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Kedves Szülők! Támogatóink!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!
Idén is számítunk az Önök SZJA 1 %-ára.
Kérjük, támogassanak bennünket!
Az iskola javára a 2012. évben befolyt 1%-os
összeg: 123 299.- Ft, melyet tanulóink erdei iskolai
táboroztatására fordítunk.
„JÖVŐ” Alapítvány
9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1
Adószám: 18535105-1-08
Számlaszám: 59500351-10011128

Fülöp Ferenc- díjas a Csoltói házaspár
A Muharay Elemér Népművészeti szövetség 2013. április 27-én rendezte meg Isaszegen a Fülöp
Ferenc Hagyományőrző Szólótánc versenyt, ahol minden nevezőnek a saját tánchagyományát
kellett bemutatni improvizatív, stílushű előadásmódban.
Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József, Sopron környéki német nemzetiségi táncokkal kápráztatta el
a zsűrit, akik az alábbi szempontok
szerint értékeltek: hagyományhű
előadásmód,
improvizációs
készség,
hiteles
megjelenés
(népviselet).
A Csoltói házaspárnak a
szakmai zsűri a versenyen
nyújtott kiemelkedő
teljesítményéért Fülöp
Ferenc- Díjat
adományozott.
Köszönjük a „400 +”
zenekarnak a népzenei
kíséretet!
Elért eredményükhöz szívből
gratulálunk!
Fotó: Kálmán Istvánné
Balról jobbra (fent): Baranyai Károly, Baranyai Mátyás, Baranyai Konrád, Mozsolits Péter
Középen: Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József
Elől: Kálmán István
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Ágfalvi fiatalok remekeltek a soproni KI MIT TUD? - on!
Büszkeségünk Kovács Borcsi, a városi Ki mit tud? 2 kategóriájában is díjazott lett! Ének
kategóriában különdíjat kapott, valamint gratulálunk Kovács Borbálának és Horváth Emmának
(Borcsi Soproni partnerének) - a soproni Ír Tánc Akadémia legfiatalabb táncosainak, - akik tánc
kategóriában III. helyezést értek el!

Fotó: Kovácsné Kuszák Gabriella
Néptánc kategória különdíját Bognár Adrián érdemelte ki szanyi dús szólótáncával.
Ikertestvére, Bognár Botond, a Fenyő téri iskola „Erdei színház” című előadásában nyújtott
alakításáért szintén különdíjat kapott.
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!

Évfordulók: Scholtz Ödön (1893-1939)
1869-ben született Szentjakab Községben (Borsod megye). Karsay Sándor evangélikus püspök 1891. 10.
04-én avatta pappá Sopronban.
Ágfalva evangélikus gyülekezete hívta meg, amint a fiatal lelkész el is fogadott. Ágfalvára érkezve
Káplánja lett a nagy gyülekezetnek (Ágfalva, Bánfalva és Lépesfalva).
1893. július 16-án elődje Fleischhacker Károly halálát követően Ágfalva és a két leánygyülekezet lelkésze
lett. Komoly funkciókat töltött be különböző gyülekezetekben: az 1910-es években a megye képviselője,
majd később országgyűlési képviselő lett.
1911-ben és 1920-as években kiadta a Biblische Geschichten című könyveket.
1920-as évektől minden évben folyamatosan megjelenik a Gotthold Evangelischer Volkskalender.
1938-ban megjelentette Ágfalva- Bánfalva és Lépesfalva evangélikus egyházközség történetét.
1939-ben nyugállományba vonult.
Böhm András
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Megemlékeztünk a kitelepítés 67. évfordulójáról
1946. április 16-án kezdődött meg Ágfalván
a kitelepítés, s ezzel folytatódott a
magyarországi németek elüldözése. Erre a
szomorú időszakra emlékeztünk 2013.
április 20-án az evangélikus templomban.
Ahogy 1946-ban, amikor búcsúztak a
vasútállomáson, mind a két templom
harangjai megszólaltak, most is a harangszó
után, Heinrichs Eszter evangélikus lelkész
két nyelven köszöntötte az emlékünnepség
résztvevőit.
Ünnepi beszédet mondott Gaál István
Ágfalva
polgármestere,
köszöntötte
testvérközségünk,
a
németországi
Schefflennz delegációját, valamint közülük
Peter Fox és Jürgen Bürklen urakat, akik
egyben Ágfalva díszpolgárai is. Az
emlékünnepségen koncertet adott az Ágfalvi
Fúvós zenekar és a Morgenröte Énekkar.
Verset mondott a hazáról Zselinszky Zsaklin
és Varga Nóra a Váci Mihály Általános
Iskola tanulói.
Az ünnepi megemlékezést követően a
Luther
téren
felállított
emlékműnél
elhelyeztük a megemlékezés koszorúit:
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Ágfalva
Önkormányzata és intézményei, Evangélikus
Egyház, Morgenröte Énekkar, és a HollósiHartner család.
Köszönjük
mindenkinek,
akik
a
megemlékezésen
részt
vettek,
és
segítségünkre voltak az azt követő
fogadás előkészületeiben!
Böhm András
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

„Szomorú eseményre emlékezve gyűltünk
össze itt az evangélikus templomban, hogy a
67 éve történt ágfalvi német nemzetiségi
lakosok
kitelepítéséről,
elűzéséről
megemlékezzünk.
Magyarországon a német nemzetiségű
lakosság kitelepítése a törvényesség
látszatával, pontosabban a törvénytelenségek
és embertelenségek jogi elleplezésére való
törekvéssel párosult. A Szövetséges
Ellenőrző Bizottság eredetileg nem tervezte
a
magyarországi
németek
tömeges
kitelepítését, ezt Magyarország Ideiglenes
Nemzeti Kormánya kezdeményezte a
szovjet megszálló hatóság nyomására.
A magyar nemzeti kormány 1945. december
29-én rendeletet alkotott a Németországba
áttelepülni köteles német nemzetiségű
magyar
állampolgárokról.
Hiába
a
tiltakozás, hiába az egyházak közbenjárása,
ezért hajtották végre Ágfalván április 16-án,
amikor a falu túlnyomó részét és az akkori
Bánfalváról
egy
vagonnyi
embert
irányítottak útnak a vasútállomásunkról.
A hazai németek ingatlanaival kívánta a
nemzeti kormány a földnélküli magyar
lakosság
földéhségét
csillapítani.
A
kitelepítés elsőszámú indoka az volt, ha
valaki magát 1941-ben, a népszámláláskor
német
anyanyelvűnek
vagy
német
nemzetiségűnek vallotta.
A kitelepítetteknek teljesen nincstelenként
kellett elhagyni a szülőföldjüket. Ez alatt az
idő alatt a falu teljesen körbe volt zárva. A
szerelvény indulásakor megszólaltak a
harangok, azért kezdjük a megemlékezést mi
is mindig harangzúgás közepette.
A kitelepítettek 80 %- a Németországba
került. Nehéz időszak következett; éhezés,
fázás, honvágy. Az akkoriak közül már csak
néhányan élnek, de a leszármazottak
folyamatosan
látogatnak
egykori
otthonukba.
A kitelepítés után azonnal már másnap 142
telepes család jött Ágfalvára, akiknek 90 %-
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a megtalálta a helyét itt, és megfelelő módon
ápolja a falu hagyományait.
A magyarországi németek kitelepítése a
magyar
kormányok
várakozásával
ellentétben nem lett kül- és belpolitikai
csodaszer.
A
kitelepítéssel
járó
jogtalanságok,
törvénytelenségek
és
embertelenségek
megrázkódtatták
az
alkotmányosságot, kikezdték a jogállamiság
alapjait.
Jelenleg nemzetiségi községként – a falu
jelenlegi lakosságának már csak egy tizede
vallja magát valamilyen fokon német
nemzetiségűnek – él és virágzik Ágfalva.
Az új Európában hasznát vesszük a német
nyelvoktatásnak az óvodában, iskolában, a
német nemzetiség hagyományai ápolásának,
bízva
abban,
hogy
többé
ilyen
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törvénytelenséget, embertelenséget nem kell
elviselni lakosságunknak.”
(Részlet Gaál István polgármester ünnepi
beszédéből…)

Fotó: Sir János

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség májusi hírei és alkalmai
Május hónap igéje:
„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó
emberek ügyéért!” Pld. 31,8
Monatspruch für Mai:
„Öffne deinen Mund für den Stummen, für das
Recht aller Schwachen!” Spr. 31,8
Május 1-én, szerdán 16 órától bibliaórát
tartunk.
Május 4-én, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
Május 4-én, szombaton 17 órától a bánfalvi
templomunkban tartjuk a válóháló nevű
keresztyén beszélgető körünket, amelyre
szeretettel várjuk az elvált vagy válófélben lévő
gyülekezeti tagjainkat és az érdeklődőket.
Május 5-én, vasárnap 9 órától családi
istentiszteletre hívogatunk kicsiket és nagyokat.
Május 12-én, vasárnap 9 órától a
konfirmandusok vizsga istentiszteletére
hívogatjuk szeretettel a gyülekezetet.
Május 19-én, pünkösd vasárnapján
konfirmáció lesz gyülekezetünkben. Erre az
alkalomra szeretettel hívogatjuk az ötven, a
hatvan, a hetven és a huszonöt évvel ezelőtt
konfirmáltakat is.

Május 20-án, pünkösd hétfőjén 15 órakor
határmenti ökumenikus istentiszteletre
várunk minden kedves ágfalvit és környékbelit.
Ezen az istentiszteleten kerül sor Plöchl Ildikó
határmenti gyülekezetpedagógus beiktatására is.
Szeretnénk kérni az asszonyokat, hogy az
istentiszteletet követő szeretetvendégségre
süteményt hozzanak, amelyeket hétfőn 9
órától elhelyezhetnek a gyülekezeti teremben.
Adományaikat nagyon szépen köszönjük!
Május 26-án, vasárnap 9 órától magyar nyelvű
istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.
Istentiszteletünkhöz kapcsolódóan gyerek
istentiszteletet, „Zsibongót” is tartunk.
Április 28-án, vasárnapi istentiszteletünkön
beiktattuk Zeltner Máriát, gyülekezetünk új
felügyelőjét, és Brenner Pétert, gyülekezetünk új
jegyzőjét.
Ifj. Várallyay Pálnak ezúton is köszönjük
gyülekezetünkért végzett áldoztos munkáját.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül. További
híreinkről és programjainkról honlapunkon
olvashatnak: agfalva.lutheran.hu
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter, Michael Heinrichs
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SZŰRÉS
Talán emlékeznek, a szűrés fontos dolog! Már Arany János is megírta a „Családi kör”- ben:
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Persze, ez csak vicc, most nem ilyen szűrésről
szeretnék beszélni. Csakhogy már olyan hosszú
ideje nem írtam a krónikában, hogy az utóbbi
években ide költözöttek nem is tudhatják, hogy
régebben rendszeresen hintettem az igét
egészségnevelés címén a lapban. Állítólag
olyanok is akadtak, akik szerint hasznos dolgok
is beférkőztek mondataim közé. Két dologgal
küzdöttem
rendszeresen,
kisebb-nagyobb
sikerrel. A lapzártával, meg azzal, hogy ne írjak
olyan hosszúakat. Végül az időzavar győzött,
nem szoktam rá a rövid cikkekre, de hosszúakra
sem maradt időm. Most fontos mondani valóm
van, igyekszem röviden. Kezdeném a lényeggel,
csupa nagybetűvel: 2013-BAN, AZ ÉV
VÉGÉIG LEHETŐSÉG NYÍLT EGY
PÁLYÁZAT RÉVÉN, HOGY A PRAXIS
VALAMENNYI 50 ÉS 70 ÉVES KOR
KÖZÖTTI
LAKOSA
VASTAGBÉL
DAGANAT KISZŰRÉSÉRE ALKALMAS
SZÉKLET VÉR VIZSGÁLATON ESSEN
ÁT.
Ehhez szeretném valamennyi érintett betegem
pozitív hozzáállását kérni. A vizsgálat menete
meglehetősen egyszerű. Mindem érintett
személyre szóló meghívó levelet fog kapni pár
héten belül, de ha az újság megjelenése kissé
elhúzódik, lehet, hogy már kezükben is vannak
ezek a levelek. Az Önök feladata csupán annyi,
hogy eljöjjenek a rendelőbe, átvegyék tőlünk a
mintavevő
eszközöket,
két
különböző
időpontban született székletükből mintát
vegyenek, azt felcímkézve bele helyezzék a
szintén rendelkezésre bocsátott buborékos
borítékba, és bérmentesítés nélkül postára adják.
Akinek negatív lesz az eredménye, nincs további
teendője. Az eredményről tájékoztatni fogjuk.
Akinek
vért
találnak
a
székletében,
daganatkeresés céljából vastagbéltükrözésen kell
átesnie. Ennek időpontját is mi szervezzük meg,
és értesítjük a vizsgálatra szorulót. Míg a
székletvizsgálat nyilvánvalóan nem jár semmi
kellemetlenséggel, a vastagbéltükrözésről el kell
mondjam, hogy kellemetlen, feszítő érzés
kísérheti, de fájdalmat a páciensek túlnyomó
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többsége nem érez. Magyarul kellemesnek nem
mondható, kibírható vizsgálat, aminek az
eredménye annyira fontos, hogy nem kérdéses,
megéri a kellemetlenséget.
Mégis, mit jelent, ha vért találnak a székletben.
Lehet, hogy aranyér okozza, az is előfordul,
hogy a végbél bereped, és innen származik a
vérzés. Néha a vastagbélen finom tasakok,
úgynevezett
divertikulumok
keletkeznek,
amiben a bélsár pang, ezáltal gyulladás
keletkezik, ami okozhat rejtett bélvérzést.
Gyakran apró, jóindulatú polipszerű daganatok
találhatók a bélben, amik hajlamosak vérezni.
Ezeket tükrözés során el is tudják távolítani egy
kacs-szerű eszközzel. Azért fontos az
eltávolításuk, hogy szövettanilag megvizsgálják
őket, mert ezek idővel rákos daganattá
fajulhatnak. Végül, amiért az egész program
indult, hogy ha rosszindulatú daganatot találnak,
mielőbb eltávolíthassák.
Tudniuk kell, hogy 2011-ben Magyarországon
10 509 új vastagbélrákos beteget találtak. Azt
sem árt tudni, hogy évente Magyarországon
nagyjából 5000 ember hal meg vastagbélrákban.
S ami igazán szomorú, az 5 éves túlélés nálunk –
nem úgy, mint a fejlettebb országokban – 50%
alatt van! Ennek egyik legfontosabb oka, hogy
későn fedezzük fel ezt az egyébként általában
lassan fejlődő daganatot, így aztán a kezelés is
elkésve kezdődik. A nemzetközi adatok azt
mutatják, hogy ha a leginkább veszélyeztetett
lakosságcsoport (az 50-70 év közöttiek) körében
kétévente elvégeznénk ezt a széklet vérszűrést,
sokkal
kevesebben
halnának
meg
vastagbélrákban. Nekünk most lehetőségünk
teremtődött arra, hogy Ágfalván a teljes
veszélyeztetett lakosságot leszűrhessük. Kérem,
éljenek a lehetőséggel! Maradjunk többen
egészségben! Kérdéseikkel bátran forduljanak
hozzám, vagy körzeti nővérünkhöz, Horváthné
Zimmerhansl
Zsuzsához.
Köszönöm
együttműködésüket!
Dr. Németh János
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„Ne bántsátok az állatokat!”
Ez a gondolat jutott az eszembe, ahogy
Fekete Istvánnak is, amikor egy kisegérről
írt, aki egy pincében rekedt. Sajnálattal írom
ezeket a sorokat a pár hónappal ezelőtt
elpusztult, és most a napokban súlyosan
megsebesített cicánk miatt, aki állatorvosi
kezelésre szorult. Nem tudom, ki azaz
ember, akinek árthat egy-egy házi kedvenc
legyen az cica vagy éppen egy kutya .Az
állatorvos
szerint
„Ágfalva
ilyen
szempontból veszélyes falu”- ugyanis ez a
hír terjedt el lakóhelyünkről. Úgy hallottam
több ehhez hasonló, mondhatjuk kegyetlen
dolog történt már itt. Arra kérem azokat,
akiknek valamilyen problémájuk van, vagy
egyszerűen csak nem szeretik az állatokat,
azok más módszert válasszanak a
kegyetlenkedések helyett. A legkönnyebb
egy védtelen állatra kezet emelni! Nem csak
neki okoznak fájdalmat, hanem az őket
szerető
gazdiknak,
adott
esetben
kisgyermekeknek is! „Az Isten szerelmére,
legyetek végre EMBEREK!”- részlet, Fekete
Istvántól.
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Zselinszky Zsaklin 8. osztályos
tanuló a korosztályának megfelelő
kategóriában indult, két verset adott
elő.
A regionális versenyről továbbjutó
tanulók: Varga Alex és Zselinszky
Zsaklin az ORSZÁGOS
DÖNTŐBEN versenyezhetnek
tovább, melyet 2013. május 17-én
rendeznek BUDAPESTEN.
Wir gratulieren Euch, und drücken
Euch die Daumen!!!
Csernus Gáborné
német tanár

Remélem, hogy szavaim meghallgatásra
találnak.
Kovács Ottóné

SIKER A REGIONÁLIS NÉMET
SZAVALÓVERSENYEN
Iskolánk négy tanulója vehetett részt a
mosonmagyaróvári regionális német
szavalóversenyen. Mindannyian
kiválóan szerepeltek:
Plájer Johanna 2. osztályos tanuló,
Varga Nóra 3. osztályos tanuló és
Varga Alex 6. osztályos tanuló,
akik mindhárman az ágfalvi
nyelvjárásban mondott versükkel a
MUNDART kategóriában indultak.
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SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE
 H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5.
 Telefon/Telefax: 0036-99-314-048
BM  Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07
E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről Ágfalván (részlet)
„A közrend és közbiztonság védelme a
területünkön tartózkodó magyar és külföldi
állampolgár fokozott védelmét, az utca
rendjének megszilárdítását, a kiegyensúlyozott
alkotó munkához a jó közérzet megteremtését és
fenntartását jelenti.
A közrend és közbiztonság, valamint a
közlekedésbiztonság fenntartása azonban nem
csak a hatóság felelőssége, hanem minden
állampolgár feladata is.
A Rendőrség nem működhet hatékonyan, ha
nem tudhatja maga mögött a lakosság és az
önkormányzat támogatását.
Az elmúlt két évben a község körzeti
megbízottjának személyében változás nem
történt, továbbra is Nagy Márk rendőr zászlós
látja el ezt a feladatot. Tevékenységét döntően
Magyar Péter rendőr zászlós vasúti körzeti
megbízottal közösen látják el, tekintettel a
körzetek közös területeire is. A Körzeti
Megbízotti Alosztály vezetője a Soproni
Rendőrkapitányságon Kovács József r. őrnagy.
Az elmúlt évben a közbiztonsági háló program
folytatásaként Országos Rendőr-főkapitányság
által meghatározásra került a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítását célzó fokozott
ellenőrzési sorozat. Ennek keretében bizonyos
időközönként az illetékességi területünk
valamennyi településén egyenruhás rendőrök
hajtanak végre ellenőrzéseket. Gyakorlatilag a
közterületi jelenlét így a bűnügyileg kevésbé
fertőzött területeken is megvalósul, ugyanakkor
a
bűnügyi
szempontból
veszélyeztetett
településeken pedig koncentráltan is jelen
vagyunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a
fajta fokozott közterületi jelenlét eredményesnek
bizonyult. Talán ennek is köszönhető, hogy a
területen
csökken
a
tudomásra
jutott
bűncselekmények száma, illetve javultak a
felderítési mutatók.
A közterületi állományunk folytatja az
időskorúak áldozattá válásának megelőzése
érdekében, a sérelmükre elkövetett erőszakos
bűncselekmények
visszaszorítására
előírt
ÁGFALVI KRÓNIKA

fokozott
ellenőrzések
és
propaganda
tevékenység végrehajtását.
A közúti közlekedési ellenőrzések elsősorban a
főbb baleseti okok, mint a gyorshajtás, az
elsőbbségadás elmulasztása, vagy a szabálytalan
előzések kiszűrését, megelőzését szolgálják.
Tekintettel arra, hogy a balesetek számának
csökkentése valamennyiünk közös érdeke, ezért
a fokozott ellenőrzések a jövőben is folytatódni
fognak.
Ezek a fokozott ellenőrzések nagyban
elősegítették a térség közrendjének és
közbiztonságának javulását, valamint az, hogy a
körzeti
megbízottak
munkájának
is
köszönhetően a településeken elkövetett
bűncselekmények nagy részében az elkövetők
felderítésre kerültek.
Az alapvetően előírt rendőri feladatok
végrehajtása mellett a körzeti megbízotti
állomány folyamatosan részt vesz a község
rendezvényeinek zavartalan lebonyolításában.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a
folyamatos rendőri jelenlét az elmúlt
időszakban, Ágfalva községben biztosított volt.
A statisztikai adatok alapján Ágfalva nem
tartozik a bűnügyileg fertőzött területekhez.
Ennek ellenére természetesen a cselekmények
sértettei számára az ellenük elkövetett egy eset is
felkavaró traumát jelenthet.
Ezért tartjuk fontosnak a lakosság részéről azt az
önvédelmi készséget, amely nem elzárkózást, az
idegenek kirekesztését jelenti, hanem ezzel
szemben egyfajta egészséges érdeklődést és
odafigyelést a lakókörnyezetükbe élőkkel és az
újonnan oda érkezőkkel szemben. Szükségesnek
tartjuk a kétoldalú jó kapcsolatot a lakosság és a
rendőrség között, hogy minden, a köznyugalmat
zavaró körülményt meg tudjanak egymással
osztani a közösség biztonsága érdekében.
A vagyon elleni bűncselekmények felderítését,
az elkövetők elfogását leginkább nehezítő
tényező, hogy e bűncselekmények többségét,
nem a településen élők követik el, hanem a
településeken átmeneti jelleggel megszálló, a
WWW.AGFALVA.HU
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területen
bejelentett
tartózkodási
és
munkahellyel nem rendelkező személyek, illetve
az ilyen céllal akár az ország más megyéiből ide
érkező úgynevezett „utazó” bűnözők.
Az elmúlt évben sok értékes bejelentés,
információ érkezett az állampolgároktól, melyek
alapján az elkövetett bűncselekményeket sikerült
felderíteni. Ezúton is szeretnénk kérni a tisztelt
állampolgárokat, hogy ha bárhol a környéken
gyanús személyeket vagy a megszokottól eltérő
eseményeket észlelnek, a bűncselekmények
megelőzése érdekében forduljanak bizalommal
Nagy Márk r.zls. úrhoz, a község körzeti
megbízottjához,
vagy
a
Soproni
Rendőrkapitányság Ügyeletéhez.
A feladatok végrehajtása során a törvényesség
érvényesült
a
rendőri
munkában,
intézkedéseinkkel kapcsolatban panasz nem
érkezett.
A kerékpárosokat ért közlekedési balesetek
kapcsán elmondhatjuk, hogy Ágfalván látszanak
a
törekvések
a
kerékpáros
forgalom
biztonságosabbá tételére, azonban ehhez a
kerékpárosok és a gépkocsival a településen
közlekedők részéről is szükséges volna a pozitív
hozzáállás. Itt meg kell jegyeznünk, hogy
véleményünk szerint a Sopron és Ágfalva között
lévő a kerékpárosok által kedvelt út és a faluban
kialakított kerékpársávok kapcsolódása további
forgalomtechnikai rendezést igényelne.
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A közlekedési bűncselekmények tekintetében a
település rendkívül jó képet mutat. A büntető
törvénykönyv XIII. fejezete számos közlekedési
bűncselekményfajtát rendel büntetni. Ennek
ellenére Ágfalván az elmúlt öt évben ebből csak
kettő tényállási körben kerül sor nyomozás
elrendelésére. A leggyakoribb közlekedési
bűncselekmény az ittas járművezetés, azonban a
rendőri
intézkedésekkor
büntetőeljárás
megindítására alkalmas értéket, Ágfalván 2012ben, csak egy esetben produkált járművezető a
szondáztatás során.
A feladatok és célkitűzések megvalósítása
érdekében a Soproni Rendőrkapitányság
továbbra is rendszeres és hatékony
ellenőrzéseket, akciókat fog végrehajtani az
illetékességi területén. A közrend és a
közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények
megelőzése,
felderítése
a
közlekedésbiztonságának javítása érdekében
kérjük, hogy továbbra is segítsék a Rendőrség
munkáját.”
Sopron, 2013. április 22.
Szabó Jenő r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 67. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
ausbeidln – ausschütteln – kirázni
ausleiha – borgen – kölcsönad
Boutzn – Knospe– rügy
Bruck – Brücke – híd
Dunnawäida – Gewitter – zivatar
einistricka – Reben befestigen – hajtást
betűrni (szőlővesszőn)
Fleischbank – Fleischerladen – húsbolt
Furi – Furche (Grund) – barázda
Glotthousn – Turnhose – tornanadrág
Hosnweibl– Häsin – nőstény nyúl
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