
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Kovács András Ferenc: 

Szénaillat 

Alkonyuló úton, 

mint ballagó boglya, 

szénásszekér billeg 

búsan imbolyogva. 

Bődülgetve tódul, 

hazatér a csorda: 

tárt kapuval hívja 

majd mindenik 

porta. 

Bojtos jókedvében 

csettinget az ostor, 

de már álmosabban 

szállingóz a sok 

por… 

Pislog az eperfa, 

magas éjbe horgad, 

s valaki az égre 

akasztja a holdat. 

Így akasztja apó 

estelente egyre 

a tehénke horpadt 

kolompját a szegre. 

Vagy tán olyan a 

hold, 

oly kerekded, tiszta, 

mint a nanó-főzte 

aranyló puliszka? 

Hisz ahány unoka 

vacsorának örül, 

a holdat is annyi 

csillag dongja 

körül… 

Éjszakák tejében 

messze néz a csillag: 

száll a nyár, akár az 

égi szénaillat. 

 

 

 

  

 

 

Séta a faluhatárban 

   A nyár legszebb pillanatai azok, amikor a 

természet szépségeit ráérünk megcsodálni. 

A családház gyerekeivel gyakran 

elsétálunk a Berettyó folyó partjára, ahol 

kedvükre szaladgálhatnak a virágzó réten, 

éppen sóskát kóstolunk vagy  vadvirágokat 

szedünk. Jó alkalmak ezek a séták a 

gyógynővények megismerésére de a természet kincseinek megkedveltetésére is.   

 

  Bálázás 
Napjainkban a széna- és szalmafélék betakarítására világszerte 

általánosan a bálázásos technológiákat alkalmazzák. A kisbálás betakarítás, a nagyobb kézi 

munkaerõ szükséglet és a kisebb területteljesítmény 

miatt, elsõsorban a kisebb gazdaságoknak, magán- és 
családi gazdálkodóknak javasolt. Központunkban is már 

évek óta ezt a módszert alkalmazzuk, hogy a juhoknak 

elegendő élelmet bíztosítsunk a téli napokra.  
A foró nyári melegben egyeltalán nem kellemes 

a kb. 10-kg-os bálák emelgetése, de az erős fiataljaink 

szívesen besegítenek ebbe a házi munkába, annál is 
inkább, mert így több zsebpénzhez jútnak, amelyet aztán 

kedvük szerint költhetnek el.   

Amint a képek is 

mutatják, a  juhok ellátása 
biztosítva van. A raktár 

lassan megtelik  bálákkal és 

ellátmánnyal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírek, infók: 
- Megérkeztek a Communitas 

pályázat eredményei. Ebben az évben 
február és március hónapokban 4 

pályázatot nyújtottam be  

gyermekprógramok megszervezése 
céljából. A covid19 vírus terjedésének 

megakadályozása végett, sajnos 

ebben az évben olyan tábort vagy 

közösségi programot nem 
szervezhetünk, amelybe külsösök is 

csatlakozhatnak. 

Egy pályázatunk mégis nyert, a 
HIMZŐ TÁBOR, melyre házon belül 

augusztus 31-szeptember 5 között 

kerül sor, összesen 20 résztvevővel. 
 

- Sajnos a végzős diákjainknak nem 

sikerült az érettségi. Darius ugyan 

mindenből átment, de hiányzott 0,15 
pont ahhoz, hogy megkapja a 

diplomát. Reméljük, hogy a 

pótérettségin eléri a megkívánt 
eredményt. 

 

- Az elmúlt héten a Kanalas gyerekek 

hazautaztak két hétre az 
édesanyjukhoz. A gyermekvédelem 

ugyanis engedélyezi a szülőknek, 

hogy a gyerekeiket elvigyék a vakáció 
alatt. Jó nyaralást kívánunk nekik! 

 

 
 Július 11-én 

Sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából 

Főtisztelendő  Böcskei László 
Megyéspüspök urunkat, 

kívánjuk, hogy az Úr áldása és segítsége kísérje  

életének minden napján! 

 

Ugyanezen a napon sok szeretettel köszöntjük 

gyermekünket 

RézmŰves Zsoltot 
is 12-ik születésnapja alkalmából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


