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Tágabb értelemben az Erdély vagy jelenkori Erdély elnevezés alatt ma 

többnyire Románia egész nyugati részét értjük, de nem mint egységes 

tartományt, hanem csak mint 16 megye összességét. 

Szűkebb értelemben Erdély, a történelmi Erdély vagy Belső-Erdély ennek 

a nagyobb területnek a középső-keleti („Király-hágón túli”) részét jelenti, 

amely az egykori Magyar Királyságon belül bizonyos önállósággal 

rendelkezett. 



A TÖRTÉNELMI ERDÉLY

A történelmi Erdély egy 300-480 méterrel a tengerszint felett levő fennsíkot, az úgynevezett 

erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal. Területe 57 000 km². 

Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten Moldvától és Bukovinától a Keleti-

Kárpátok választják el. Északon az Északkeleti-Kárpátok (Máramaros, Gutin-hegység, 

szilágyság) határolták, nyugaton az alfölddel, délnyugaton pedig a bánsági-hegyvidékkel határos. 

Az erdélyi-medencét többek között a maros és Szamos folyók szelik át, de innen ered az olt-folyó 

is. A történelmi Erdély fő bejárata nyugat felől a király-hágó. 

A köztudatban a történelmi Erdélyhez ma hozzászámítják a kelet- bánság és a Partium területét. 

Népesség: 4 133 358 / 7 723 313 fő. Nyelv: román, regionális nyelv: magyar és a szász. Terület: 

57 000 / 103 093 km² 

A jelenkori Erdély

A jelenkori Erdélyt három nagy régióra osztják fel:

Északnyugat-Erdély (északnyugat-romániai fejlesztési régió)

Közép- és kelet-Erdély (közép-romániai fejlesztési régió)

Délnyugat-Erdély (nyugat-romániai fejlesztési régió)





Erdély története:

Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. 

december 9-én Romániával és 1920. június4-én Trianonban Magyarországgal 

kötöttek, Erdély magyar történetének új fordulatot adtak.

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki 

békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország és 

a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, 

amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt 

meghatározta Magyarország új határait. 

A trianoni béke pontjai: Magyarország elveszítette területének és lakosságának 

mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, 

húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló 

kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a 

Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más 

szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként 

tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 000 főben határozta 

meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes 

állam szuverenitását. Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek 

létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság ugyanolyan diszkriminatív 

bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt éppen az akkori 

többségi magyarságot vádolták, csupán a szerepek fordultak meg.



• 1920. Június 4.: 

A Trianoni Béke

• Erdély, Partium és a
Bácska egy része 
Romániához került.

• Magyarország 
elveszítette területe és 
népessége 2/3-át, 
magyar lakosságának 
1/3-át

• A legtöbb határon túli 
magyar Erdélyben él 



A SOKARCÚ ERDÉLY

•Számos nép, melynek vallása, kultúrája, 

berendezkedése, élete eltérő

•Magyarok  Erdélyi-medence, Partium

• Székelyek  Székelyföld

•Szászok  Szászföld / Királyföld

•Románok  Hegyvidék

•Ruszinok  Máramaros







FARKASLAKA
Farkaslaka a magyar irodalom egyik zarándokhelye, s itt a templom tövében nyugszik 

Tamási Áron (1897-1966) székely író, a XX. Századi magyar irodalom egyik 
meghatározó figurája. A farkaslakai emlékkő Szervátiusz Jenő és fia Tibor alkotása 

1972-ből. 
Itt majdnem mindenki megáll, hiszen közel a főút is, sokkal kevesebben jutnak el 
azonban a tamási-emlékházba, mely a sírtól körülbelül másfél kilométernyire, bő 

negyedórányi sétára, a nagy utca 238-as szám alatt található



PARAJD, SÓBÁNYA
• A parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka, a sótömzs maga 1,2 

km × 1,4 km átmérőjű, enyhén ellipszis alakú és 2700 m mélységbe 

gyökerezik. Több száz jövő-év kibányászható sóját rejti magába, és ezzel 

Erdély gazdagságának egyik legjelentősebb kincsesládája



ÁPRILY LAJOS EMLÉKHÁZ

Parajdon nem messze a sóbányától található Áprily 

Lajos emlékháza. Nem itt született, de gyerekkorát 

már itt töltötte a költő.



SZOVÁTA, MEDVE-TÓ

Szováta Európa egyik 

legtermészetesebb, érintetlen 

környezetében, a Kárpátok egyik festői 

völgyében található. Fürdője a kontinens 

egyetlen heliotermikus tavának, a Medve-

tónak partján épült. A múlt századfordulón 

festői szépségű favillákat építettek a tó 

körül, amelyek napjainkban is eredeti 

pompájukban tündökölnek, különleges 

hangulatot kölcsönözve ezzel a városnak.

A Medve-tavat a – víz feszínén való 

könnyed lebegést lehetővé tevő - magas 

sótartalma miatt gyakran Erdély "Holt-

tengerének" is nevezik. Nyáron a 

vízhőmérséklet a felszínen 20-25°C, 

miközben 2 méteres mélységben elérheti 

akár a 35–40°C-ot is. Páratlan élményt 

jelent a víz felszínén lebegve 

gyönyörködni a festői környezetben. A 

csodálatos tó gyógyító hatású sós 

vízének köszönhetően már évtizedek óta 

vonzza a látogatókat.



KOROND NAGYKÖZSÉG, A Küküllő dombvidék, és a Hargita hegyvonulatnak a 
nyugati lábánál elterülő fennsík határán, a Firtos hegy aljában, a Korond vize mellett 
fekszik. Korondon a fazekasságnak ősi hagyományai vannak, sokan Európa egyik 
legjelentősebb fazekas központjának tartják. Ma 600 körül van az ipari engedéllyel 
rendelkező fazekasok száma.



GYILKOS-TÓ
A Gyilkos-tó Erdély egyik legismertebb tájképe, igazi természeti ritkaság, 

páratlan látvány a rozsdás vörös víztükörből meredező fatörzsek csonkjaival 

és a tó mögötti Kis-Cohárd irdatlan nagy sziklatömbjével



BÉKÁSI-SZOROS
A Békási-szoros Európa egyik természeti ritkasága, amely a Csalhó-hegység 

lábánál, a Békás-patak és az Aranyos-Beszterce folyók találkozásánál található.  

Három fő része van: a Pokol kapuja, a Pokol tornáca és a Pokol torka. A szoros 

egyetlen ismert nagyobb barlangja a Hóvirág-barlang, melynek 28 méter hosszú 

és 26 méter széles termét 1973-ban diákok fedezték fel.



MADÉFALVÁN A CSÍK- ÉS HÁROMSZÉKI 200 VÉRTANÚ EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTT EMLÉKMŰ

A székelység nem felejtett: a 19–20. század fordulóján, 1899-ben Csík-Madéfalván hatalmas 

kőoszlopot állított, amelynek tetejére kitárt szárnyú turulmadarat helyezett. A kőpiramis alján egy 

táblán a SICVLICIDIVM szó olvasható, amely misztikus módon jelent mást is. A sors különös 

rejtvénye az, hogy ha a szó nagybetűinek római számértékét kivetjük, azok összege éppen 1764, a 

madéfalvi veszedelem esztendeje. Ennek a szójátéknak a neve kronogramma.

S mivel a január 7-én történtek következtében jött létre a bukovinai székelyek nemzetsége, a véres 

események ellenére a mai napig a bukovinai székelyek születésnapjaként ünneplik



CSÍKSOMLYÓ-KEGYTEMPLOM

Csíksomlyó a Kárpát-medence legismertebb 

zarándokhelye, a minden évben megrendezett pünkösdi 

búcsú a legnagyobb katolikus rendezvény egész 

Erdélyben. A neobarokk stílusú ferences 

kegytemplomban őrzik a világ egyik legnagyobb méretű 

kegyszobrát, a csodatévő Mária-szobrot.  

a xvi. században hársfából faragott reneszánsz 227 cm-

es Mária-szobor valószínűleg a legnagyobb kegyszobor 

a világon. a misztikus hangulatú szobron Mária hármas 

koronát visel, fölötte 12 csillagból álló koszorú, jobb 

kezében királynői jogart, balban pedig a kisded jézust 

tartja, míg jobb lábával Pestorius, az eretneknek 

kikiáltott pátriárka fejét taposs



SEGESVÁR
• Segesvár kiemelkedő célpont Erdélyben: világörökségi helyszín, erdélyi 

fejedelem választó hely, Apor Vilmos püspök és Vlad Tepes szülőhelye, 

határában esett el Petőfi. 

• 25.000 lakosú város, melynek majdnem ötöde magyar anyanyelvű.



A TORDAI-HASADÉK 
Erdély egyik legismertebb, legnépszerűbb természeti látnivalója, 

kirándulóhelye. A lenyűgöző látványt nyújtó kettéhasadt hegy a torockói-
hegység északi nyúlványában, Tordától pár kilométerre található. A 

szurdokban futó közkedvelt, függőhidakkal felszerelt túraút végig járása 
felejthetetlen élmény.



Torockó - Az erdélyi falvak archetípusa, Erdély egyik legszebb falva, a Székelykő 

monumentális sziklatömbjének árnyékában fekvő Torockó. A zömmel magyarok lakta festői 

fekvésű falu egyedi stílusú, hófehérre festett házaival, különleges népviseletével és 

népművészetével Európa Nostra-díjat nyert és nagy eséllyel pályázik a Világörökségi címre. 

Torockó (Rimetea) a Torockói-hegység északi részén, a Székelykő és az Ordaskő sziklái által 

közrezárt katlanban fekszik. A népszerű mondás szerint Torockón kétszer kel fel a nap, 

először, ahogy szokott, kakasszóra, pirkadatkor, azután eltűnik a Székelykő irdatlan 

sziklatömbje mögé, hogy pár perc múlva ismét előbukkanjon a hegy mögül, az ébredező 

falura vetve éltető sugarait.



Zsinagógák, püspöki palota, 

színházak, szebbnél szebb 

szecessziós épületek, sőt, 

egy vadonatúj aquapark –

Nagyvárad látnivalói 

rendkívül sokszínűek, 

ráadásul folyamatosan 

épül-szépül a város. 

Nagyvárad úgynevezett 

barokk negyedéhez a 

bazilikán és a püspöki 

palotán kívül egy csodás 

árkádsor is tartozik. Az 

úgynevezett Kanonok sor 

egy 253 méter hosszú 

folyosó, amely 56 pillérből 

áll és 10 épületet köt össze. 

Nagyvárad



SZÉKELYUDVARHELY



Székelyudvarhely (Odorheiu

Secuiesc) megyei jogú város 

Romániában Hargita megyében.

Az Udvarhelyi-medence gazdasági és 

művelődési központja.

Székelyföld történelmi társadalom- és 

művelődéstörténetének legjelentősebb 

központja, s évszázados 

hagyományokra visszatekintő 

székhelye.

Az Udvarhelyi-medence egyik 

legkorábbi települése.

Székelyföld és a székely székek 

központja évszázadokon keresztül.

Székelyudvarhely, a 660 éves 

kisváros, az Erdélyi-medence keleti-

délkeleti peremövében, a Küküllő-

dombvidék keleti szegélyén, a Nagy-

Küküllő folyó felső szakasza mentén 

fekszik.



A kicsiny szobaméretű (3.5x3.5 m) 

kápolnát a XII-XIII. században 

építhették, majd a XVI században 

felújították.1677-ből való festett 

kazettás mennyezetét múzeumban 

őrzik Budapesten, a jelenleg látható, 

másolat. Tetejét és kerítését 

zsindely fedi. A legenda szerint a 

kápolnával szembeni Budváron

állott Attila hun király testvérének, 

Budának a vára, amelyet a tatárok 

dúltak szét 1241-ben. Egyszer a 

tatároktól űzött székelyek Budvár

romjaira menekültek, s onnan egy 

székely Jézus nevében kilőtt íjával 

szíven találta a sátor előtt ülő tatár 

kánt. Azon a helyen építették a 

lövés emlékére a Jézus kápolnát. A 

körfal mai bejárata fölött az 1771-

es évszám látható.

Látnivalók Székelyudvarhelyen 

Jézus-szíve kápolna



A ferencrendi szerzetesek először a XVI század végén a Székely támadta várban 

találtak otthonra, majd 1705-től letelepedtek a városban.1721-1779 között 

felépítették a főtér legrégibb templomát és kolostorát. A két tornyú, 36 m hosszú, 

17 m széles, és 14 m belső magasságú barokk templomnak (népiesen Barátok 

templomának hívják), hét oltára, 200 éves orgonája, keleti tornyában pedig két 

harangja van. A zárdában 143 évig (1784-1927) elemi iskolát működtettek. A II 

világháborút követően raktárnak használták, majd diákbentlakást alakítottak ki 

benne. 1951-ben betiltják a rend működését és többé nem tudnak lábra állni. 

1990-tol a kolostort átengedik a ferences nővéreknek 25 évre. Ma római katolikus 

templom.

Székelyudvarhely, Ferencesek temploma



1895-96-ban épült eklektikus stílusban Stehl Ottó építész 

tervei szerint. Különösen szép a zárt udvar végében 

kialakított díszterem. Ezen a helyen valamikor 

Udvarhelyszék egykori székháza állott, melyet még báró 

Dániel István főkirálybíró építtetett.

Székelyudvarhely, Városháza



A három oldalról meredek sziklafal 

határolta lapos tetőre, 625 m 

magasan, a XI-XII. század 

fordulóján épült Bud vára. Egy 

nyereg biztosította az egyetlen 

megközelítési lehetőséget az 1, 25 

hektárnyi területre. Hatalmas, 

földtöltések és árkok vonala vehető 

ki még ma is az erdős területen. A 

régészeti ásatások kőkori, réz-, 

bronz- és vaskori leleteket tártak 

fel. Égetett agyagedény-töredékek 

is előkerültek. A régészek arra a 

következtetésre jutottak, hogy a 

várat körülbelül a XIII. századig 

használták, őrhely-vár volt, 

ahonnan máglyagyújtással adták 

hírül a következő őrhelynek, a 

veszély közeledtét. Feltételezések 

szerint a várat tatárok rombolták le 

1241-ben. A legenda szerint Attila 

király testvére, Buda építtette, 

innen az elnevezése is.

Székelyudvarhely, Bud vára



Székelyudvarhelytől 1 km-re, a 

Szováta felé vezető út mellett 

fekszik a székely kapuiról, 

gyógyvizéről nevezetes Szejke-

fürdő. Gyógyvizét 1766 óta 

ismerik, állítólag egy köszvényes 

lábú pásztor fedezte fel, aki 

mialatt nyáját itatta, a lábát 

mosogatta a forrás vizében, s az 

meggyógyult. A vasban, 

szénsavban és karbonil szulfidban 

gazdag vizet egykoron szekérrel 

korsókban szállították a városba. 

Jelenleg 11 kádas meleg fürdőben 

a reumás, légúti és 

bőrbetegségek gyógyítására 

használják, a borvizet pedig 

gyomorbántalmak kezelésére, 

szívérrendszeri és 

idegbetegségek gyógyítására

Szejke fürdő



Iskolás Sportklub Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub a 2018-2019-es beiskolázási terv szerint 508 

beiskolázott tanulója van az intézménynek, gyerek és ifjúsági korosztályban. Ezek a sportolók 

a következő 8 szakágban fejtik ki tevékenységüket, 16 szaktanár és edző irányításával :

Atlétika, Kézilabda ( fiú és lány ), Fotbal, Asztalitenisz, Szabadfogású birkózás, Gyeplabda ( 

fiú és lány ), Sakk, Tenisz

Az ISK a következő sportbázisokkal rendelkezik : Sportcsarnok, Asztaliteniszterem, Salakos 

Atlétikapálya, Fotbalpálya (nagy és kisméretű), Birkózóterem, salakos teniszpályák.

Az oktatási és nevelési tevékenységet, valamint a sportbázisok karbantartását 5 

kisegítőszemély bíztosítja.

Az iskola igazgatója: Bartus Attila




