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Köszöntő

Általában nem érzem magaménak a mindenütt jó, de legjobb otthon mondást. An-
nak ellenére, hogy szeretem az otthonomat, sok helyen jól éreztem magam a vi-
lágban és jártam olyan helyeken, ahol kifejezetten el tudtam volna képzelni az éle-
temet. Az utazás – legyen az téli síelés vagy nyári napozás a tengerparton – testet-
lelket feltöltő élményére mindig szükség van, az új illatok, ízek, színek gazdagítják 
a lelkünket, az új gondolatok tágítják világlátásunkat, és mindez segít az itthoni 
napi rutin elviselésében. Az első tavaszi napsugarakkal az agyunk is éledezni 
kezd, és már tervezzük a következő úti célt.
Ez a tavasz másképpen alakul, csak az elménk kalandozhat, a testünk a maradj 
otthon és az óvatosan hagyd el az otthonod mezsgyéjén billeg. De a természet sze-
rencsére megy a maga útján, ha kilépünk az erkélyre, az udvarra, meleg szellő 
borzol a hajunkba, a szemünk a levelek üde zöldjén és a virágok színén kalando-
zik. Fölfedezzük, hogy egy karnyújtásnyira is vannak szépségek, és ha már kény-
szerűségből beszűkült az életterünk, akkor miért ne érezzük otthon még jobban 
magunkat.
Mindenkin úrrá lett ez az érzés, megszaporodtak a virágok a balkonokon, az ab-
lakokban, a házak előtt a virágágyások. Még az elhanyagoltabb portákon is elkez-
dődött a rendrakás, az ország a magaságyás-építés lázában ég. Ismerősök, aki ed-
dig csak a vázába vettek virágot és a piacon petrezselyemzöldet, most belevetet-
ték magukat a zöldségágyások tervezésébe. Aggódva figyelik az időjárást, nehogy 
megfagyjanak a palánták és lelkesen mesélik a reggeli kerti szemle után, melyik 
virág hogyan bontja a szirmait.
Mi is arra buzdítunk mindenkit, használja ki a kertészkedés jótékony hatásait és 
azért indítottuk a #virágosbalkonok kampányunkat, hogy lelkesítsük egymást 
azzal is, hogy megmutatjuk bájos balkonjainkat és virágos verandáinkat egymás-
nak. Mi is adunk ötleteket hozzá, valamint ahhoz is, hogyan csináljunk kedvet az 
örökké izgő-mozgó gyerekeknek a kertészkedéshez, hogy a muskátlin kívül mi 
mindent lehet ültetni a teraszon álló dézsákba, vagy, hogy hogyan gondozzuk a 
növényeinket úgy, hogy egész nyáron ontsák a virágaikat.
Bálint gazda is elküldte májusi üdvözletét, bölcs kertészeti tanácsait, és minden 
kertészkedőnek kedvező időjárást, jó egészséget és sikeres munkát kíván.
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