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<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%">CIVIL
SZERVEZETEK</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span
style="font-size:14.0pt;line-height:115%"> </span></b></p> <p
class="MsoNormal"><b>V��osfalu T?zolt�Egyes�lete </b>t�b mint 100 �es m�ltra tekinthet
vissza. Ahhoz k�eset, hogy Magyarorsz�on maga a �t?zolt�nt�m�y� kialakul�a az 1860-as
�ek ut� kezdett terjedni, � a gy?ri �k�tes t?zolt�egylet is csak 1870-ben alakult, a
v��osfalui t?zolt�egylet 1885.�i megalakul��al el?kel? helyet foglal el. Sajnos ebb?l az
id?b?l nem maradtak fenn jegyz?k�yvek, �y sem az alap��, sem az alap�� k��lm�yei nem
ismertek.</p> <p class="MsoNormal">Annyi azonban bizonyos, hogy abban az id?ben a h�ak
be���e szoros volt, egym�t �t� a sz�� , szalm� t�ol�pajt� � a h�ak t�bs��ek tetej� is
zsupp vagy szalma fedte. Ez�t a lakoss� hamar felismerte, hogy a gyakran felr�pen? �v��
kakas� ellen csak szervezetten � tervszer?en lehet v�ekezni. Ez�t alakult meg
V��osfaluban is a t?zolt�egylet, amely k�?bb egyes�lett�alakult, de �k�tes jellege a mai
napig megmaradt. Voltak id?szakok, amikor a regisztr�t tagl�sz� nagyon alacsony volt, de
t?z eset� a falu teljes lakoss�a seg�ette munk�ukat. Az 1990-ea �ek elej� meg�jult,
megfiatalodott � tagl�sz��an is n�ekedett az egyes�let.</p> <p
class="MsoNormal">Jelenleg az egyes�letnek van ifj�s�i, n?i � feln?tt csapata, amelyek
�ente rendszeresen j�nak a t�s�i versenyekre. A t?zolt�egyes�let rendelkezik saj�
t?zolt�szert�ral � n��y a kisebb t�zek megf�ez��ez sz�ks�es felszerel�sel. 1994-ben az
egyes�let fenn�l��ak 100.�fordul�� �j z�zl� kapott a V��osfalui �k�tes
T?zolt�Egyes�let.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">A <b>Magyar
V��kereszt </b> helyi szervezet�ek m�ltja nem ny�lik vissza olyan t�oli id?kre. Nincs
tudom�unk arr�, hogy a II. vil�h�or� el?tti id?ben l�ezett volna ilyen szervezet a
telep�l�en. A v��kereszt v��osfalui szervezete a hazai v��kereszt els? orsz�os
kongresszusa (1959.m�usa) ut�i id?szakban 1962-ben alakult. Kezdetben feladata volt az
�lam szoci�politik��ak t�ogat�a. Kezdett?l fogva sz��gy�ek tekintette a v�ad�
megszervez��. 1970-ben 8 �land��k�tes v�ad�a � k�el 20 id?szakos v�ad�volt a
faluban.</p> <p class="MsoNormal">Az 1970-es �ek elej�?l a v��kereszt helyi
szervezet�ek tagjai felv�lalt� a falu rendezv�yeinek szervez�� � a hagyom�yos, �ente
ism�l?d? falukir�dul�ok szervez��. �land�feladata a szervezetnek a lakoss� eg�zs��gyi
felvil�os��a, el?ad�ok, k�l�b�? sz?r�ek (t�d?, r� ) vizsg�atok (szemlabor) �
term�zetesen a v�ad� szervez�e.</p> <p class="MsoNormal">Napjainkban a szervezet
helyi eln�e N�eth L�zl�� Ica titk�a pedig Kremzner Csab�� Ildik� </p> <p
class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">A
k�elm�ltban �jabb szervezetekkel b?v�lt a telep�l�. A falu sors� sz�� visel? lakosok
2000-ben megalap�ott� a <b>V��OSFALU J�?�RT ALAP�V�YT.</b></p> <p
class="MsoNormal">Az alap�v�y c�ja:</p> <p class="MsoNormal">-V��osfalu k�s�
fejl?d�� szolg��munkahelyteremt� a h�r�yos helyzet? munkan�k�liek sz��a.</p> <p
class="MsoNormal">-A k�s� sz����ek, parkos���ak, k�nyezet � term�zetv�elm�ek
seg��e, fokoz�a.</p> <p class="MsoNormal">-A foglalkoztat�t, v�lalkoz�t,
egzisztenciateremt�t akad�yoz�kultur�is, eg�zs��gyi, szoci�is h�r�yok m�s�l�e
�dek�en k�z�ek, programok szervez�e.</p> <p class="MsoNormal">-A falusi turizmus
megteremt��ek seg��e, kisz�es��e, a telep�l� megismertet�e.</p> <p
class="MsoNormal">Az alap�v�y eln�e: Tomp��Balogh M�ia</p> <p class="MsoNormal">
titk�a: N�eth L�zl��� (Ica)</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p
class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Az id?k�ben feln?tt, lok�patriotizmussal
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�megfert?z�t� ifj�s� is szervezetbe t���lt, hogy m� t�bet tehessen a telep�l��t. �y j�t
l�re a <b> V��OSFALUI HAGYOM�Y?RZ?</b> <b>IFJ��I T�SAS� (VHIT). </b> A
t�sas� c�ja a r�i hagyom�yok feleleven��e, �jak teremt�e, a falu ifj�s��ak
�szefog�a.</p> <p class="MsoNormal">A rendszeres rendezv�yek, a k�� tev�enys�ek, a
programok kialak��a olyan ifj�s�i csoport kialakul�� eredm�yezte, amely m� ��l�n is
k�es eredm�yesen dolgozni a falu j�?je �dek�en. Legnagyobb eredm�yk�t k�yvelhet? el,
hogy szinte meg�lt a fiatalok elv�dorl�a, � egyre t�b vid�i fiatal k�� letelepedni
V��osfaluban, valamint az, hogy t�b mint egy �tizede szervezik az egyre sikeresebb
ny�b�cs�ztat�rendezv�yt, a <b>V�FESZT</b>et amelyre t�b mint ezer
l�ogat��dekl?d�� regisztr�j�.</p> <p class="MsoNormal">A VHIT eln�e: Tompa
Kriszti�</p> <p class="MsoNormal">
titk�a:Moln� Rita No�i</p> <p
class="MsoNormal"> </p> <p> </p> <p class="MsoNormal">
</p>
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