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ÖRÜLJÜNK, ÜNNEPELJÜNK 
EGYÜTT  

május 9-én, a  

MENTİK NAPJA ÁGFALVÁN 
rendezvényen 

 
Kedves Olvasóim! Kedves Ágfalviak! 
Nem szőnı örömmel adok hírt arról, hogy az 
elmúlt számban már méltatott, rendkívül sikeres 
összefogás eredményeképp megvalósul az álom, 
hogy Ágfalva életmentı defibrillátor 
készülékekkel gazdagodik, valamint számos 
önzetlen, életmentésre kiképzett önkéntessel, akik 
szükség esetén elérhetık, és segítségül hívhatók 
lesznek a jövıben. 
Összesítve a győjtés eredményét, megtanácskoztuk 
a falu vezetésével, hogyan hajtana a legnagyobb 
hasznot a falunak az a pénz, amit a falu apraja-
nagyja összeadott a jó cél érdekében. Számvetést 
készítve kiderült, hogy az összeg elegendı arra, 
hogy a tervezett egy helyett két defibrillátort 
vásároljunk. Egyiket az eredeti terveknek 
megfelelıen a rendelı külsı falán kialakítandó 
tároló helyre fogjuk elhelyezni, a másikat pedig a 
mindenkori háziorvos - aki reményeim szerint 
nyugdíjas koromig én lehetek - fogja 
gépkocsijában hordozni, hogy bármikor módja 
legyen életmentésre. A két készüléket meg is 
rendeltük, a riasztós fali tárolóval egyetemben, s a 
visszajelzés szerint május elsı hetében meg is 
érkezik a faluba. 
Érkeznek már a jelentkezések az életmentı 
képzésre is, sıt néhányakat magam szólítok meg, 
bíztatva, hogy vállalja ezt a szép feladatot. A 
kiképzést is megszerveztük. A mentıszolgálat 
soproni vezetıje, dr. Erdélyi Miklós személyesen 
képezi ki azt a 14-16 személyt, akik biztonsággal 
fogják tudni kezelni a defibrillátort, és kiképzést 
kapnak az újraélesztés egyéb gyakorlati 
ismereteibıl is. A képzés komoly pénzbe kerülne, 
de Erdélyi doktor, látva a falu összefogását, úgy 
döntött, hogy munkájáért nem kér pénzt, ez az ı 
hozzájárulása a falu akciójához. 
Erdélyi Miklós doktorral beszélgetve felmerült az 
ötlet, hogy együttmőködésünket közös ünneppel 
koronázhatnánk meg. Egy ideje évente 

megrendezésre kerül a MENTİK NAPJA, amit 
általában a mentıállomással rendelkezı 
településeken szoktak ünnepelni. Idén a soproni 
mentısök, meghívásunkra ÁGFALVÁN 
ünnepelnek, s a közös rendezvényen elıadás 
hangzik el a falu egészségi mutatóiról, valamint az 
életmentés gyakorlati tudnivalóiról. Az érdeklıdık 
betekinthetnek egy mentıautó felszerelésébe, 
szakképzett mentısök magyarázzák el, mit mire, 
hogyan használnak. Bemutatjuk új 
defibrillátorainkat is, valamint megismertetjük a 
falu lakosságával az akkorra már kiképzett 
életmentıinket, akik ezen a rendezvényen kapják 
meg a képzettségüket igazoló okleveleket.  
Életmentési gyakorlatot is tartunk, szimulált 
defibrillálással. 
Mindezeken túl erre a napra rendkívüli véradást is 
szerveztünk. Kérek minden véradót, ezen a napon 
soron kívüli véradással demonstrálja a falu 
összefogását. A véradás jelenlegi szabályai 
lehetıvé teszik, hogy aki most vért ad, a szokásos 
nyár végi véradáson ismét adhasson! 
NAGY SZERETETTEL VÁRUNK ERRE A 
KÖZÖS ÜNNEPRE MINDEN ÁGFALVIT, 
VALAMINT A SOPRONI MENTİÁLLOMÁS 
DOLGOZÓIT ÉS HOZZÁTARTOZÓIKAT, 
HOGY EGYÜTT ÜNNEPELHESSÜNK, S 
HOGY MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA, 
MIRE IS ADAKOZOTT ÖNZETLENÜL, 
PÉLDAMUTATÓAN!  
A rendezvény részletes programja az alábbiakban 
olvasható. 
(folytatás a 2. oldalon) 
 

dr. Németh János 

 X. évfolyam 5. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. május 
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15.00 - 15.30 óra Sátornyitás (fúvószene) 
 
15.30 - 15.45 óra Megnyitó 
 
15.45 - 16.15 óra Elıadások: Dr. Németh János: Szív és érrendszeri 

rizikóhelyzet Ágfalván 
Dr. Erdélyi Miklós: Túlélési lánc az 
újraélesztésben 

 
16.45 - 17.00 óra Defibrillátor készülék ismertetése, önkénteseknek oklevél 
 átadás 
 
17.00 - 17.30 óra Szimulációs gyakorlat: újraélesztés bemutatása 
 
17.30 - 18.00 óra Patakugrók táncegyüttes mősora ( iskola sportpálya ) 
 
18.00 - 18.30 óra Band All Day zenekar mősora 
 
 

A rendezvény idején vérnyomás, vércukorszint mérés,  
mentıautó bemutató, elsısegély oktatás. 
Véradás az iskolában 16.00 - 19.00 óráig. 

 
A rendezvény helyszíne: 

 
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

udvarán elhelyezett rendezvénysátorban 
(9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.) 

 

 

MENTİK NAPJA ÁGFALVÁNMENTİK NAPJA ÁGFALVÁNMENTİK NAPJA ÁGFALVÁNMENTİK NAPJA ÁGFALVÁN    
2009. május 9. (szombat)2009. május 9. (szombat)2009. május 9. (szombat)2009. május 9. (szombat) 
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EURÓPA BAJNOKI 
BRONZÉREM ÁGFALVÁRÓL! 

 

2009. április 3-4-én rendezték az ez évi 
Kyokushin Karate Európa Bajnokságot.  
A helyszín az ukrán fıváros, Kijev volt, ahová 
rekordnevezéssel érkeztek Európa 
legkiemelkedıbb karatékái. A Magyar 
Nemzeti Válogatott közel 60 fıvel 
képviseltette magát a rangos versenyen.  
A junior (16-18 évesek) keretében egy ágfalvi 
versenyzı, Köveskuti Balázs is helyet kapott 
korábbi teljesítménye alapján. A Soproni 
MAFC Karate Szakosztályának (Polyák-
Demeter Dojo) versenyzıje már régóta készült 
erre a megmérettetésre. 2008 decemberében 
hirdették ki az EB utazó keretet, azóta 
fokozott edzésszámmal készült az ágfalvi 
karatéka. Az edzésterv összeállítását Demeter 
Zsolt (4. Dan) és Polyák József (1. Dan) 
végezték. A heti 7-8 edzésben helyet kapott a 
kondi termi munka, futás, úszás, zsákedzés, 
pontkesztyő, küzdelem stb. 
 

 
Demeter Zsolt 4. Dan (edzı), Köveskuti Balázs 
(versenyzı), Polyák József 1. Dan (edzı) 
 

A rengeteg befektetett energia meghozta 
gyümölcsét: Köveskuti Balázs a 2009-es 
Junior Európa Bajnokságon –75 kg-ban 
bronzérmet szerzett. A küzdelmek nagyon 
kiélezettek voltak, hiszen az európai nemzetek 
legjobbjai mérték össze tudásukat. Balázs elsı 
ellenfele egy cseh versenyzı volt, akit bírói 
döntéssel múlt felül. A második körben már 
egy keményebb küzdelem következett, amikor 
is egy bolgár kiválósággal kellett 
megküzdenie. A mérkızés rendes küzdıideje 
után hosszabbítás következett, aminek végén a 
magyar versenyzı bizonyult jobbnak.  

A döntıbe jutásért egy litván nemzetiségő 
ellenfél következett, aki kis bírói rásegítéssel 
gyızött, így a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel a magyar versenyzı.  
A jövıt tekintve újabb megmérettetések 
következnek, hiszen május 23-án a Soproni 
MAFC junior versenyzıi Svájcba látogatnak,  
a Swiss Open elnevezéső nyílt nemzetközi 
svájci bajnokságra. Meg kell még említeni a 
május 2-án megrendezésre kerülı Országos 
Karate Gálát, amit Sopronban az Egyetemi 
Sportcsarnokban szervez a SMAFC 
Kyokushin Karate Szakosztálya, melyre a 
szervezık minden érdeklıdıt várnak! 
Az eredményhez gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk a folytatáshoz! 
 

Szimon Zoltán alpolgármester 
 

AZ ISKOLAI SPORTÉLETRİL 
 
Megkezdıdtek a tavaszi diákolimpiai 
fordulók. A II. korcsoportos fiú labdarúgóink 
Kópháza 3-1-es legyızésével a területi megyei 
döntıbe jutottak. A vendégek kezdték jobban 
a mérkızést a félidıben 1-0-ra, vezettek de, a 
lelkesedés és a nagy létszámú szurkolás 
meghozta gyümölcsét a második félidıben a 
csapatkapitány Kovács Dominik 
mesterhármasával tovább lıtte a csapatot. A 
csapat tagjai voltak: Kovács Dominik 3, 
Sztrókay Dániel, Takács Krisztián, Csoltói 
József, Kurcsics Barnabás, Pénzes Norbert, 
Bak Ádám, Várallyay Máté, Molnár Tamás 
 
Atlétikai mezei futásban, három 
korcsoportban voltunk érdekeltek. A fertıdi 
versenyen II. korcsoportban 150 induló 
versenyzıbıl Takács Krisztián 21., Sztrókay 
Dániel 19, Kovács Dominik 10, és Kurcsics 
Barnabás a 7. helyezést szerezte meg. 
Csapatban a negyedik helyezést értük el. 
III. Korcsoportban Kmetykó Ádám 44., 
Horváth Szabolcs 41., Dominek Mátyás 21., 
Varga Viktor 8., Balogh Tamás 7. helyezést 
szerezte meg. 
Csapatban a negyedik helyezést értük el. 
IV. Korcsoportban Rozmán László 20., Török 
Gergı a 2. helyezést szerezte meg. 
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Az elsı három egyéni induló jut a megyei 
döntıbe így a 2. helyezéssel Gergı 
továbbjutott. 
 
Az Atlétikai Megyei döntıt Gyırben 
rendezték Március 25.-én. 
45 induló vett részt a versenyen, az elsı négy 
helyezés jut az országos döntıbe. 
Török Gergıre büszkék lehetünk, ugyanis 
óriási kitartással és küzdelemmel megszerezte 
a továbbjutást érı 4. helyezést. 
 
III. korcsoportos labdarúgásban nem jutottunk 
tovább, bízunk jövıre a jobb eredményben a 
csapat tagjai voltak: Kurcsics Barnabás, 
Kovács Dominik, Varga Viktor, Török Péter, 
Horváth Szabolcs, Németh Alex, Kovács 
Krisztián, Dominek Mátyás, Balogh Tamás, 
Pisák Máté, Farkas Dániel. 
 

Minden résztvevınek gratulálunk 
Barcza Attila – testnevelı tanár 

KIRÁNDULÁS A FERTİ-HANSÁG 
NEMZETI PARKBA 

 

Iskolánk pályázat révén lehetıséget kapott 
több autóbuszos kirándulás megszervezésére.  
Elsı alkalommal az elsı-második osztályosok 
látogattak el a Fertı-Hanság Nemzeti Parkba. 
2009. április 20-án, hétfın reggel 08-órakor 
indultunk az iskola elıl Sarródra.  A 
Kócsagvárban megismerkedtünk a Fertı 
mentén élı emberek életével és megnéztük a 
tárolókban lévı fotókiállítást 
is.

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

Következı megállónk a Hansági-fıcsatornán 
levı zsilipnél volt. Itt található egy majorság 

is, ahol megfigyelhettük a magyar 
szürkemarha tartását. 
Innen gyalog indultunk tovább, megfigyelni a 
nemzeti park madárvilágát.  
Láttunk: Fehér gólyát, nagykócsagot, szürke 
gémet, nyári ludat, bíbicet, réti héját, sordélyt, 
vörösvércsét, csörgı récét és még sok más 
érdekes madarat. 
 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

Vezetınk Mészáros Krisztina nagyon sok 
érdekességet mesélt a vadon élı állatok 
életmódjáról, nagy távcsövének segítségével 
meg is nézhettük ıket. 
 

Továbbsétálva Fertıújlak irányába az 
„ürgedombon” nagy örömünkre sok kis ürgét 
láttunk szaladgálni a racka juhok között.  
Kicsit elfáradva, de élményekkel feltöltıdve 
érkeztünk a fertıújlaki Csapody István 
Oktatóközpontba. Itt megtekintettük az 
állandó kiállítást a Fertı-Hanság élıvilágáról 
és képeslapokat, emléktárgyakat vásároltak a 
gyerekek. 
 

Programunkat Hegykın a Tornácos 
Étteremben zártuk, ahol nagyon ízletes ebédet 
fogyasztottunk el. 
Hazafelé a Fertı- parti úton visszatekintettünk 
a tavaszi színekben pompázó Fertıre. 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon, 
sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Azt, hogy 
a program ilyen jól sikerült, Villányi Lajos 
gépkocsivezetınek is köszönhetjük. 
 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 
Horváthné Mátyási Éva 

osztályfınökök. 
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HATÁRON TÚLI ÓRA 
 

Különleges napjuk volt az ágfalvi 3. osztályos 
tanulóknak április 22-én. 
Reggel 8 órakor a szokásos becsengetés után, 
nem az osztálytermükben kezdıdött meg a 
tanítás, hanem Schattendorfba mentünk 
kerékpárral. 
Az ottani 3. osztályos tanulókkal töltöttünk el 
egy projektnapot. Közös éneklés, 
bemutatkozás és ismerkedés után megtanultak 
a gyerekek néhány szót magyarul. 
Majd három csoportban indultunk el falunézı 
körútra. Természetesen feladatokat is kaptak 
az állomásokon, amit a schattendorfi és az 
ágfalvi tanulók együtt oldottak meg. 
 

 
Fotó: Kiss Péterné 
Lehetıségünk volt belülrıl is megtekinteni 
mindkét iskolájukat és a község hivatalát. 
Végül mindenki fagyit kapott jutalmul.  
Ezzel az ottani napunk véget ért, de másnap, 
ápr. 23-án mi viszonoztuk vendégszeretetüket 
az ágfalvi iskolában. 
Jó ismerısként üdvözölték a gyermekek 
egymást, és gyorsan feloldódtak a nyelvi 
nehézségek. A közös éneklés, rajzolás és játék 
után mi is megmutattuk nekik Ágfalva 
legfontosabb nevezetességeit. Az utolsó 
állomáson, a Tájház elıtt pedig Böhm András 
bácsi és Lang Teri néni várt minket sok 
szeretettel, akik az ott látható érdekességekrıl 
meséltek. 
Élményekben gazdagon tért haza mindkét kis 
csoport. Kedvességük és nyitottságuk lehetıvé 
teszi számunkra, hogy ez a kapcsolat 
késıbbiekben tovább épüljön. 

Kiss Péterné 
német tanító 

ÖKO-NAP ÁGFALVÁN 
 

Április 8-án iskolánk egy különleges napot 
tartott, melyre elızetes feladatot is kaptunk 
személyenként tíz üres mőanyagpalackot vagy 
öt használt elemet kellett győjteni, mivel ezzel 
lehetett csak belépni reggel az épületbe. 
Arra is figyelni kellett, hogy lehetıség szerint 
mindenki viseljen legalább egy zöld színő 
ruhadarabot. 
Szerda reggel mindenki izgatottan sietett az 
osztálytermébe, ahol az elsı órában kellett 
hulladékból hasznosat, azaz újrahasznosítható 
anyagból valami használhatót vagy tetszetıs 
dolgot készíteni.  
Rengeteg ötletes alkotás született: hajó, baba, 
ceruzafaragó, írószertartó, iratgyőjtı, 
nyaklánc, virágcserép, ajándékdoboz és még 
számos egyéb elgondolás vált valóra. Ezekbıl 
az iskola folyosóján kiállítás is készült. 
Ezt követte két rendhagyó tanóra, amelyen a 
természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat 
oldottunk meg. Tízóraira minden tanuló az 
iskolában kapott szendvicset és hozzá 
gyümölcslevet, majd következett a nap 
számomra legemlékezetesebb része. Az 
udvaron zöld ruháinkban egy óriási szív 
formájába rendezıdtünk, melyet felülnézetbıl 
le is fotóztak. A szívecske jelképezte az életet. 
Ezt követıen az alsósok a tornateremben 
győltek össze, ahol osztályonként egy-egy 
állatot és növényt mutattak be társainknak. 
Osztályunk rövid történetbe foglalva készített 
ismertetıt a ciklámenrıl és a vakondokról .A 
felsısök egy külön tanteremben vetített képes 
elıadáson vettek részt. 
Ebédre szintén az iskola vendége volt 
valamennyi diák, délután pedig az 
osztályfınökökkel a falu kijelölt utcáit 
tisztítottuk meg a szeméttıl. 
Kettı órakor ért véget a program, amely 
igazán érdekes és élvezetes volt, hiszen sok 
hasznos  
Ismeretet szereztünk játékos formában. 
Úgy érzem, valóban jobban kell vigyáznunk a 
környezetünkre, a benne élı növényekre és 
állatokra, mivel ık is a természet 
nélkülözhetetlen alkotóelemei. 
 

Összeállítás a 4. osztályos tanulók 
fogalmazásaiból 
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IVARTALANÍTSUK-E 
KEDVENCÜNKET? NÉHÁNY SZÓ AZ 

IVARTALANÍTÁSRÓL. 
 

A kertben tartott szuka tüzeléskor a környék 
összes kanját oda vonzza, az „udvarlóknak” a 
legmagasabb kerítés sem akadály. A lakásban 
tartott nıstény összevérez mindent. A kutyák 
évente kétszer tüzelnek egészen legidısebb 
korukig folyamatosan. A nıstény macskák havonta 
ivarzanak, amíg nem vemhesülnek. Ilyenkor 
„panaszosan” nyávognak, ami nagyon kellemetlen. 
Sokszor állatorvoshoz viszik a cicát, mondván 
beteg, pedig csak tüzel. 
Az ivartalanított állatok kevésbé csavarognak, 
szelídebbek, kedvesebbek, jobban megırzik 
kölyökkori játékos tulajdonságaikat. Fıleg 
kandúroknál drámai a változás, herélten nem 
agresszívak, vizeletükkel nem jelölgetnek. 
Egészségügyileg is indokolható a mőtét, 
megelızhetı az idısebb korban a gyakori gennyes 
méhgyulladás, csökkenthetı az emlıdaganat 
kialakulásának az esélye. Utóbbi hatás csak 
fiatalkori beavatkozástól várható. Kandúrok 
esetében a várható élettartam majdnem kétszeres a 
heréltek javára. 
 

Dr. Pintér György 
állatorvos 

Félfogadás: minden kedden 13- 16-ig 
Az ágfalvi Önkormányzaton 

Állatorvosi rendelı 
 

dr. Pintér 
Sopron, Schármár K. utca 16. 

Telefon: 99 / 332-651 - Mobil: 20 / 346 45 45 
Web: drpinter-tierarzt.hu 

 

KÉZILABDÁSOK KERESTETNEK! 
 

Talán már tavaly felvetıdött a gondolat azokban az 
anyukákban, akik már korábban is őzték ezt a kemény 
sportágat, a kézilabdázást, milyen jó lenne a hosszú 
sport és a kézilabda nélküli éveket megtörni és újra 
nekilendülni az edzéseknek, csak úgy, a magunk 
örömére, szórakoztatására.  
Lassan kicsattan a tavasz, megérkezik a jó idı is, és úgy 
gondoltuk, elkezdjük hetente egy alkalommal az 
edzéseket. Az alakulóban lévı kézilabda csapatunk 
szívesen várja a labdajátékok iránt érdeklıdı vagy csak 
mozogni vágyó idısebb és fiatalabb korosztály nıi 
tagjait. Az edzéseket Barcza Attila testnevelı tanár 
tartja.  
Ha szeretnél jókedvően kicsit mozogni, akkor bıvebb 
felvilágosítást a következı elérhetıségen kaphatsz:  
Zselinszkyné Kondor Nikoletta; Tel .: 06-70/409 18 
13 vagy 99/330-454; Email: gani@t-online.hu 

 
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna  

 
 

 

 
 

É R T E S Í T É S 
 

A Virágos Ágfalváért Egyesület 

értesíti a lakosságot, hogy 

2009. május 4-10-ig 

kedvezményes virágvásárt tartunk. 

Helyszín: a virágüzlet udvara 

(Ágfalva, Baracsi u. 6.) 

Az egyesület tagjainak termelıi ár. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Antal Lajosné 
Elnök 
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1.Juni 2009. Pfingstmontag,  
9.30 Uhr in der ev. Kirche 
Agendorf Ökumenisches 

Friedensgebet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009. június 1.-én Pünkösdhétfın 
az ágfalvi Evangélikus 

Templomban Ökumenikus Határ 
Menti Imát tartunk. 

 

 ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 
19. RÉSZ.  

 

hianzische Mundart 
 

Wie ma holt so g’sogt 
haut……Interessante alte Ausdrücke
  
 

- bliatn   = bluten 
- Fliga   = Flugzeug 
- Gschau  = Blick  
- Heimmad  = Hemd 
- laitn   = läuten 
- Maua   = Mauer 
- Ogs   = Ochse 
- scheinga  = schencken  
- Schlouf  = Schlaf 
- Weida   = Wetter 

 
 

győjtötte: Böhm András 

Working Test – Vadászkutya 
verseny Ágfalván! 

2009. május 9-10-én kerül megrendezésre az 
idei elsı nemzetközi Working Test verseny. A 
helyszín: Vadon Lovasklub területe, és a közeli 
erdı. 
Néhány szóval a Working Test-rıl: 
A working test vad helyett mőapporttal, 
úgynevezett dummy-val rendezett verseny. Célja: 
vadászati szituációk mesterséges szimulálása 
(vonszalék kivételével). Minden kutyának 
hajszálra ugyanaz a feladata a véletlent a 
minimumra csökkenti és nincs semmmiféle 
váratlan zavaró tényezı (pl. keresés közben másik 
vad meglövése, a keresési területen másik vad 
felugrasztása stb.).  
Általában a WT-n három osztályban indulhatnak 
a kutyák: 
L – kezdı osztály, M – haladó osztály, 
S – nehéz osztály, E – belépı osztály. 
 

Néhány szóval a kutyákról: 
Általában sokan leginkább családi kedvencre 
asszociálnak, amikor szóba kerül a labrador 
retriever vagy a golden retriever, mint kutyafajta. 
Igazuk is van, igen értékes tulajdonságaik mellett 
valóban remek családi kutyák is, nyilván nem 
véletlen, hogy itthon több ezer retrievert 
törzskönyveznek évente. 
A retriever azonban sokkal több, mint családi 
kutya. Talán nem árulunk el újdonságot azzal, 
hogy a retrieverek igazából vadászkutyák, azon 
belül is az apróvad keresés specialistái. 
Alapvetıen elhozó kutyák, ami persze nem zárja ki 
azt, hogy egy vadász az apróvad felkeltésére 
(kerestetésre) is használja ıket, valamint számos 
retrievert használnak nagyvad után keresésre is. 
„Szakterületük” mégis a meglıtt apróvad elhozása, 
keresése. Remek munkát végeznek vízben, 
nagyszerő társak kacsavadászatokon, nem 
rettennek vissza a télen olykor fagyos, jeges víztıl, 
náddal benıtt területektıl. 
Magas fokú intelligenciájuk, remek orruk, 
terhelhetıségük, megfelelni akarásuk, és az ember 
feltétlen tisztelete és szeretete alkalmassá teszi 
ıket a vadászat mellett kábítószer keresésre, vagy 
akár szarvasgombázásra, mentıkutyázásra, 
mindemellett szelíd természetüknek, végtelen 
türelmüknek köszönhetıen gyakran használják 
ıket terápiás kutyának, és gyakran találkozhatunk 
velük vakvezetı kutya kiképzı iskolákban. 
Nyilván nem véletlen, hogy a fajtagazda 
Angliában a rendırségen legnagyobb számban 
retrieverek dolgoznak. Május 9-10-én láthatjuk 
ezeket a remek kutyákat munka közben. 
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