŐ - ELŐTÉR HOL 19,3 

M04 SZOBA CAMERA 25,4 

M05 SZOBA CAMERA 15,4 

M06 SZOBA CAMERA 15,6 

M07 SZOBA CAMERA 18,9 

M08 ALVÓFÜLKE ALVEOLE DORMIT. 19,9 

M09 ALVÓFÜLKE ALVEOLE DORMIT. 19,5 

M10 ALVÓFÜLKE ALVEOLE DORMIT. 16,3 

M11 ALVÓFÜLKE ALVEOLE DORMIT. 15,8 

M12 TEAKONYHA CHICINETA 10,1 

M13 FÉRFI MOSDÓ G.S. BARBATI 15,4 

M14 NŐI MOSDÓ G.S. FEMEI 15,8 

M15 RAKTÁR DEPOZIT 11,2 

M15 RAKTÁR DEPOZIT 20,7 

  TETŐSZINT NETTÓ ÖSSZTERÜLETE  csak 2 változat 447,8 

  ÖSSZES HASZNOS FELÜLET  csak 2 változat 981,8 

 

 

 Várday Zsolt, építész 
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1. változat: a tetőtér használatának mellőzésével : 

 

munkálatok katagóriák szerint alapterület beruházási egységár beruházási érték 

- megmaradt épületrész felújítása  505 m2 115 000 ft/m2 58 075 000 ft 

- leomlott épületrész teljes újjáépítése  137 m2 190 000 ft/m2 26 030 000 ft 

ÖSSZESEN 1. változat 84 105 000 ft 

 

 

2. változat: a tetőtér hasznosításával : 

 

munkálatok katagóriák szerint alapterület beruházási egységár beruházási érték 

- megmaradt épületrész felújítása  505 m2 105 000 ft/m2 53 025 000 ft 

- leomlott épületrész teljes újjáépítése  137 m2 180 000 ft/m2 24 660 000 ft 

- tetőtér hasznosítása  471 m2 85 000 ft/m2 40 035 000 ft 

ÖSSZESEN 2. változat   117 720 000 ft 

 

 

 Várday Zsolt, építész 
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