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Az örökségút helyszíneinek vizsgálata során – más primer- és szekunder
adatgyûjtés mellett – kiemelten fontos, hogy az adott település meghatározó
személyei elmondhassák a véleményüket. „A városmárkázás akkor mûködik,
ha minél szélesebb kör látja, hogy számítanak rá, érintett az ügyben. Fontos
ugyanakkor a beszélgetés elején tisztázni: a cél az, hogy egy általános képet
nyerjünk a városról, és természetesen nem tud megvalósulni minden javaslat,
amivel élnek.” (Papp-Váry 2011). A szerzõ által kiemelt szempont hasonlóan
fontos az olyan turisztikai kezdeményezések márkázása során is, amelyek egy
nagyobb régiót fednek le. Az eddigi tapasztalatok alapján a helyzetfelmérés
során a kevert mûfajú, félstrukturált interjúk alkalmazása a leghatékonyabb.
A jelen felmérés összesen három nagyobb témakört vizsgál: az általános hely-
zetképet, a turisztikai potenciált és az adott település Szent László-kötõdését.
Az interjúalanyok kiválasztása az örökségút létrehozását kezdeményezõ kul-
turális intézmény, valamint a megyei szinten tevékenykedõ politikai szerve-
zetek közremûködésével történt. A helyzetfelmérés során összesen 25 interjú
készült Bihar, Hargita, Kovászna és Kolozs megyében. A látogatások alkalmá-
val a kérdezõbiztosok leellenõrizték az elõzetes információkat, utánajártak az
új adatoknak, ugyanakkor ismertetõ, népszerûsítõ kiadványokat is gyûjtöttek,
amelyekkel kiegészíthették az egyes településekrõl alkotott képet. A feltárt in-
formációk nem a teljesség igényével készültek, hanem a feltáró mûvészettör-
téneti vizsgálat, illetve egy regionális médiaelemzés folytatásaként (Benedek
2017), és mint ilyen, az adatok mindig az interjúalanyok szubjektivitását is
tükrözik. 

A kutatási eredmények ismertetése során a tanulmány külön tárgyalja 
a Bihar, Hargita, Kovászna és Kolozs megyei településeket. A 25 lekérdezés 
a következõképpen oszlik meg a felsorolt megyéken és kistérségeken belül: Bi-
har megye (4 interjú), Hargita megye (10 interjú), Kovászna megye (6 interjú)
és Kolozs megye (5 interjú). Bihar megyében Érszalacs, Magyarremete,
Mezõtelegd és Nagyvárad vett részt a felmérésben. Hargita megyében a
kérdezõbiztosok Bögöz, Csíkmenaság, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon,
Csíkszépvíz, Gyimesfelsõlok, Homoródkarácsonyfalva, Homoródszent-
márton, Kányád és Székelyderzs településekre látogattak el. Kovászna megyé-
ben a felmérés Bibarcfalva, Szacsva, Gelence, Kökös, Maksa és Sepsikilyén
érintésével folytatódott. Kolozs megyében pedig Magyargyerõmonostor,
Ördöngösfüzes, Tordaszentlászló, Tordaszentmihály és Tordatúr voltak azok 
a községek, ahol a helyi közösségek véleményformáló személyei rendelke-
zésre álltak. 

Bihar megyében a Szent László-kultuszhoz való kötõdés leginkább a me-
gyeszékhelyen, Nagyváradon jelenik meg. A nagyváradi magyar, katolikus 
közösség számára egyértelmûen egy központi, meghatározó elem. A város vo-
natkozásában kiemelt turisztikai látnivalónak számít a római katolikus szé-
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kesegyház, amelynek elõdjét Szent László alapította. Emellett több rendez-
vény is a királyról emlékezik, mint az egyházmegye búcsújának számító
Szent László ünnepe, amit mindig húsvét ötödik vasárnapján rendeznek, a
Festum Varadinum, amelyet minden évben a Varadinum Kulturális Alapít-
vány szervez a történelmi egyházakkal és civil szervezetekkel közösen, vala-
mint a Szent László Napok, amelyik 2013 óta az egyháztól függetlenül mûkö-
dõ Szent László Egyesület szervezésében kerül megrendezésre. A helyi önkor-
mányzat a turizmus iparágban tevékenykedõ gazdasági szereplõkkel közösen
alapot hozott létre a hatékonyabb turisztikai népszerûsítés – elsõsorban az
egyházi épületek bemutatása, a központi paloták és jellegzetes épületek, vala-
mint a felújított nagyváradi vár – érdekében. A turisztikai vonzerõ szempont-
jából ugyanakkor kiemelten fontos Félixfürdõ közelsége is. Püspökfürdõ ese-
tében nem beszélhetünk élõ Szent László-kultuszról; a fürdõhelynek gyakor-
latilag nincs állandó lakossága, az ide érkezõ turisták pedig rendszerint
gyógyhatású termálvizei miatt keresik fel a fürdõhelyet. 

A Szent László-kultusz szempontjából fontosabb helyszínnek tekinthetõ
Mezõtelegd, ahol a helyi református templom falain három magyar király je-
lenik meg: Szent István, Szent László és Imre herceg. Emellett tervben van 
a templom melletti Telegdy-kastély épületében rejlõ turisztikai potenciál ki-
aknázása is. Egy kastélyszálló, valamint egy látogatható tájház vagy múzeum
kialakítása jelentõsen növelheti a település turisztikai vonzerejét. Magyarre-
mete Árpád-kori református templomának falképei szintén a három magyar
királyt ábrázolják. A helyszíni interjúk alapján a település elsõdleges turiszti-
kai vonzerejét a természeti látnivalók képezik, mint a Pádis Nemzeti Park, 
a Mezõhavas csúcs vagy a térség híresebb, látogatható barlangjai: a Mézgedi-
cseppkõbarlang, az Aranyosfõi-jégbarlang vagy a Farcu-kristálybarlang.
Szalacs község mellett a Cserge-domb oldalában található Szent László kútja.
A helyi történet szerint a magyar király lovának patái fakasztották ezt a for-
rást a szomjazó katonáknak. A monda helyszínét nem tekintik kiemelt turisz-
tikai pontnak, és a helyi közösség életében sem beszélhetünk Szent László-
kultuszról. A község turisztikai jellegzetességét egyrészt a – kiállítótérként
mûködõ és számos helyi kulturális rendezvénynek otthont adó – ottományi
Komáromy-kúria jelenti, másrészt pedig a borturizmus; Érszalacs a helyiek
öndefinicíója szerint az „ezer pince” falva. A község turisztikai fejlõdésének
legnagyobb akadályát jelenleg a szálláshelyek hiánya jelenti. 

Hargita megye esetében érdemes külön tárgyalni a csíkszéki és
udvarhelyszéki történelmi régiók településeit. Csíkszék területén az örökség-
út a következõ községeket érinti: Csíkmenaság, Csíkszentmihály, Csíkszent-
simon, Csíkszépvíz és Gyimesfelsõlok. A csíkmenasági római katolikus temp-
lom falain a Szent László-legendákat ábrázoló falképtöredékeket találunk,
amelyek feltehetõen ugyanannak a mesternek a munkái, aki a székelyderzsi
unitárius, valamint a csíkszentmihályi római katolikus templomban is dolgo-
zott. A templomot elsõsorban a pünkösdi idõszakban, a csíksomlyói búcsú
környékén keresik fel a látogatók. Kiépült turisztikai infrastruktúráról nem
beszélhetünk a településen, így nagyobb csoportok elszállásolására nincs le-
hetõség.  Csíkszentmihály községközpont legfontosabb látványosságai közé
sorolható a helyi római katolikus erõdtemplom, melynek falain töredékes
falképábrázolások jelennek meg. A község közelében található a Karakó
völgyhíd, amelyet a Csíkszeredát Gyimesbükkel összekötõ vasútvonal leg-
szebb építményeként tartanak számon. Csíkszentsimon község életében fon-
tos szerepet játszik a Szent László-kultusz. A helyi templomot a lovagkirály98
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tiszteletére szentelték fel, a minden évben megszervezésre kerülõ Szent Lász-
ló Napok pedig nemcsak a hagyományos búcsús egyházi szertartásokról szól,
hanem különbözõ kulturális és sportrendezvényeknek is tered ad. A község
központjában, a Szent László téren a királyt ábrázoló mellszobor áll. Csík-
szentsimon közelében több természetvédelmi területet is találunk, ezek közül
a Lucs tõzegláp emelhetõ ki, amely a víz alacsony oxigéntartalmához alkal-
mazkodó egyedi növényvilággal rendelkezik. Csíkszentsimont az utóbbi évek-
ben egyre többen felkeresik egy helyi gyár miatt, a 2014 óta mûködõ Csíki Sör
Manufaktúrában ugyanis látogatóközpont mûködik. A népmondák szerint
Csíkszépvíz település nevét maga Szent László király adta. A lovagkirályt öve-
zõ tisztelet jeleként az elmúlt 10 évben többek között köztéri szobrot állítot-
tak, feltárták a Pogányhavason található Szent László-kápolna romjait, és ide
Szent László-emlékhelyet alakítottak ki. A község további látnivalói között
említhetõ az örmény épített örökség, az Erdély második legrégebbijeként em-
lített székely kapu, valamint a csíkszentmiklósi vártemplom. Csíkszépvíz
mellett található a Pálos- és Szalonka-patakok által táplált szépvízi víztározó,
amely kedvelt kirándulóhely, emellett pedig a vidék számos túrázási lehetõ-
séget kínál, hiszen a község gyakorlatilag teljes területe természet-, illetve ma-
dárvédelmi területekhez tartozik. A község legnépszerûbb rendezvénye rend-
szerint a káposztavágás és -vásár, a káposztatermesztés ugyanis egy helyi ha-
gyomány, amelyet mind a mai napig elõszeretettel gyakorolnak a szépvíziek.
A gyimesfelsõloki egyházközség tagjai minden évben búcsúval ünneplik
Szent László napját az egykori pogányhavasi Szent László-kápolna romjainak
helyén, ahol 2014 óta egy újonnan épült körkápolna várja az ide érkezõ zarán-
dokokat. A helyi folklór emellett számos természeti látnivalót – magaslatokat,
kutakat – összefüggésbe hoz Szent László személyével. A Gyimes völgye
egyedi élményben részesíti az ide látogató turistákat. Egyrészt a táj legdomi-
nánsabb elemei a hegyi kaszálók, amelyek a helyiek hagyományos tájhaszná-
latának eredményeként jöttek létre, másrészt pedig a gyimesi csángók sajátos
kultúrájukkal, értékeikkel és néphagyományaikkal teszik egyedülállóvá ezt a
vidéket. A turizmus az utóbbi években egyre inkább szervezett formában
kezd mûködni. 2015-ben alakult meg a Gyimesvölgyi Vendéglátók Turiszti-
kai Egyesülete, és ugyanabban az évben létrehozták az elsõ turisztikai infor-
mációs irodát Gyimesközéplokon. Az iroda a látogatóknak számos kikapcso-
lódási lehetõséget kínál, legyen szó esztenalátogatásról, tánc- és énektanítás-
ról, kézmûves-foglalkozásokról vagy túróspuliszka-fesztiválról. Az aktív ki-
kapcsolódást keresõk számára pedig lovas programokat, síelést vagy szánkó-
fesztivált ajánlanak. 

Udvarhelyszéken Bögöz, Homoródkarácsonyfalva, Homoródszentmárton,
Homoródszentlászló, Székelydálya és Székelyderzs azok a települések, ame-
lyek szorosan kötõdnek a Szent László-kultuszhoz. A bögözi református
templom Udvarhelyszék egyik legjelentõsebb középkori mûemléke, melynek
falképei többek között a Szent László királyhoz kapcsolódó kerlési csata jele-
neteit örökítik meg. A községet a látogatók a templom mellett rendszerint az
Agyagfalván található 1848-as szabadságharc emlékmû miatt keresik fel. Tu-
risztikai potenciállal rendelkezõ helyi népi mesterség lehet a szalmaka-
lapkészítés. Homoródkarácsonyfalva unitárius templomának legjelentõsebb
falképábrázolása a Szent László-legendát megjelenítõ 11 méter hosszú képsor.
A freskókat ugyanaz a mester készítette, aki a gelencei, a homoródszent-
mártoni és a sepsibesenyõi templomokban is alkotott. A település kiemelke-
dõ rendezvénye a Szelídgesztenye Fesztivál, amelyet minden év októberében
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a Dungó Kulturális Egyesület szervez meg a falu melletti szelídgesztenye-li-
getben. Homoródkarácsonyfalvától mindössze 9 km távolságra terül el a már
Homoródszentmárton községhez tartozó Homoródszentpál, amelynek legfon-
tosabb nevezetességei a szentpáli halastavak. Ezek nemcsak horgászási lehe-
tõséget biztosítanak, hanem az ornitológusok számára is egyedi helyszínt je-
lentenek, hiszen a 210 hektáros területen összesen 256 madárfaj fordul elõ,
ami európai mércével is kuriózumnak számít. Kányád községhez tartozik
Homoródszentlászló és Székelydálya. A néphagyomány szerint Homoród-
szentlászló közelében a lovagkirálynak volt egy vára, Székelydálya reformá-
tus erõdtemplomának északi falai pedig a Szent László-legenda ciklustöredé-
keit tartalmazzák. A Székelyderzs irányába haladó turistacsoportok idõnként
ezt a mûemléktemplomot is megtekintik. A község életében ugyanakkor jel-
lemzõen nem él hangsúlyosan a Szent László-kultusz. Udvarhelyszék térség
egyik legrégebbi és legjelentõsebb épített öröksége az UNESCO Világörökség
részét képezõ székelyderzsi unitárius vártemplom. A vártemplom egyrészt a
székely rovásírás legrégebbi emlékét, másrészt pedig a Szent László-legendák
legmûvészibb falképciklusát õrzi. A templomban feltárt freskók 2019-ben
lesznek hatszázévesek; az errõl való megemlékezést egy nagyobb ünnepségso-
rozat keretében tervezi a helyi egyház. A falu lakói ma is a vártemplom védõ-
falai között tárolják a gabonát, a szalonnát és a sonkát; minden családnak sa-
ját helye van a vártemplomon belül. Székelyderzs határában a Ramocsa-domb
az élõhelye egy itteni õshonos cserjének, a henye boroszlánnak, amelyet a he-
lyiek csak ramocsavirágként ismernek. A székelyderzsi közösség a vártemp-
lomra mint legnagyobb büszkeségére tekint, jellemzõen ismeri a falfreskók
történetét, viszont a lovagkirályhoz fûzõdõ rendezvényeket nem tartanak, mi-
vel az unitáriusok szerint a vallás elsõdlegesen nem a szent emberek és szent
írások révén közvetítõdik. A községre elsõsorban az átutazó turizmus jellem-
zõ, turisztikai információs iroda nem mûködik, a helyiek között viszont talá-
lunk olyan családokat, amelyek rendszeresen fogadnak kisebb csoportokat.
Udvarhelyszéken Felsõboldogfalva, Kányád, Székelyderzs, Bögöz és Nagyga-
lambfalva községek alkotják a Szent László-kistérséget, amelynek turisztikai
kiadványai a Regiovest Szent László Kistérségi Szövetség munkájának ered-
ményeként a Hargita Megyei Kulturális Központ és Hargita Megye Tanácsának
támogatásával készültek. 

Kovászna megyében összesen hat település képezi az örökségút tervezett
útvonalát. Bibarcfalva és környéke elsõsorban a borvízforrásairól ismert. A te-
lepülés legfontosabb turisztikai vonzerejét korábban a borvizes strand és a
gyógyfürdõ jelentette, amelyek manapság elhanyagolt és romos állapotban
vannak. Bibarcfalvát napjainkban a legtöbb turista a református templom mi-
att keresi fel, amelynek falképfreskói a 15. században készültek, méretüket te-
kintve Erdély-szinten a legnagyobbak közé tartoznak, illetve különlegességük
abban rejlik, hogy a jelenetek nem egy folyamatos képsort alkotnak, hanem az
egyes jelenetek keretdísszel elválasztva egymás mellett és alatt helyezkednek
el; hasonló megoldásokat csak Csíkszentmihály és a szlovákiai Gutor telepü-
lés templomában találunk. Bibarcfalvától mindössze négy km távolságra talál-
ható Kisbacon, amely a nagy mesemondó, Benedek Elek szülõfaluja. Szacsva
település református templomában 2000-ben tárták fel a Szent László-legen-
dát ábrázoló falképtöredéket. Az épített örökség mellett a Réty községhez tar-
tozó település és környéke számos természeti látnivalóval szolgál az ide érke-
zõ turisták számára. A Rétyi Nyír természetvédelmi területet Orbán Balázs a
Háromszék Szaharájának nevezte. A jellegzetes homokbuckákból manapság100
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már csak keveset látni, a terület ugyanakkor gazdag növény- és állatvilága mi-
att kedvelt kirándulóhelyszín. A község mellett található Kovászna megye
egyik legnagyobb tava, a Rétyi-tó is, amely kedvelt horgászhely. Szacsva mel-
lett pedig többségében külföldiek által látogatott vadaspark és ehhez tartozó
panzió mûködik. Háromszék talán leghíresebb mûemlékét találjuk a Kéz-
divásárhelytõl 15 perces autóútra levõ Gelencén. Szent Imre herceg tisztele-
tére épült a helyi római katolikus templom a falain található egyedülálló kö-
zépkori falképegyüttessel, amelyen többek között a Szent László-legenda
egyes jelenetei rajzolódnak ki. Gelence további nevezetességei egyrészt a közel-
múltban felújított Jancsó-kúria, másrészt pedig a hagyományos mesterségek.
Gelencén mind a mai napig találunk olyan fafaragómestereket, akik székely ka-
pu készítésével foglalkoznak, a szomszédos Haraly faluban pedig a kádármes-
terek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Gelencét egész évben felkeresik tu-
risták, akik rendszerint a helyi vendégszeretetet és a csodálatos környezõ tájat
emelik ki. Az ide látogatók jellemzõen nemcsak átutazóban vannak, hanem
több napot is eltöltenek a térségben, ennek megfelelõen több szálláshely is ta-
lálható a településen. A gelencei közösség körében nagy tiszteletnek örvend 
a lovagkirály; a településrõl szóló turisztikai kiadványok pedig mindig kieme-
lik a templom falfreskóin található Szent László-legendákat. A megyeszékhely
Sepsiszentgyörgytõl mindössze 10 km távolságra fekvõ Kökös neve elsõsor-
ban amiatt ismert, mert itt zajlott az a csata, amelyben 1849-ben Gábor Áron
végül elesett. Ennek emlékére a faluban emlékmûvet emeltek. A falu unitárius
templomában a Szent László-legenda freskósorozat egyik jelenete rajzolódik
ki, amelyet a közelmúltban tártak fel. A turisták körében kedvelt helyszínek
a Lipicai lovasklub és panzió, valamint a Natura Parc elnevezésû strandolási
lehetõséget is kínáló szabadidõs központ és szálláshely. Brassó megyében, 10
km-re Kökös településtõl található a prázsmári erõdtemplom, a Barcaság talán
legjelentõsebb mûemléke, amelyet UNESCO Világörökségi helyszínként tarta-
nak számon. A Maksa községhez tartozó Sepsibesenyõ a Besenyõi-tó partján
terül el, amely a helyiek és a környékbeliek számára a hétvégi kikapcsolódás
kedvelt helyszíne, hiszen strandolási, csónakázási és horgászati lehetõséget
egyaránt biztosít. A Sepsibesenyõ melletti Bodoki-hegység Natura 2000-es 
terület, ahol a tervek szerint 2017-ben Románia elsõ csillagoségbolt-parkját
tervezik létrehozni, amely csillagászati túrák megszervezését teszi majd lehe-
tõvé. A térségben a legfontosabb turisztikai vonzerõvel rendelkezõ rendez-
vény a budapesti Nemzeti Vágta sepsiszentgyörgyi elõfutamát jelentõ Székely
Vágta, amelyet minden évben a közelben található Óriáspince-tetõn szervez-
nek. Sepsibesenyõ református templomában Szent László-legendát ábrázoló
falképeket találtak, amelybõl ma már csak kisebb részletek láthatóak. A tu-
risztikai infrastruktúra kiemelt szálláshelye a térségben, a községközpont-
ban található Benke-kúria, amelyben 2013 óta luxuskörülményeket biztosító
panzió mûködik. Sepsikilyén közigazgatásilag a megyeszékhely Sepsiszent-
györgyhöz tartozik. A falu legfontosabb nevezetessége az Árpád-kori unitári-
us templom, amely falfestményei által a vidék egyik legjelentõsebb mûemlék-
ének számít. A Szent László-legendát ábrázoló freskók restaurációs munkála-
tait 2017-ben fejezték be. A kevesebb, mint ezer fõt számláló településen
nincs kiépült turisztikai infrastruktúra, nem találunk elszállásolási és
ellátóegységeket. 

Kolozs megyében az örökségút Tordatúr, Tordaszentlászló, Magyargye-
rõmonostor és Ördöngösfüzes községeket érinti, illetve a Tordai-hasadékot
mint kiemelt természeti látnivalót. A Kolozsvártól 15, Tordától 9 km távolság-
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ra fekvõ Tordatúr községet elsõsorban a természeti látnivalói miatt keresik fel
az ide látogató turisták. A Tordai-hasadéktól nem messze található a termé-
szetesebb állapotában fennmaradt Túri-hasadék, amely kedvelt túrázási hely-
szín. Az útvonalon barlangokkal, sziklákkal és vízesésekkel találkozik az erre
látogató. A település határában Szent László-forrást találtak, amely a közép-
korban fontos búcsújáróhelynek számított. A községen belül több szálláshely
is található, a helyiek rendszeresen szerveznek szekér-, bicikli- vagy akár gya-
logostúrákat is az ide érkezõk számára. Tordaszentmihály településtõl 8 km
távolságra található a Tordai-hasadék, amely nemcsak a megye, hanem egész
Erdély egyik legismertebb természeti látványossága. A hasadék keletkezésé-
hez egy Szent László-legenda kapcsolódik, miszerint a kunok elõl menekülõ
magyar királyt Isten menti meg azáltal, hogy kettéhasítja a hegyet. A Tordai-
hasadék egyik jellegzetessége, hogy közel 1000 növényfajt találni itt, melyek
között olyan különlegességek vannak, mint a tordai hagyma, amelynek legkö-
zelebbi lelõhelye az Urál hegységben található. A kirándulási lehetõség mellett
a hasadék szállás- és étkezési lehetõséget is biztosít, az aktív kikapcsolódást ke-
resõk pedig kipróbálhatják a sziklamászást vagy a siklóernyõzést. A reformá-
ció elterjedése elõtt a Kalotaszeget átszelõ Nagyváradot Tordával összekötõ út
fontos búcsújáró útvonalnak számított, amely többek között Tordaszentlászlót
is érintette. Manapság a Szent László-örökség a mondák szintjén maradt fent
a település életében, amelyek közül a Szent László pénzéhez kapcsolódó le-
gendák a legismertebbek, hiszen Tordaszentlászló környékén számos ilyen
képzõdményt találunk. A lovagkirály emlékét rendezvények által is õrzik, hi-
szen minden évben június 27-én szervezik meg a Szent László napi kórusta-
lálkozót, amelyre nemcsak Erdélybõl, hanem Magyarország területérõl is ér-
keznek kórusok. Tordaszentlászlón és környékén számos szálláshely áll az ide
érkezõ turisták rendelkezésére. A turisták jellemzõen szervezett kirándulás
formájában a térségbe érkezõ magyarországi vendégek, akik számára gyakran
Székelyföld a végsõ úticél, de 1-2 napot eltöltenek Kalotaszegen is. Kalotaszeg
egyik legrégibb templomát találjuk a nyugati Felszegen elhelyezkedõ Magyar-
gyerõmonostoron, amely egyike annak a 14 Kolozs megyei településnek, ahol
GMO-mentes, vagyis genetikailag módosított élõlényektõl mentes régiót ala-
kítottak ki. A Szent László pénzeként ismert megkövesedett egysejtû marad-
ványokat a községhez tartozó települések határában is megtalálni. A település-
tõl délre 16 km távolságra található Jósikafalva (Béles), amely az itt található
víztározó miatt népszerû, illetve ez a terület már részét képezi az Erdélyi-
Szigethegység Természeti Parknak, amely értékes növény- és állatvilága miatt
ajánlott kirándulóhely. Szamosújvár mellett, a Mezõség északi részén fekszik
Ördöngösfüzes, amely nevét fûzfáiról és ördöngös mocsaras vidékérõl kapta.
A falutól mindössze 9 km-re található a Csukás-tó (Széki-tó) Natura 2000-es ter-
mészetvédelmi terület, amely az ország egyik legmélyebb természetes tava, és
Erdélyben az egyetlen tó, amelyen a Duna-deltához hasonlóan úszó nád ke-
letkezik. Délebbre haladva pedig Szék település közelíthetõ meg, melynek
legfontosabb nevezetességei a református mûemléktemplom, a Széki napok
kulturális és hagyományõrzõ tábor, valamint a Széki nádas természetvédelmi
terület, amely a Duna-delta után Románia legnagyobb területen fekvõ nádasa.
Ördöngösfüzes református templomának legértékesebb emlékei a 14. századi
festett figuratorzók, amelyek közül egyik feltehetõen Szent Lászlót ábrázolja.
Jelentõségét növeli, hogy ezt tekinthetjük az egyik legkorábbi magyar szentki-
rály-ábrázolásnak a teljes középkori királyság területén.  
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A helyzetfelmérés alapján kirajzolódni látszik, hogy a Szent László-örök-
ségút javasolt települései között melyek azok, amelyek valós turisztikai poten-
ciállal rendelkeznek, illetve hol beszélhetünk már kiépült turisztikai infrast-
ruktúráról, és hol valósul meg ilyen irányú tudatos kommunikáció. A felmérés
ugyanakkor arra is rávilágít, hogy melyek azok a helyszínek, ahol az ott lakó
közösség életében hangsúlyos szerepet kap a Szent László-kultusz megélése.  
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