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Köszöntő

Keveseknek adatik meg az újjászületés. Akik felépülnek egy életmentő 
műtétből, megúsznak egy végzetes balesetet vagy maguk mögött tudnak 
egy gyógyíthatatlannak hitt betegséget, úgy érzik, fényesebben süt a nap, 
frissebb a levegő, ízesebb a húsleves, zöldebb a rét, és az élet minden per-
cének igyekszenek értelmet adni.
Ami egy ember életében csak egyszer történik meg, az a természetben egy 
csodálatos körforgás. Most úgy látjuk, kicsit meghalnak a fák, bokrok, a 
kerti virágok, de tudjuk, hogy pár hónap múlva ismét teljes pompájukban 
láthatjuk őket.
Ezért szeretjük és tiszteljük, mert bízhatunk benne, tudjuk, hogy ponto-
san mikor mi történik a palántákkal, mikor borulnak virágba a bokrok, 
fák, mikor szüretelhetjük a termést, mikor vonulnak vissza a növények 
erőt gyűjteni a következő kiteljesedéshez.
Most, amikor minden bizonytalan, nem tudjuk, elkerül-e bennünket a ví-
rus, lesznek-e veszteségeink, és úgy érezzük, nem tudjuk kézben tartani 
az életünket, egyre többen fedezik fel és egyre többeknek fontos a termé-
szet, az örök körforgás kiszámíthatósága.
Kézzelfogható eredménye ennek a gondolatnak, hogy az idén sokkal töb-
ben neveztek be a Magyarország legszebb konyhakertjei országos ver-
senybe, és mutatták meg mintaértékű konyhakertjeiket, balkonjaikat, és a 
közösségi kerteket egyaránt.
sok szaklapban már a jövő évi virág- és kerttrendekről lehet olvasni. Mi is 
azt gondoljuk, hogy a kertek lehetnek nagyon stílusosak is, ezért most el-
indítottuk a Kertstílus rovatunkat, ahol azt is megmutatjuk, milyen krea-
tív lakásdíszek készülhetnek a kertben föllelhető virágokból, vesszőkből, 
termésekből a különböző évszakokban.
Készülünk az adventre is, ami mindig az év fénypontja, és ilyenkor a há-
zunkat is ünnepi díszbe öltöztetjük. Van, aki minden évben a megszokott 
családi hagyományokat követi, mások szeretnek újítani, ezért mutatjuk 
meg, melyek az idei virágdekorációs irányzatok.
tudjuk, hogy nemsokára eljön a kerti munkák ideje, de addig van időnk 
kedvenc fotelunkban kényeztetni magunkat egy pohár teával vagy finom 
borral, és egész évre tervet készíteni a kertünkről, palántákról, gyümölcs-
fákról, díszítő bokrokról, új virágtövekről, mert abban biztosak lehetünk, 
hogy az évszakok és vele a természet körforgása nem marad el.

Az örök körforgás
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