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ÖRÖKSÉG TÉMAHÉT – ITT VAGYOK OTTHON …

• „A környéken élek, mégis rengeteg új dolgot tanulhattam ez alatt a 

pár óra alatt.”

• „A számítógépes feladatok nagyon érdekesek voltak, sok pontot 

szereztem!”

• „Nekem a saját falunk és a környező települések keltették fel az 

érdeklődésem. Sokat tanultam az itt levő hagyományokról és a 

települések történelméről. Tetszett, hogy olyan tanárok tartották 

ezeket az ismertető órákat, akik a tananyagon túl is tudtak nekünk 

érdekes, meglepő hagyományokat és történeteket mesélni!”
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Mi öten – Hanna, Petra, Luca, Dávid és Botond – képviseltük a 

zsirai iskola hetedikeseit ezen a rendkívül érdekes témanapon. 

Közös véleményünk, hogy több ilyen programon is szívesen részt 

vennénk, sokat tanultunk és nagyon jól éreztük magunkat.

A szervezést, a köszöntést és az ellátást is nagyon köszönjük.

ÖRÖKSÉG  TÉMANAP -
FERTŐSZENTMIKLÓS 2021.
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A TÉMANAP PROGRAMJA

• ROBOTIKA előadás és robot programozás • Helyi termelők meglátogatása – Boldog Birtok

FERTŐSZENTMIKLÓS       2021. október 8.



LEGO MINDSTORM ROBOT

❖ Robot programozás, irányítás

❖ Parancsok, ciklusok eredménye: az elfordulás, 

megállás akadály esetén

❖ Színérzékelővel adott útvonalon haladás

❖ „Nekem ez a program tetszett a legjobban, 

nagyon király volt!”

FERTŐSZENTMIKLÓS          ROBOTIKA     2021. október 8.



Boldog Birtok – Fertőszéplak Nagy Attila

„BOLDOG BIRTOK” –

mert azt csinálhatjuk, amit 

szeretünk; a munkánk a hobbink.
Nagy Attila

Munkám fő irányai:

❖ Lótenyésztés

❖ Szarvasmarha tenyésztés

❖ Kutya tenyésztés



Boldog Birtok – Fertőszéplak Nagy Attila

„BOLDOG BIRTOK”
LÓTENYÉSZTÉS

❖ Díjlovak

❖ Sportlovak

Hosszú folyamat a lótenyésztés

11 hónapig vemhes

3 évesen kezdődhet a lovak képzése

Rizikó: milyen képességű lesz?

A kanca a hetedik csikóját várja.



Boldog Birtok – Fertőszéplak Nagy Attila

„BOLDOG BIRTOK”
HÚSMARHA TENYÉSZTÉS

❖ Magyar tarka

❖ Francia Limuzin fajták

Szabadtartású tenyésztés

• Szakaszos legeltetés villanypásztorral

• Télen is szabadban vannak

• Télen szénát, kukorica- és árpadarát

kapnak

• Itt születnek a borjak is

• Némelyek eladásra kerülnek

• A többit itt nevelik fel húsmarhának



Boldog Birtok – Fertőszéplak Nagy Attila

„BOLDOG BIRTOK”

• Vágóhídon vágják le az állatokat

• Érlelik a húst

• Majd hűtik (nem fagyasztják), 

saját címkével látják el és 

csomagolják.

Nagy gondot fordítanak az állatok 

egészségére

• Jó minőségű takarmány

• Tisztaság

• Állatorvosi ellátás

• Befogó karám

KEDVENCEINK 

a német vizsla kölykök voltak

• Nagggyon cukik!


