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ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓCSOMAFALVA SZÉKELYFÖLD, A FORRÁSOK FÖLDJE.

GYERGYÓCSOMAFALVA LÉGI FOTÓ BORVÍZHORDÓ LEÁNY CSÍKI ANTAL ÉS SEGÉDJE  1940.CSÍKSZENTDOMOKOS KÖRNYÉKE

GYERGYÓCSOMAFALVA LÉGI FOTÓ MOSÓ NŐK A MAROSBAN BORVÍZGYÁR, DUGASZOLÓ ÉS PALACKOZÓMAROSFŐ KÖRNYÉKE

GYERGYÓCSOMAFALVI KILÁTÓ JÓZSEF FŐHERCEG KÚT, BORSZÉK HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET, BORSZÉKHAVASI ESZTENA

KŐZÚGÓ ÉPÍTŐTÁBOR  2012 KÁSZONFÜRDŐ KOSSUTH KÚT, ÜNNEPSÉGSZÁRHEGYI FEDELESHÍD A MAROSON
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 E faluban alig találunk felemlitésre méltót, legfelebb azt, hogy 
a mult században Gyergyó derékszéke itt székelt (Benkő Sp. Tr.) 
és hogy a Marost kivéve, édes vizet itt találni nem lehet, mert 
bárhol ássanak is kutat, mindenütt ásványos viz fakad fel; egyik 
ily forrás a bort is főzi, s oly erős, hogy borszéki helyett hordják 
szét. ”

- Orbán Balázs : Székelyföld leírása, XXX. Gyergyó délnyugat 
szöglete. -

Ki az abszolut csomafalvi? Aki ha egyedül van is 
gyurakodik (tolakszik). 

Az elmondások szerint, amikor a csomafalviaktól 
azt kérték, hogy fessék le az eget, csak egy kérdésük 
volt: milyen színűre?

„ Kovászna a borvizek hazája. A szőlő még csenevész formájában sem terem meg ezen a vidéken. Talán 
ez az oka, hogy a bort kedvelő székely nép a vastartalmú, pezsgő, szénsavas ásványvizet nevezte el 
borvíznek. Ebből is látszik, milyen szerény nép a székely. Ha nagyzoló nép lenne, bátran mondhatná 
borvíz helyett pezsgő víznek is. Mert pezseg, lobog, forr a kovásznai ásványvíz, ahol utat tör magának 
a mélyből egy-egy forrás, ott megmorajlik a föld.”

- Ignácz Rózsa -

„ A   székelyföldi ásványvizek témája nemcsak tudományos szempontból vezethet érdekes 
eredményekre, hanem így lehet megvetni az alapját egy olyan hatalmas értékesítési akciónak, amely 
tényleg kincsévé és megélhetési forrásává lehet a szegény székely lakosságnak. 

E kérdéssel is így vagyunk különben, mint általában mindennel: 
A természet adta előnyök felismerése a legelső lépés valamely vidék boldogulásához.”

- Bányai János: A Székelyföld, mint fürdőország -
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MINDENNAPOK

HATÁSOK

/ táncház

/ gazdanap, falunap

/ szüreti bál

/ családi napok

/ lovas napok

rendezvénytér

csűr
borvízfürdő


