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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

V. NEMZETKÖZI
IKERFESZTIVÁL ÁGFALVA
2011. július 9 – én került sor az V.
Nemzetközi Ikerfesztivál megrendezésére
Ágfalván a Vadon Lovas Club területén.
Ezen a forró, napsütéses, kánikulai napon
minden az ikrekről, ikres és kisgyermekes
családokról szólt Ágfalván, egész napos
családi programok várták az ide érkező
vendégeket!
63 kettes iker és 5 hármas iker
regisztráltatta magát az ország számos
településéről
illetve
Ausztriából,
Németországból is. Reggel 8 órakor indult a
„Minden
ami
belefér”
főzőverseny,
amelyben idén 7 csapat indult. A
finomabbnál finomabb ételek elkészülte
után szakmai zsűri ízlelte a bográcsban főtt
finomságokat és értékelte a résztvevők
munkáját.
11
órakor
Gaál
István
Polgármester
Úr
nyitotta
meg
a
rendezvényt, majd a Soproni Mazsorett
Együttes különböző korosztályú csoportjai
szórakoztatták a közönséget. Ezt követően
Pacsirta
foglalkozás,
kreatív
sarok,
arcfestés, karate bemutató, az Ágfalvi
Fúvószenekar, aszfaltrajzverseny, bűvész,
bohóc, néptáncbemutató, lovasbemutató,
bábszínház, tombolasorsolás és egyéb
programok egész sora gondoskodott a
fesztivál sikeréről! Külön öröm volt
számunkra, hogy a rendezvényünkön
köszönthettük ismét Dr. Tárnoki Ádám
Domonkos és Dr. Tárnoki Dávid László iker
orvosokat, akik tudományos előadásukkal
illetve kontroll ikervizsgálattal növelték
fesztiválunk színvonalát! Előadásukat az
Ágfalván indult nemzetközi ikervizsgálat
főbb eredményei és tapasztalatai címmel
hallgathatták meg vendégeink. A fesztivál
sztárvendége Szabó Leslie volt, aki másfél
órás önálló estjével szórakoztatta a
rendezvényen résztvevőket.
Idén is megrendezésre került a „Következő
év ikerarca” verseny. 51 ikerpár nevezett a
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versenyre. A zsűrinek nem volt könnyű
dolga, végül a budapesti Fekete Adrienn és
Melinda vitte el a pálmát – az ő fotóik
szerepelnek
majd
a
kiadványokon,
okleveleken, meghívókon. A második
helyezett a budapesti Dr. Tárnoki Ádám
Domonkos és Dr. Tárnoki Dávid László lett,
az ő képük az „Ikrek borát” díszíti majd!
Újdonság volt az idei évben, hogy
megválasztották a legkülönbözőbb ikreket
is, ezt a kategóriát egy ágfalvi ikerpár
nyerte meg, Kiss Józsefné és Molnár
Béláné.
Nagy izgalom övezte a tombolasorsolást,
amelynek fődíja a négycsillagos pamhageni
Vila Vita Hotel 2 fő részére szóló 2 éjszakás
wellness felajánlása volt.
A szervezők remélik, hogy a nagy meleg
ellenére mindenki jól érezte magát és a
tervek szerint jövőre is megrendezésre
kerül Ágfalván az ikerfesztivál!
És még egy újdonság: elkészült az
Ikerhimnusz,
Ásós
Attila
Pacsirta
munkájának
köszönhetően,
aki
Zselinszkyné Kondor Nikoletta által írt
Ikreknek című versét zenésítette meg. Az
ikerhimnusz meghallgatható honlapunkon,
a www.ikerfesztival.hu weboldalon!
Köszönjük szponzorainknak és segítőinknek,
hogy felajánlásukkal, munkájukkal
hozzájárultak rendezvényünk sikeres és
színvonalas lebonyolításához!

Fotó: Kránitz Roland

WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 1 . A U G U S Z T U S

ÁGFALVI KRÓNIKA

BESZÁMOLÓ ÁGFALVA
EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL,
HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÁRÓL
Tisztelt Képviselőtestület!
22
éve
vagyok
felelős
Ágfalva
lakosságának háziorvosi ellátásáért.
Legutóbbi beszámolómban két évvel
ezelőtt,
az
előző
húsz
év
áttekintésével,
a
megszokottnál
hosszabban elemeztem a falu egészségi
helyzetét, így aktuálisan rövidebb, a
korábbira visszautaló beszámoló készül.
Ágfalva
lakosságának
dinamikus
növekedésével párhuzamosan a praxis
létszáma is elérte a 2000 főt, ami
vegyes
praxis
esetén
viszonylag
nagynak minősül, de egy orvos által,
stabil asszisztencia mellett ellátható.
Munkaidőn kívül a praxis lakosságát
sürgős, a következő orvosi rendelésig
nem halasztható esetekben a Pereszteg
község
gesztorságával
működő
önkormányzati
társulás
által
működtetett központi orvosi ügyelet
látja el, melyben személyesen is részt
veszek.
Szabadság,
megbetegedés
esetén
helyetteseim dr. Balázs Katalin kópházi,
valamint dr. Bóna István fertőrákosi
háziorvos.
A
praxis
személyi
állományában
legutóbbi jelentésem óta jelentős
változások álltak be. A falut közel egy
évtizedig szolgáló asszisztens, Völker
Judit, aki diplomás ápoló képesítéssel
rendelkezett, külföldi munkája mellett
nem tudta tovább vállalni a praxis
ellátását. Utódlására hosszú távú
megoldást
kerestem,
lehetőleg
helybéli,
szakképzett
ápoló
személyében. Így került ismételten a
praxisba
Horváthné
Zimmerhansl
Zsuzsanna, aki főállásban, napi 8
órában végzi a körzeti ápolói,
asszisztensi feladatokat. Érkeztével
lehetővé vált a nehezen mozgó, illetve
ágyban
fekvő
betegek
otthoni
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kontrolljának
gyakoribbá
tétele.
Mellette
részállásban
(¼
állás)
praxisunkat segíti a korábban is
részállású
Nagy
Andrea,
akire
elsősorban helyettesítési feladatok
várnak. Takarítónk továbbra is Horváth
Henrietta.
A rendelő épülete az önkormányzat
tulajdona. A pár évvel ezelőtti felújítás
eredményeképp korszerű, jó minőségű.
Az önkormányzattal a háziorvosi
alapellátás kapcsolata jó. A faluban a
közösségi egészségügyi feladatokat –
óvoda, iskolaorvoslás – is én látom el,
Artner Hajnalka védőnővel kiválóan
együttműködve. A védőnővel végzett
közös
tevékenység
számottevően
meghaladja a jogszabályi előírásokat,
de
megítélésem
szerint
jobban
szolgálja a falu lakosságának érdekeit,
mint ha mereven ragaszkodnánk az
önálló háziorvosi illetve védőnői
szolgálat kereteihez.
A
Napszak
Integrált
Intézmény
betegeinek ellátása is a feladataim
közé tartozik.
Megítélésem szerint a falu lakosságával
is jó kapcsolatot ápol a háziorvosi
szolgálat.
Maximálisan
próbáljuk
kielégíteni a lakosság igényeit.
Az önkormányzat a praxist a közüzemi
díjak átvállalásával támogatja, melyet
ezúttal is köszönök.
A praxisban továbbra is lehetőséget
biztosítunk
heti
két
alkalommal
vérvételre, a vér elemzése az Erzsébet
Kórház laboratóriumában történik, a
levett véreket szervezett módon
szállítják a laboratóriumba. Ez a
lehetőség a környéken kivételesnek
mondható. Számos nem hatósági áras,
elméletileg fizetésköteles szolgáltatást
térítésmentesen biztosítok a falu
lakossága
számára.
Praxisunkban
lehetőséget teremtettem – személyes
közreműködéssel – az idős, rászoruló
elesett
betegek
otthoni
infúziós
kezelésére, amely szintén nem szokásos
más praxisokban.
A falu által vásárolt, és kezelésembe
WWW.AGFALVA.HU
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adott defibrillátorok használatára ez
idáig, örömömre, nem volt szükség. Az
ugyanazon gyűjtésből származó pénzen
vásárolt
Cardiax
EKG
készülék
mindennapos használatban van, nagy
hasznát vesszük. A csekély maradék
pénz felhasználása még nem történt
meg, terveim szerint a jelenleg
meglévőnél jobb minőségű érdoppler
készülék vásárlására lehetne fordítani,
amit az érrendszeri vizsgálatoknál
tudnánk hasznosítani.
Saját beruházásban ez év elején
ambuláns
vérnyomásmérő
monitor
került a praxisba. Sok évvel ezelőtt
használtunk hasonló készüléket, de
meghibásodása miatt évekig nélkülözni
kényszerültünk. Mindennapi munkánkat
nagy fokban fogja segíteni, bár új
feladatként leterheltségünket is növeli.
A falu rendezvényein részt veszünk,
igény esetén egészségügyi biztosítást
adunk.
Oktató tevékenységet is végzek,
évtizede
vagyok
a
Pécsi
Tudományegyetem
Általános
Orvostudományi Kar Családorvostani
Intézetének mentora. A praxisba
orvostanhallgatók, valamint végzett
orvos, családorvostan szakorvosjelöltek
járnak képzésre.
Tudományos tevékenységet is végzek.
Mentorként
tudományos
diákköri
munkát koordinálok, a praxisban a
2010-2011 oktatási évben ezen alapuló
államvizsga dolgozat is készült, melyet
jeles
eredménnyel
védett
meg
szerzője.
2009-ben
a
Családorvos
Kutatók
Országos
Konferenciáján
Pécsett
előadással
szerepeltem,
2010-ben
Sopronban az ESZEM (Emésztőszervi
Megbetegedések Ma) című konferencián
egyetlen
háziorvosként
tartottam
előadást,
illetve
vettem
részt
kerekasztal megbeszélésben.
Pszichoterápiás ismereteimet a falu
lakossága előszeretettel veszi igénybe.
Mint az elkészült Nyugat-dunántúli
Kistérségi Elemzés adatai mutatják,
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vidékünk az országos átlagnál jobb
mutatókkal
rendelkezik
halálozás
tekintetében, de figyelemre méltó a
szájüregi
rosszindulatú
daganatok,
valamint
a
gyomor-bélrendszeri
daganatok
számának
emelkedő
tendenciája,
ami
megelőző
tevékenységünk ez irányú fokozására
hívja fel figyelmünket.
A praxisban továbbra is folyik a szív és
érrendszeri betegségek rizikó felmérése
és gondozása. Országosan kiemelkedő,
hogy a felnőtt lakosság 53,28%-a került
már
rizikó
besorolásra.
Ennek
megfelelően magasak a felismert
betegség számaink is, bár míg öt évvel
ezelőtt kivételesek voltunk felismert
magas
vérnyomás,
cukorbetegség,
lipidbetegség vonatkozásában, jelenleg
az
észlelhető,
hogy
az
ország
„felzárkózott” mögénk, így jelenleg
felderítettségi mutatóink és az országos
átlag között koránt sincs akkora
szakadék, mint öt évvel ezelőtt.
Néhány konkrét adatot is megosztanék
a beszámoló olvasóival.
Praxisunkban jelenleg 2009 pácienst
tartunk nyilván. Közülük 1584-en
felnőtt korúak. 117 75 év feletti
páciensem van, a falu jelenleg
legidősebb lakója 94 éves.
Bár az ország lakossága folyamatosan
csökken, Ágfalva meglehetősen jó
születési mutatókkal rendelkezik. 2009ben 18, 2010-ben 19 újszülöttel
szaporodott a falu.
Talán megdöbbentő, de leginkább
elgondolkodtató,
és
a
kezelés
szükségességét mutatja, hogy nagyjából
minden
harmadik
felnőtt
magas
vérnyomás betegségben szenved (586
fő, 33,86%). 87-tel több magas
vérnyomásos beteget tartunk nyilván,
mint 5 évvel ezelőtt. Gondozásukra,
követésükre kiemelt hangsúlyt teszünk.
Cukorbetegből 39-cel többet tartunk
nyilván, mint öt évvel ezelőtt, jelenleg
165 cukorbeteg páciensről tudunk, ez a
felnőtt
lakosság
9,52%-a.
Érdekességként
megemlítem,
hogy
WWW.AGFALVA.HU
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ágfalvi tevékenységem kezdetekor az
ismert cukorbetegek aránya nem érte
el a 4%-ot.
Pontosan 100-zal több zsíranyagcsere
zavarost tartunk nyilván, mint öt éve,
számuk jelenleg 279, ami a felnőtt
lakosság 16,1%-a.
Összességében elmondható, hogy aktív
szűrési tevékenységünk eredményeképp
az
öt
évvel
ezelőtt
lezárult
szűrőkampány záró eredményeihez
viszonyítva 7,44%-kal nőtt a felismert
és kezelt magas vérnyomás betegek
száma, 19%-kal több cukorbeteget
ismerünk, és kezelünk, a felismert
vérzsír problémákkal küzdők száma
pedig 28,34%-kal emelkedett. Mindezek
mellett
halálozási
mutatóink
gyakorlatilag változatlanok, hosszú
távon viszont remélhető ennek javulása
is.
Magam, és munkatársaim nevében
köszönöm, hogy lehetőséget kaptam
beszámolni
Ágfalva
egészségi
helyzetéről.
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pénzadományukkal
támogassák
a
Papkert Játszótér megvalósítását!
Célunk elérése érdekében a 14 éven
aluli gyermeket nevelő családokat még
külön
levélben
is
felkérjük
a
támogatásra.
Felajánlásaikat átutalással, vagy
személyesen várjuk a Rajka és
Vidéke Takarék Szövetkezet Ágfalvi
Kirendeltségén vezetett 5950038211010539 számú bankszámlánkra.
Kérjük közleményként a „Papkert
Játszótér” megjegyzést megjelölni
szíveskedjenek.
Segítségüket Önkormányzatunk és a
Képviselő
–
testület
nevében
megköszönöm!
Gaál István
Polgármester

dr. Németh János

ISMÉT GYŰJTÉST SZERVEZÜNK!
Tisztelt Ágfalvi Polgárok!
Mint ahogy figyelemmel kísérhették a
Papkert
Játszótér
építésének
munkálatait,
a
beruházás
első
stádiuma, a játékeszközök telepítése
befejeződött.
Boldog érzés látni az örömteli
gyermekarcokat, ahogy birtokba veszik
a játékeszközöket. A beruházás tovább
folytatódik a tér körbekerítésével, és
majd ősszel a parképítéssel.
Ahogy
júniusi
számunkban
már
közöltük, a beruházás 6 190 500,- Ft
nettó
összegbe
kerül,
melynek
1 550 000,Ft
ÁFA
vonzatára
Önkormányzatunk gyűjtést szervez a
lakosság körében.
Ezért arra kérjük a gyermekes
családokat, szülőket, nagyszülőket,
vállalkozókat,
hogy
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Fotó: Csoltói József

Fotó: Csoltói József
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ÖRÖMHÍR AZ ELSŐSÖKNEK!
Megújult
iskolánk
első
osztálya.
Korszerűen
felszerelt
tanterembe
várom diákjaimat, ahol interaktív
tábla, új bútorok és felújított tanterem
biztosítja
a
feltételeket
a
tanévkezdéshez.
Köszönet
Ágfalva
Község Önkormányzatának és a Jövő
Alapítványnak!
Horváthné Mátyási Éva
osztályfőnök

Fotó: Csoltói József

NÉZZEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!
Megnyílt a DAGOBERT TABAK dohány és
vegyi áru üzlete a Somfalvi u. 3 - alatt.
Ízelítő kínálatunkból:
♦ dohányáru
♦ üdítő és egyéb italok
♦ vegyi áru
♦ játékok
♦ írószer
Üzletünkben 8-20 óráig várjuk kedves
vásárlóinkat!

• SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS
• Kőfelverődések, repedések
javítása ezzel a csere
elkerülése.
• LÁMPABÚRA POLÍROZÁS
• Megsárgult, matt, karcos
műanyag fényszórók fényének
visszaállítása új helyett annak
töredék áráért
• NANO TECHNOLÓGIÁS
BEVONATOK
• Az autó szélvédőjén, külső
tükrökön, bukósisak plexin stb.
kezelés után egy tartós
vízlepergető és szennyeződés
• taszító réteg alakul ki ezzel
nagyban segítve a kilátást
esőben, illetve a tisztítást
BIRÓ ZOLTÁN
+36 30/826-2002
SOPRON, BÁNFALVI ÚT 8.
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 Sz:
8.00-12.00
Vagy Ágfalva Ciklámen utca 27 18h–
tól
Ágfalva területén ingyenes
kiszállással is!
www.birogumi.hupont.hu

Fotó: Csoltói József
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AZ ÁGFALVI DOMBOLDALON
ISMÉT FELCSENDÜLT AZ „ ICH
HATT EINEN KAMERADEN „
– VOLT EGY BAJTÁRSAM CÍMŰ
DAL.
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valahol még figyel, hallgat minket a
többi,
már
elköltözött
zenésztársainkkal együtt.
Weinberger Károly

A zenészek ezzel a több évtizeden
keresztül lelkesen szervező, irányító
karmesterüktől, Kránixfeld Mátyástól
búcsúztak. A búcsú szomorú, a dolog
visszafordíthatatlan, de az emlék
megmarad.
Megmaradtak a próbaterem falán a
képek a zenekar azon időszakáról,
amikor Matyi szorgalmas, kitartó
irányításával neve volt a zenekarnak
Ágfalván, a környékén, de még
külföldön is. Megmaradtak a fejekben
azok az anekdoták, élmények, amiket
együtt éltünk át. Egy zenész emléke
lassabban kopik, hiszen sokfelé nyomot
hagy a világban, mindenütt marad egy
sztori, egy kedves emlék, amit a sok
ismétléstől a fiatalabb generáció is
magáénak érez.
Az idősebb ágfalvi zenészektől tanulta
a hangszer használatát, a katonaságnál
is zenekarban szolgált. Vass János
halála után bátran elvállalta a zenekar
irányítását, és azt nagy kitartással,
odaadással
végezte.
Több
németországi,
ausztriai
vendégszereplésre emlékszünk szívesen
abból az időből, amikor a nyugati
országokba való kijutás nem volt
egyszerű. Lelkesedését ránk zenészekre
is át tudta adni, szívesen követtük. Az ő
irányításával teljesedett ki a zenekar
énekkel kiegészített stílusa. A tánczene
sem állt távol tőle, kisegyüttest
szervezett,
hogy
még
többet
szolgálhassa a közönségét.

Fotó: Gráf Mihály

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az egykori ágfalvi Általános Iskola
diákjai 50 éves osztálytalálkozóra
gyűltek össze 2011. július 2-án.
Tizenhárom osztálytársunk és Molnár
Ákosné (Bierbaum Katalin) egykori
tanárunk vett részt a megemlékezésen.
Az ágfalvi temetőben virágot helyeztek
el az elhunyt tanárok (Németh József
és felesége Lenke néni) és diáktársaik
(Kendéné Szanati Mária, Beszprémi
András, Kaiszter Imre) sírjánál. Az
iskolában
megtekintették
egykori
osztálytermüket. Majd a Kirchknopf
Borozóban egy családias vacsora
keretében sok nevetéssel, vidám
történetekkel idézték fel iskolás
éveiket.
Kirchknopf Károlyné

Aztán a hangszer elhallgatott, letette a
karmesteri pálcát, de a fejében tovább
éltek a sokszor játszott polkák,
keringők.
A gyászindulók dallamaival kísértük
utolsó útjára azzal a reménnyel, hogy

Fotó: Kirchknopf Károly
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AD FONTES - ÁGFALVÁN
A reneszánsz jelszava, "ad fontes"
magyarul annyit tesz, hogy "vissza a
forráshoz". Ezt a kifejezést vettük
kölcsön, amikor a 2011-es ökotábor
egyik céljául kitűztük, hogy felkeressük
az ágfalvi és az Ágfalva környéki
forrásokat, és azok közül legalább
egyet kitisztítsunk. Azt a forrást,
amelyet kiválasztottunk - és amelyet a
gyerekek
segítségével
szeretnénk
"megmenteni"-, nem jelzik útikönyvek,
vagy térképek, csak az idősebb
generációk
emlékezetére
vagy
helyismeretére hagyatkozhatunk.
Sír Lajos, kedves gyülekezeti tagunk
vezette el a tábor szervezőit a faluhoz
legközelebbi, néhány évtizeddel ezelőtt
még bő vízzel csordogáló forráshoz.
A Görbehalom felé vezető turistaúttól
pár száz méterre lévő forrás valamikor
három helyen is feltört. Most csupán az
egyik helyen szivárgott egy kis víz, a
másikon egy odúszerű lyuk emlékeztet
arra, hogy itt valaha víz folydogált, a
harmadik helyen pedig már nagyon
igénybe kellett vennünk a fantáziánkat,
hogy el tudjuk képzelni az ágakkal és
lombokkal befedett részen a nem is
olyan régen még üdítő vizű erdei
forrást
Forrásunk a "Schneeberg Wiesen Bründl"
nevet viseli. Böhm András Ágfalvi
mozaik című helytörténeti könyvéből
tudjuk, hogy az ötvenes években vizét
be akarták vezetni a községbe. Két
mérnök irányításával öt-hat ember egy
hónapig dolgozott is rajta: ásták a víz
nyomvonalát, de aztán anyagi fedezet
hiányában a munka abbamaradt. A
forrás
környéki
húsz-harminc
négyzetméternyi terület ma tocsogós,
sáros és nedves. Úgy tűnik, a
vaddisznók és a szarvasok dagonyának,
illetve fürdőhelynek használják. Régen
külön út is vezetett ide a faluból.
Szintén a könyvből tudom, hogy eleink,
ha ennek a jóvízű forrásnak a vízében
főzték a babot, akkor az sokkal
ÁGFALVI KRÓNIKA

hamarabb
vízben[1].
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Úgy tervezzük, hogy a szivárgó vizű és
az "odúszerű" helyen is megpróbálunk
majd a "vizet fakasztani". A harmadik
helyet pedig megjelöljük.

Reméljük, hogy az augusztusi kis
táborozóink is legalább annyira lelkesek
lesznek majd, amikor kapákkal és
ásókkal felszerelkezve nekivágunk a
"hegynek", mint amilyen lelkesek és
elszántak
vagyunk most
mi,
a
szervezők! Az augusztus 8-14-ig tartó
táborunkba
még
várjuk
a
jelentkezéseket!
Ad fontes! Vissza a forráshoz! No, nem
csak a "Schneeberg Wiesen Bründl"-ig,
hanem még annál is tovább! Egészen az
emberi összefogásig, mert hiszem, hogy
mint annyi minden, környezetünk
megóvása is elsősorban odafigyelés
kérdése. Jó lenne, ha "forrásmentő"
akciónk az ökotábor keretein is
túlmenne. Örülnénk, ha csatlakoznának
WWW.AGFALVA.HU
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hozzánk felnőttek is, akik kapákkal,
ásókkal és nem utolsó sorban,
ötleteikkel lennének a segítségünkre.
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Evangélikus ökotábor
I.-II.
2011. augusztus 8-14-ig
12 év alatti gyerekeket
napközis táborba várjuk
Ágfalvára,
augusztus 18-tól 23-ig
pedig a
12 év felettiekkel
Rápcakapin táborozunk!

Ad fontes! Vissza a forráshoz! Vissza
oda, ami eleinknek fontos volt. Ad
fontes,
vissza
eleink
hitéhez,
szülőföldhöz való szeretetükhöz és
ragaszkodásához. Ad fontes, múltat
nem feledve, a jövőbe tekinteni.
Ha most lecsukom a számítógép
fedelét, látok magam előtt egy
terméskövekkel
kiépített
forrást,
amelyből fém csövön finom forrásvíz
folyik.
A
forrásvízből
kiránduló
gyerekek isznak, akik vidáman arról
beszélgetnek, hogy a szüleik egykor
"ökotáborosok"
voltak,
és
arról
álmodoztak, hogy talán majd valamikor
ők is és gyermekeik is megkóstolhatják
a "Schneeberg Wiesen Bründl" vizét.

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

Heinrichs Eszter

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 46. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART

AZ ÉV IKERARCAI

aunschofn – befehlen – parancsol
aussackln – berauben– kirabol
Brülla – Schrei – sikoltás
buhrn – sausen – zúg
Feitl – Taschenmesser – zsebkés
Fraln – Lehrerin – tanítónő
Gschwistrakind – Cousin – unokafivér
Hamuar – Humor – hangulat (humor)
Kölzn – Hundegebell – kutyaugatás
Muschgadl – Geranien – muskátli
gyűjtötte: Böhm András
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