Székelyudvarhely

Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc) megyei jogú város
Romániában Hargita megyében.
Az Udvarhelyi-medence gazdasági és
művelődési központja.
Székelyföld történelmi társadalomés 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 keletidélkeleti peremövében, a Küküllődombvidék keleti szegélyén, a NagyKüküllő folyó felső szakasza mentén
fekszik.

LÁTNIVALÓK SZÉKELYUDVARHELYEN
JÉZUS-SZÍVE KÁPOLNA
A kicsiny szobaméretű (3.5x3.5 m)
kápolnát a XII-XIII. században építhették,
majd a XVI században felújították.1677ből 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 1241ben. 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.

Székelyudvarhely, Ferencesek temploma

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, VÁROSHÁZA
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.

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, őrhelyvár 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

SZEJKE FÜRDŐ
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. A fürdő 1871-ben lett
Orbán Balázs tulajdona, aki a kor igényeinek megfelelő fürdőhelyet
alakított ki. Végakarata szerint az itteni kriptában temették el, amely
az I. világháború alatt megrongálódott. Földcsuszamlás, villámcsapás is
érte, így 1921-re összeomlott. Kirabolták, Orbán Balázst pedig a kripta
elé temették. Egy újabb síremlék, a faragott fejfa sem bizonyul
tartósnak. Jelenleg egy kő-síremlék kettős kopjafával, és egy Orbán
Balázst ábrázoló dombormű hirdeti hol nyugszik a nagy székely. A 12
hektáros területű fürdőhelyen jelenleg van 2 borvízforrás, egy mofetta,
valamint egy vendéglő és két falatozó. A Szejke patakon túl több
nyaralót és panziót építettek, van egy színpad is, ahol minden nyáron
megrendezik a Szejke fesztivált.

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 bírkózás, Gyeplabda ( fiú és lány ), Sakk, Tenisz
Az ISK a következő sportbázisokkal rendelkezik : Sportcsarnok, Asztaliteniszterem, Salakos Atlétikapálya,
Fotbalpálya (nagy és kisméretű), Bírkózóterem, salakos teniszpályák.
Az oktatási és nevelési tevékenységet, valamint a sportbázisok karbantartását 5 kisegítőszemély bíztosítja.
Az iskola igazgatója: Bartus Attila

