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kincsek
A kertben



A nagy tavaszi metszésekkor nálunk csak kevés ág, gally végzi télire szánt begyújtósként. A hosszú, egyenes vesszők kiválóan al-
kalmasak növényfuttató paraván fonására vagy alacsonyabb ágyásszegély készítésére. Befőttesüveg oldalára ragasztott, egyforma 
hosszúságúra vágott vékonyabb ágakból pedig hangulatos vázák születhetnek. 
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A buja, változatos és sokszínű növénybeültetésnek köszönhetően a kert hónapról hónapra 
megannyi arcát mutatja és megannyi kinccsel képes megajándékozni bennünket. 

Kincsekkel, amelyek az alkotások révén kerülhetnek közelebb hozzánk, 
sőt a különböző évszakokra eső ünnepeink hangulatát is becsempészhetjük az otthonunkba, 

de a kertünkbe is a belőlük készült dekorációval. 
Kimeríthetetlen a lehetőségek tárháza, a felhasználható kincsek garmadája, csak észre kell venni, 

amivel a természet elhalmoz bennünket, megmozgatja a fantáziánkat és alkotásra serkent.

A szőlő, vadszőlő, iszalag le-
vágott indái, illetve a szél 
letörte vékonyabb nyírfa-
ágak koszorúba tekerve 
csak úgy természetes ön-
nön valójukban, csupaszon, 
vagy az éppen aktuális év-
szakhoz, ünnephez illő, le-
hetőleg a természet adta 
bogyókkal, virágokkal, ter-
mésekkel, levelekkel díszít-
ve fokozzák a hangulatot.
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Ha tavasz, akkor az ünnep közeledtével a kerti díszek közé mind több jellegzetes húsvéti elemet 
építek be én is, előnyben részesítve a minél természetesebbeket. Vannak keményítettpapír-tojása-
ink, kifújt fürjtojásaink és tojás alakú köveink földdel, mohával bélelt fakéregben éldegélő köviró-
zsák közé ékelve; de készen kapható hun garocelltojásokat is előszeretettel burkolunk be barkával, 
fenyőtoboz pikkelyeivel, összegyűjtött fenyő-, illetve platánfa ké reggel vagy len kötözőzsineggel, 
szárított hortenziavirágokkal.

Tavasszal a 
bar ka, a moha és 

a zuzmó – esetleg szí-
nes szalagokkal meg-
bolondítva – kap nagy 

szerepet a koszo-
rúalapon.
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Sok tavaszi virág nemcsak a virágágyás-
ban mutat jól, de dekoratív cserépbe, fa 
vagy fém virágtartóba ültetve a tera-
szon, nyári konyhában, a szerszámtáro-
ló előtti régi varrógépállványon, koszo-
rúkkal és egyéb dekorációs elemekkel 
egészen varázslatos tavaszi csendélet 
alkotóeleme is lehet.

Uliczki Dóra 

HOgyAn késZül?
A koszorú nyírfaágakból áll. A 
kör közepére méretre vágott 
tojástartót szorítottam be, 
melyre felülről ráragasztot-
tam egy szintén kör alakú 
vastag kartonpapírt. Ez lett 
az alapja a zuzmótakarónak, 
amit a hegyekben gyűjtöttem, 
kiszárítottam és ráragasztot-
tam ragasztópisztollyal a kar-
tonra. Majd erre szétszórva 
kifújt fürjtojásokat ragasztot-
tam és az egészet, mint vala-
mi húsvéti süteményt, nagy-
mamám csodás üveg tortatál-
ján „tálaltam”.

Készen kapható hun ga ro cell-
tojásokat burkoltam be szomorú 
barkafűz lecsipegetett barkái-
val, illetve levágott tobozpikke-
lyekkel. Ragasztópisztollyal rög-
zítettem valamennyit. Jól mutat-
nak egy üvegkehelyben. A mö-
göttük lévő mohakoszorúra pla-
tánfa kéregdarabjait ragasztot-
tam.


