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    Csíkrákos a Csíkszeredától 10 km-re, az Olt mentén helyezkedik el. Csíkrákos községhez még 

egy falu tartozik, a mllette fekvő Göröcsfalva (itt lakom én).  

Csíkrákos a székelyek ősi gyülekezőhelye, Rákosmezején alapították meg a székely törvényeket.  

Csíkrákoson és Göröcsfalván számos érdekeség van. Elsőként bemutatnám a tempomunkat. Ez a 

vártemplom Göröcsfalva határában épült. A templom dombon van, így látható a Hargita  

vonulata is. Ez a vártemplom Csíkszék egyik legrégebb épült vártemploma, Árpád-kori eredetű 

építészeti emléke. A templomot Szent György tiszteletére szentelték fel.     

                                                                                    

Egyhajós csarnoktemplom, eredetileg román stílusú. A templom igazi szenzációját a torony 

falára festett jelek adják. Ezek többnyire a pogányság jelei. Többször is felmerült az akérdés, 

hogy mi épült hamarabb: a templom vagy a torony. A nép állítása szerint a torony volt előbb, a 

tudósok szerint a templom. A nép szerint egyetlen plébános sem engedte volna meg, hogy a 

torony falára ilyen jeleket fessenek, úgyhogy biztosan a torony épült előbb.   

        

    A templom közelébben állta 17. század történetírójának, Cserei Mihálynak a szülőháza.  
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Cserei Mihály 1668-ban született Csíkrákoson. Erdélyi történetíró, históriájában az1661 és 1711 

közötti időszakot dolgozza fel. A históriát Brassóban írta.  

Édesapja Cserei János, édesanyja Cserei Judit volt. A Cserei kúria megépülésének éve egyezik 

Cserei Mihály születési évével, tehát 1668. Cserei Mihály élete utolsó évtizedeit Nagajtán 

töltötte. 1756-ban halt meg, Nagyajtán temették el. 

A kúria ma is fenn áll, de korszerűsített formában.  

   

 

    Csíkrákos számos turisztikai látványossággal rendelkezik, mint például a Bogáti-kápolna 

(amit Szent Fülöp és Jakab tiszteletére szenteltek fel), a vártemplom, a kúria. Ezért számos 

magyarországi és külföldi vendég látogat el ide, és rengeteg élménnyel gazdagon térnek haza. 

Aki ide jön, bőségesen kap a székely ételekből, amit helyi emberek a helyi termékekből 

készítenek.  

   A községben még vannak fennmaradott helyi mesterségek, mint például a fafaragás vagy 

kézművesség. Fafaragó a falunkban nincs több, mint három, de az asszonyok nagyon szíveen 

kézműveskednek. Az én nagyanyáim is varrnak, hímeznek, kötnek, attól függ, hogy milyen 

kedvük van.  

    A templom neve Kisboldogasszony, a búcsú pedig szeptember első hetében szokott lenni. 

Ilyenkor, reggel korán faluébresztés van, ami abból áll, hogy a faluban lévő zenészek a 

fiatalokkal együtt, népviseletben, szekéren vagy lóháton körbejárnak a faluban, „felébresztve” az 

embereket.  Ilyenkor a fő eledel a töltöttkáposzta, de általánosan is nagyon közismert és 

közkedvelt  étel ez nálunk. Továbbá a lakosság a helyi ételeket fogyasztja, amiket mindenki elő 

tud állítani (túró, házikenyér, szalonna). Ezek az ételek mostanra már nem annyira fogyasztottak, 

mert az üzletekben minden kapható, és a fiatalság is inkább a „modernebb” ételeket eszi. Az 

idősek viszont soha ne fogják lecserélni az ő hagyományos ételeiket.  

   Külföldi vendégek leginkább a Csíksomlyói búcsú idején jönnek, mivel elég közel van ide. 

Rengetegen zarándokolnak innen a helyiekkel együtt. Egy magyarországi vendéget 

megkérdeztem, és ezt mondta: „Már 5 éve, hogy jövünk a családdal és itt szállunk meg 

Csíkrákoson. A csíksomlyói búcsúra szoktunk jönni, ami nagyon közel van innen. Eddig minden 
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évben gyalog zarándokoltunk el a csíksomlyói búcsú helyszínére. Nagyon meg vagyunk 

elégedve mindennel, óriási élmlny, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy ezutén s el tudunk jönni 

ide, Csíkrákosra.”  

    A községben továbbá szüretibálokat, kosaras bálokat, és hasonló mulatságokat szoktak tartani. 

A fiatalok és idősebbek egyaránt szeretnek mulatni, a többség hangszeren játszik vagy néptáncol. 

A fiatalok nagyon összetartanak, mindenki törődik a másikkal és a nagyobbak vigyáznak a 

kisebbekre. 

A viseletünk a székelyruha, a lányoknál a következőkből áll: alsószoknya, szoknya, ing, mellény 

és kötény. A székelyruhához fekete csizma jár. A viseletet búcsúkor, vagy más ünnapélyekkor 

szoktuk felvenni. A fiúknál a következőkből áll a viselet: ing, harisnya, mellény, kalap és fekete 

csizma.  

 

 

     Én nagyon szeretem a szülőfalumat, máshol el sem tudnám képzelni az életemet. Nagyon 

szeretem az itteni embereket, a fiatalokat, és mindent, ami itt van. Mivel falun vagyunk, így 

minden udvaron megtalálható valamilyen állat. Kiskoromban nagyapámnak is voltak lovai, így 

nekem a kedvenc állatom a ló. Nagyon szeretem a szüretibálokat, idén az első alkalom, hogy én 

is részt veszek, mint csőszlány. Ez hatalmas boldogsággal tölt el.  

Mivel ez a falu kiterjedésében nem nagy, az emberek mindent tudnak egymásról. A lakósok 

összetartanak, vigyáznak egymásra, és ha baj van, sgítenek.  

Nekem nagyon sokat jelent ez a hely, a látnivalókkal, az emberekkel, a hagyományokkal és 

mindennel együtt, ami itt van.  
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                Bogáti kápolna                                              Cserei Mihály szobra 


