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Köszöntő

Az én nagyanyám ízig-vérig sváb asszony volt. A házban és a hatalmas por-
tán mindennek élén kellett állnia. A gőzölgő ebéd mindennap pontosan  
12 órakor került az asztalra, legyen az vasárnap, vagy akár szerda, vagy ha 
az Ég a Földdel összeért is. A veteményeskertben szigorú egyenes sorokban 
nőtt a sárgarépa, a petrezselyem, a hagyma, a paprika, paradicsom. Gaz 
nem üthette fel a fejét, vagy ha igen, azt nem láttuk, mert azonnal eltüntet-
te. Vegyszer szóba sem jöhetett, nagyanyám és nagyapám ideje, energiája 
és egy kapircs volt a megoldás. Az udvaron tavasztól őszig színpompás vi-
rágok nőttek, gyomot azok sem láttak, és minden évben átéltük az aggó-
dást, hogy a mindenszentekre a temetőbe szánt hatalmas fehér fejű krizan-
témok most lefagynak-e vagy sem. Húsvétra a málladozó falrészeket be 
kellett tapasztani és mindent hófehérre meszelni, a kaput pedig zöldre má-
zolni. ő ezt az utat választotta, így érezte jól magát és kereknek a világot. 
Az ő célja a tökéletesség megvalósítása volt a saját világában.
Van, akinek éppen az ellenkezője jelenti a komfortos környezetet, az, ha 
buja, vadregényes kertben élhet. Hagyja, hogy a természet tegye a dolgát, 
ő csak kicsit alakítgat rajta a saját tempójának és ízlésének megfelelően. 
Egy másfajta rendet képzel el magának, egy másfajta környezetben, kicsit 
elszakadva a zajos világtól, egy hegy tetején. A saját útjának megtalálása, a 
harmónia elérése a legfőbb cél az életében.
nem mindenki esküszik a mérnöki pontossággal húzott drótokra, az új te-
lepítésű, magasra növesztett szőlőtőkékre, a modern gépekre. Van, aki in-
kább a göcsörtös, régi tőkék megmentésében és a kézi munkában látja az 
utat, mert értékeli az elődök tapasztalatait, keresi a hagyományban az új-
donságot, és szép lassan, nyugodtan építgeti a jövőt.
Lehet egy hangulatos kert sokszínű, a nagy fákkal, a különleges virágok-
kal, a stílusos és kreatív kerti dekorációkkal együtt megférnek benne a 
zöldségek, a gyümölcsök és a tyúkok… esetleg még kecskék is.
sokan lelik örömüket egy tökéletes, mintaszerű – ahogyan a nagykönyv-
ben meg van írva – kert kialakításában és gondozásában. Mások mindig az 
újdonságokat keresik. 
Különböző utakon juthatunk el a célig, ami a mi esetünkben mindig ugyan-
az: egy kert, egy növényekkel teli hely, a természet egy darabja, ahol jól 
érezzük magunkat. Minden írásunk erről szól.
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