Itt születtem
Hármasfalu

Hármasfalu a Kis-Küküllõ völgyében, a Marosvásárhelyt Szovátával
összekötõ országút mellett fekszik. Három falu alkotja: Csókfalva, Szentistván és Atosfalva, melyek annyira összeépültek, hogy egy idegen nem is tudja, hol van köztük a határ.
Csókfalva elsõ említése 1567-bõl való. Nevének
eredetérõl azt tartja a hagyomány, hogy alapítói
azon tanakodtak, várost vagy falut építsenek-e. A
többség azt mondta: „csak falu legyen”. A „csak faluból” lett késõbbi neve: Csókfalva. Lakói unitáriusok,
reformátusok és katolikusok.
Székelyszentistván a pápai tizedszedõk Regisztrumában 1332-ben
önálló községként szerepel. A hagyomány azt tartja, hogy valaha itt
járt Szent István király, megcsókolt egy lányt, ezért nevezték el róla a
települést. A falu ma fõként református.
A szentistváni
Atosfalva Hármasfalu
református templom.
harmadik települése. Nevét
Csont Krisztina rajza
– úgy tartják a falu lakói –
onnan kapta, hogy a pestisjárvány elõl Szentistvánról
elmenekült hat család alapította. Hatosfalvából a H
betû lekopott, és Atosfalva maradt. Lakói zömükben
református felekezetûek.

Hármasfalu lakóinak száma 1280 fõ, többségben magyarok. Földmûveléssel, állattenyésztéssel,
szõlõmûveléssel, fafeldolgozással foglalkoznak.

A régi iskola

A Szent István Általános Iskola
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Írásos feljegyzés az elsõ iskola létezésérõl
1667-bõl való, az Unitárius Egyház építtette Csókfalván.
Jelenlegi I-VIII. osztályos iskolánk 2002-tõl a
Szent István nevét viseli. Nyolc tanteremmel, egy
laboratóriummal rendelkezik. Az oktatás magyar
nyelven folyik, 11 pedagógus 140 tanulót oktat.

Falunk neves emberei Kusztos Endre festõmûvész, és
Sándor János nyugdíjas tanító, aki címereket, egyházi
jelképeket, kopjafákat farag. Kiállításaik Erdély-szerte,
de a határokon túl is hírnevet szereztek az alkotóknak.
Az Árpádházi Szent Margit Ökümenikus Nõszövetség
ünnepeinken mûsoros elõadásokat tart, árvaházakat,
öregeket, betegeket segít.
A 2000-ben alakult Hagyományõrzõ csoport részt
vesz a Gyöngykoszorú találkozókon, színjátszó fesztiválokon itthon és külföldön.

Anyák napi ünnepély

A székely viseletet ma már csak
az ünnepekre vesszük fel

Az 1930-as években még hétköznapokon is székely
viseletben jártak az emberek, ma már csak az ünnepekre veszik fel kicsik és nagyok.
Ma is élõ népszokásunk a farsangi kosaras bál, a
karnevál, amelyet iskolánk tanulói szerveznek, a húsvéti fenyõágazás és locsolás, a szüreti bál.

Csont Borbála rajza

Húsvét szombatján a legénykék elhordozzák a színes szalagokkal díszített fenyõágakat a lányoknak. A házasemberek éjszaka
fûrészport, szemetet, kukoricakórét szórnak szét az udvarokon. Leszerelik a kapukat, és
eldugják minél messzebbre. Megtörtént, hogy reggel a
gazda a szekerét a csûr tetején találta. De mindezért
senki sem haragszik, inkább jókat nevetnek.

Húsvét szombatján, éjjel, a faluban
Nem alszik egy legény sem otthon az ágyban.
A kisebb legénykék járnak házról-házra,
Viszik a zöld ágat szépen feldíszítve,
Színes papír rajta, tojáshéj megfestve.
Akkor sor kerül a nagyobb legényekre,
Összegyûlnek ötös, hatos csoportokba,
Feldíszítik minden lány kapuját sorba.
Ha eladó a lány, s van már udvarlója,
Másnap a faluban azt mindenki tudja.
Neki van mindig a legszebb díszkapuja.

A
szentistváni református templom
udvarán
1998-ban Szent
István szobrot
avattunk.
Csókfalván 2003
óta áll Szent
Imre szobra.

Összeállították a VI. osztály tanulói Muszka József iskolaigazgató és
Nemes Emese tanítónõ segítségével.

Büszkék vagyunk arra, hogy Hármasfaluban lakunk. Aki meglátogatja szülõfalunkat, nem fog csalódottan távozni.
17

