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Génjeinkbe kódolva

Az ember alapvetően természeti 
lény. A természetben született, on-
nan szerezte a létfenntartásához 
szükséges táplálékot. A természet 
mindent megadott az embernek, 
amire szüksége volt; a barlangok a 
búvóhelyet, a villám a tüzet, a nap 
a meleget, az eső az éltető vizet. A 
természeti csapásokat földöntúli fi-
gyelmeztetésnek értékelte, ezért igyekezett jól bán-
ni vele. A természethez való vonzalmunk tehát génjeink-
be van kódolva. Az erdőben, kertben sétálva oldódik a 
stressz, a kerti munka karban tartja izmainkat. Nem is hin-
nénk, hogy az aprólékos gyomlálás milyen fontos ideg-
pályákat dolgoztat meg! Kutatások bizonyítják, hogy a 
szellemi hanyatlás is késleltethető a kerti munkával.
Ezért nagyon fontos, hogy a városi épületrengetegbe 
kényszerült emberek is kapcsolatba kerüljenek a kert-
tel, ami az őstermészet apró vetülete a házóriások kö-
zött. Sok civil szerveződés felismerte már a kert, a kerti 
munka jótékony hatásait, és sorra nyílnak a közösségi 
kertek a nagyvárosokban is, amelyeknek okoskészülé-
kekkel körülbástyázott, elszigetelt világunkban komoly 
kapcsolatépítő szerepük is van. Kedvező, hogy a kor-
mányzat is felismerte ezt, és programot dolgoz ki a vá-
rosi kertészet támogatására. 
Mindez azonban mit sem ér, ha nincsenek olyan lelkes 
emberek, a kertbarátok, akik a megvalósítás katalizá-
torai lehetnek. Továbbadják a tudást, a tapasztalatot, 
a lelkesedést, az egymásra figyelést a fiatalabb gene-
rációknak, akik génjeiben mélyen ott szunnyad ennek 
igénye.
Közeleg a tavasz, közeleg a magvetés ideje. Vessük 
el a tudás magját is! Neveljünk emberpalántákat, akik 
felnőve, megerősödve megvalósíthatják kertész őseink 
álmát, és valóban felépülhet Kert-Magyarország!
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