
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari fotók  
 

Az elmúlt napokban nagy örömmel mesélte Józsi juhászunk az 

örömhírt, miszerint már egyre több kisbárányka látott napvilágot a juhakolban. Ez nagy 

örömhír. Január 21-én kedden el is mentünk a kicsikkel megtekinteni az új jövevényeket és hogy 

megörökítsük a Gyermekláncfű részére.  

Józsi, aki már négy éve dolgozik nálunk mint hivatásos pásztor, 

mindenik juhot ismeri és  egész történetet tud mesélni róluk. Örömmel mutatta 

meg nekünk az elkülönített kis ikreket, akik még alig egy naposak, de már 

vígan hancuroznak anyukájuk mellett.  

Láttuk az 

elhagyott 

kisbárányt is, 

akit Józsi a 

mezőről hozott 

be az akolba, 

mert az anyajuh 

magára hagyta. 

A pásztorok 

megmentették a 

kicsit, 

elkülönítették 

az akolban és 

végül az anyuka is elfogadta.  

A juhok mellett más állatokat is láttunk:  a Csöpi kutyát, aki örömmel ugrálta körül gazdáját.  A cica 

familiát is megismertük és Józsi még a nyulait is megmutatta nekünk. 

A juhok legnagyobb része nappal kimegy a szabadba, a mezőre. Csodálatos látvány tárult elénk, 

amikor a sok legelésző jószágot megláttuk. Jelenleg 300 anyajuh van az számontartva, 20 kos és ebben az 

évben 250 bárány születése várható. 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



Hírek, infók: 
 

- Január 12-15 között 

továbbképzésen vettem részt 

Kolozsváron, „Saját 

források felhasználása és 

projektek írása” cím alatt. 

Az előadások nagyon 

hasznosak voltak és sok jó 

ötlettel gazdagodva 

térhettem haza. Szera n. 

   

- Január 16-18 között Georg 

Wilfinger apát úr 
látogatott meg minket.  

Mint mindig, most is 

örültünk jelenlétének és 

reméljük, hogy mielőbb 

kigyógyul a megfázásból, 

melyet itt összeszedett. 

 

- Január 18-án befejeződött 

a nagyobbak csoportjának 

számítógépkezelést 

elősegítő továbbképzése 

Központunkban.  

Erről a következő 

lapszámunkban számolunk 

be.  

  

- Ugyancsak jó gyógyulást 

kívánunk ez uton is Ft. 

Böcskei László Püspök 

atyánknak, akinek a lábát 

érte baleset. Mielőbbi 

szerencsés felépülést 

kívánunk számára. 
 

- Január 23-25 között 

Rafaella nővér vesz részt 

továbbképzésen Szegeden, 

„A kiégés megelőzése és 

kezelése” témában 
 

- Január 24-e országos 

szabadnap, ezért a 

gyerekeknek nem lesz 

tanítás ezen a napon. 
 

- Központunkfarsangi 

ünnepségét Február 15-én 

fogjuk megtartani. 

Szombaton, hogy a 

nagyobbak is 

csatlakozhassanak a 

mókához. A felnőttek is 

beöltözhetnek, sőt díjjat is 

nyerhetnek. 

Azt is megtudtuk Józsitól, hogy a kosok el vannak különítve, hogy ne 

tegyenek kárt a várandós anyajuhokban.  A leglátványosabb képet pont ők 

nyújtották, akik kíváncsian nézték a látogatókat. Mintha beálltak volna a 

fotóra, tökéletes képet alkottak. 

Köszönjük 

Józsinak az 

idegenvezetést és 

nagyon örvendünk, 

hogy láthattuk a 

pihe-puha orrú, ici-

pici barikat. Nagyon 

aranyos kis 

jószágok!  

 

 

 

 

 


