Bikfalva (Bicfalău)
Bikfalva (románul Bicfalău) falu
Romániában Kovászna me-gyében,
Sepsiszentgyörgytől
19
km-re
délkeletre a Bodzai-hegyek lábánál.
Közigazgatásilag Uzonhoz tartozik.

Kúria Bikfalván ()
1334-ben villa Bicha néven említik
először. Eredeti neve Bikafalva volt.
A településnek már a 13. században
volt temploma. 1764-ben ide tették a
székely határőrezred 5. századá-nak
parancsnoki székhelyét. 1910-ben
1854 lakosa volt. A trianoni
békeszerződésig Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott. 1992ben 429 lakosából 411 magyar és 18
román volt.
Református vártemploma 1863-ban
épült a régi 13. századi eredetű, a 15.
században gótikus stílusban átépített
templom helyére. Lőréses védőfala

közép-kori. 1937-ben új toronysisakot kapott.
Mókus Panzió
Uzon község keleti peremtelepülése. Orbán Balázs a 19. század
második felében a legcsinosabb
székely falvak közé sorolta. A várat
és a középkori templom jelentős
részét 1861-ben lebontották, az új
templomot 1863-ban építették. A
várfalak a torony nyugati és északi
oldalánál maradtak meg. Tornyában
ma is használatban van a brassói
Johannes Neidel harangöntő mester
által 1640-ben öntött harang.
Bikfalva Háromszék kúriákban
leggazdagabb települése. A többségében lakott, 18-19. századi népi
udvarházak
száma
tizennégy.
Figyelmet érdemel a Páll-Gergely
kúria, az árkádos kőtornácú Simon
kúria, a nemrég felújított Zátyi
kúria, a Zsigmond udvarház és a
Dénes Gyula kúria. Erről az
egyedülálló építészeti örökségről a
helyi művelődési házában kiállítás
tekinthető meg. A település falusi
turizmus szempontjából is jelentős.
Korszerű vendégházak és panziók
várják az ide látogatókat.
A falu mögött, a Csigavár és a
Csuklyan-patak összefolyása feletti
hegycsúcson egy kora középkori
őrtorony maradványai láthatók,
melyet Csigavárnak neveznek. A
hagyomány szerint azért, mert az
egykori várpincébe csigalépcső
vezetett le.

Fontos a sepsiszékiek számára is a
többnyire bőséggel termő gomba.
Háromszéken mintegy nyolcvanféle
gombafajt neveznek meg kétszáznál
több néven. A népi gombaismeret
egyéni átlaga 25-30 faj.
Íme főképp mely gombák és milyen
néven ismertek a bikfalviak, illetve

Russula cyanoxantha/ keserűgomba,
Lactarius piperatus/ kenyérgomba,
Lactarius volemus/ laskagomba, Pleurotus ostreatus/ légygomba, Amanita muscaria/ pisztiric, Polyporus
squamosus/ rókagomba, Cantharellus cibarius/ szilvaalj(gomba,
Entoloma clypeatum/ tintagomba,
Coprinus spp./ tinógomba, Lactarius
vellereus/ topló, Fomes fomentarius,
Polyporus,
Lentinus/
ződhátú
(galambgomba), Russula virescens.
A gombásztábor szervezői, az LKG
nevében, kellemes és hasznos
időtöltést, jó szórakozást kíván:
Zsigmond Győző

Zöld diófa Panzió
általában a sepsiszékiek által: borsgomba, Amanita rubescens/csikkalj,
csipkealj,
Calocybe
gambosa/
csipërke, Agaricus spp./ csirkeláb,
csürkegomba, kakasataréj, seprűgomba,
Ramaria
spp./
erdei
csipërke, Agaricus silvicola, A.
silvaticus/ őzláb(gomba), ülügomba
Macrolepiota procera/ suska, süveggomba, péterfaszú gomba Verpa
bohemica,
Morchella
spp./
fenyőgomba, Lactarius deliciosus, L.
deterrimus/ lópocogó, lóposz, Lycoperdon, Bovista/ fűgomba, Marasmius oreades/ gebe, Armillaria
mellea/ harmatgomba, Melanoleuca
strictipes (subalpina)/ medvegomba,
Boletus spp./ kékhátú (gomba),

Ui.: Az összeállítás internetes források alapján készült.

