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<p> </p> <p style="text-align: center;"><strong>K�s��nk r�id t�t�ete</strong></p> <p
style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal">V��osfalu Gy?r � Moson - Sopron
megye kicsi telep�l�e, a R�a-k�ben, a megye hat�� fekszik. Mai nev� t�b mint hatsz� �es
m�ltra tekint vissza, de m� j�al r�ebben is �tek emberek a telep�l� hely�.</p> <p>Erre
utalnak a soproni Liszt Ferenc M�zeumban ?rz�t bronzkori (i.e. II. �ezred k��li) ed�yek � a
falu hat��an tal�t r�ai p�zek. Ez k�el k�ezer �es m�ltra utal. Egy homokb� el?ker�lt
n�v�dorl� kori csontv� 1500 �r?l besz�. Azt pedig, hogy m� a honfoglal� ut�, a kora
�p�-korban is n�es volt a telep�l� a k�el k� �tizede el?ker�lt XI.sz�adi s�lelet, nyakperec
� S-v�? hajkarika bizony�ja.</p> <p>��os eml�eket kutatva az oklevelekre
t�aszkodhatunk. Egy 1381. j�lius 24.-� kelt oklev� eml�i el?sz� a telep�l�t N�etfalu
n�en.</p> <p></p> <p>A falu v�ig�te a t�t�elem viharait. 1030-ban a R�a mocsaraiban
semmis�ette meg I. Istv� a r�k t�? n�et cs�z� sereg�. Majd k�?bb, 1594-ben, a 15 �es
h�or� idej� a n�asokba b�jva maradt �etben 8 ember R�akec�ben, a t�bi a t���
�dozata lett.</p> <p>A k�ny� ura az Osl nemzets� volt. Osl vez� egyik fi� Belednek h�t�,
a csal� m�ik vezet? tagj� Herbortnak. ? IV. B�a kir�y bels? k�eihez tartozott, elk��te a
tat�ok el?l menek�l? kir�yt, ?rizte csal�j�. V��osfalu hat��an a B�v�yos-�, mai nev�
Keszeg-� (a helyiek Link�ak nevezik) mellett v�at is ��hetett a kir�y engedelm�el. 1409-ben
az Asszonyfalvi Osfy Ferenc Garai Mikl�sal cser�i �t�bek k��t- V��osfalut. 1438-ban 10
jobb�ytelket � a R�� l�? malmot Osfy J�os a csornai pr�osts�nak adom�yozta. Ezt k�?bb
a hatalmaskod�rokonok, a Kanizsai testv�ek fel�ett�, att� kezdve Szikra-malom lett a neve.
Eml�� V��osfaluban a �Malom-�t� ?rzi hossz� sz�adok �a. Eml�hetn�k okleveleket
1451, 1456, 1477, 1498, 1524 �ekb?l is, melyek mindegyike valamilyen per, oszt�, k�t���,
kir�yi vagy n�ori d�t� vagy b���i ��et d�uma. Az 1500-as �ekben a Kanizsaiak, majd a
s�v�i N�asdyak 1681-t?l az Esterh�yak a k�ny� legf?bb birtokosai. Ezek a nagy oligarchi�
nem laktak itt, k�� �� kisnemesek telep�ltek ide. Az 1683-as B�s elleni t�� t�ad� sor� az
ellens�es csapatok benyomultak eg�zen a R�ak�ig. Feld�lt� � elpuszt�ott� az �tjukba
ker�lt falvakat. Ekkor v�t a f�ddel egyenl?v�Magyarfalu � Felszervica.</p> <p> </p>
<p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right:-2.0cm">M� a t�t�elem viharai
v�igs��tek az orsz�on, addig ez a Sopron-megyei falucska megb�jt csendben. Az emberek
ma m� nehezen elk�zelhet? egyszer?s�ben �tek itt. A vil�h�or�k nem okoztak gazdas�i
k�okat a faluban, de a lakoss� sz�� megtizedelt�. H?si halottaink eml�� m�v�yt�l� ?rzik
a katolikus templom � az evang�ikus imah� fal�.</p> <p class="MsoNormal"
style="margin-right: -2cm;">A falu �gyeit a k� vil�h�or� k��t a b��int�te. V��osfalu
utols�b��a N�eth S�dor volt. A II.vil�h�or� ut� a b�� szerep � a faluk ��l��a
megsz?nt, elkezd?d�t a k�zetes��, k�pontos��, a tan�si rendszer fel���e. Ennek els?
l�cs?foka volt k� kis telep�l� Edve � V��osfalu k�� tan�s�ak ml�rehoz�a 1950 okt�er
27-�.</p> <p>
</p> <p>1980-ig a n�ess� fogy�a, a falu
el�eged�e volt jellemz?. Egyre t�b volt az �resen �l� gondozatlan h�. Az 1980-as �ek
elej�?l kezdett kialakulni egy z��en a falu- b� sz�maz� a falu�t tenni akar�r�eg
V��osfaluban. </p> <p> </p> <p>A kistelep�l�ek lakoss��an megl�? er?s
lok�patriotizmust kihaszn�va egy itt �? pedag�us k��szervez?d�t kis csoportnak siker�lt
rendszeresen ism�l?d? rendezv�yekkel nemcsak a k��s�i �etet, �szetartoz�t er?s�eni,
csal�ias k��s�et kialak�ani, hanem h�nevet is szerezni V��osfalunak.</p> <p> </p> <p>
</p> <p> </p> <p></p> <p> </p>
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