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Új lendülettel

Most még a tél, a fagy az úr a 
kertben, de a földben szunnyadó 
virághagymák, ősszel elvetett, vagy 
éppen a tavaszi vetésre váró ma-
gok „ugrásra készen” várják már 
a jó időt, hogy kicsírázhassanak, 
kihajthassanak, és beteljesíthessék 
azt, amit a természet rájuk szabott: 
gyümölcsöt, virágot, újabb magot 
teremhessenek.
Sokszor elgondolkodom azon, hogy egy apró, alig pár mil-
liméteres paradicsom-, paprika- vagy éppen uborkamagból 
2 méter magasra, a korszerű üvegházakban pedig akár 8-9 
méterre is felnövő, rövid, néhány hónapos élete során több 
kilogramm termést termő növény fejlődik. A parányi mag-
ba zárt gének rengeteg információt tárolnak ahhoz, hogy 
fény, levegő, víz és tápanyagok hatására mindez hatalmas 
levél- és szártömegben, és ami a legfontosabb: az ember-
nek táplálékot adó termésben testesüljön meg. Erre csak a 
természet képes! Még akkor is, ha már az egykor szobányi 
méretű, Neumann János által tervezett számítógép már egy 
tenyérnyi okostelefonban elfér.
Ezt a természet már ősidők óta tudja! Arra is képes, hogy 
mindenféle emberi beavatkozás nélkül kiválogassa azokat 
a változatokat, amelyek az adott térségben életképe-
sek, a legbővebben termők, a legegészségesebbek. A 
kertész feladata pedig az, hogy ezeket életben tartsa, 
továbbszaporítsa.
Lapunk rendszeres olvasói az utóbbi időszakban tapasztal-
hatták már, hogy kellemesen olvasható, ugyanakkor olyan 
szakmai információkat nyújtó lapot szerkesztünk, amelyre – 
akár kézikönyvként használva – bátran hagyatkozhatnak. 
Szeretnénk mi is kiszelektálni a különböző médián keresztül 
ránk zúduló információtömegből a hasznosat, a lényegeset, 
a valódit, az igazat, amiből Olvasóink tudása növekedhet, 
gyarapodhat!
Elődeink által elkezdett munkát folytatva, új lendülettel 
készítjük hónapról hónapra lapunkat, Olvasóink aktív köz-
reműködésében bízva! 
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