
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Birka projekt 

Az elmúlt hét folyamán a 

birkanyájban 

történtek nagy 

változások. 

Mint minden 

évben. most is 

elérkezett az 

idő a nyáj 

állományának 

frissitésére.  

A birka-

projetről  

Sóos Attila 

vezérigazgatónk számolt be: - Az idén 210 db 

bárányunk volt, ebből eladtunk 150 db-ot. 60 db megmaradt hogy fiatalítsuk az állományt! 

Anya birka kb. 350 db van valamint 20 db kos. Ebből szeretnénk még a közeljövőben vagy 

100 db-ot eladni! 250 fiatal anyabirka ha marad az elég mert könnyebb velük boldogulni. 

Az idei ára a báránynak valamivel jobb 

volt mint a tavaly, 8 lei/kg élő sùlyba. A 

tavaly csak 6 lej-ért tudtuk eladni őket! 

Nagyon sok munka és gondozás van 

ebben a projektben. Köszönet a 

pásztorainknak Guja Árpádnak és Csányi 

Józsefnek a sok fáradtságért és 

törődésért, amit ezen haszonállatok 

gondozására fektettek. Ugyan csak sok 

köszönet fiataljainknak, akik számos 

alkalommal besegítenek a birkák 

gondozásában,  oltásában, számozásában vagy a nagyon sok energiát és időt 

igénylő bálák elraktározásában! 



Augusztus 5-én 

10-ik születésnapjukat ünneplik  

Zsanett és Roli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kívánunk számukra sok örömet, 

boldogságot és örömteli 

gyermekéveket!!! 

 

 

Termés-

betakarítás 

 

A nyári vakáció 

nem csak a 

kikapcsolódásról 

szól. A ház körül 

mindig akad egy 

kis kerti munka 

is. A fiataljaink szívesen 

besegítenek  a termések 

betakarításában: 

paszulyszedésben, hagyma kiszedésében és minden egyéb ház körüli munkában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandolás 

Szerda reggel 10.00 orákor indultunk el  Kislázra a strandra.  Nagyon vártuk 

már ezt a napot, mert ebben az évben, még nem volt annyira jó meleg idő, hogy 

elmehessünk sütkérezni a napra. Ez a nap viszont tökéletesnek igérkezett és az 

is volt.  

Amikor odaértünk nem voltak sokan. Mivel nagy zöld terület van a medencék körül kiválasztottunk egy 

jó árnyékos helyet, ahova lepakoltunk. Mindenki már alíg várta, hogy bemenjünk a nagy medencébe. Mielött 

belementünk a vízbe letusoltunk, majd fogtuk a  labdát és már játszodtunk is a vízben. 

Az egész nap pancsolással és napozással telt el. Nagyon kellemes volt! 

Amikor kijöttünk a vízből kaptunk chipset,szukkot és csokis kiflit majd újra napoztunk... 

Számomra nagyon jo volt a szerdai nap...köszönyjük Szera nővérnek, hogy ezt megszervezte nekünk és 

elvitt minket....nagyon jol éreztünk magukat! Ami igazán jó volt számomra, az, hogy együtt lehettünk.K. István   

 


