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Köszöntő

Két városi fiatal a farmerélet mellett döntött, vidéken, egy kicsi falu hatá-
rában csirkéket nevelnek, a mezőn szaladgáló, kapirgáló, füvet csipegető 
tanyasi állatok húsát értékesítik. A gazdaságnak a Remény Farm nevet ad-
ták. Filozófiájuk a fenntartható és átlátható gazdálkodás: tiszta élelmisze-
rek, tiszta lelkiismerettel. Céljuk klímatudatos élelmiszerekkel segíteni az 
emberek és a Föld egészségét. Azt remélik, nemcsak ők, de egyre többen 
kezdenek el így gondolkodni saját és környezetük egészsége érdekében, 
mert ahogyan fogalmaznak, „állatot tartani és farmon élni jó buli”. Ugyan-
ilyen fiatalosan és lazán kezelik az internetes csatornákat, szólítják meg 
azokat, akik hasonlóan gondolkodnak. És reményeik apró lépésekben, 
szép lassan valóra válnak, mert egyre többen csatlakoznak hozzájuk, ha-
sonló felfogást valló környékbeli termelők, és nemcsak állattartással fog-
lalkozók, hanem zöldséget és gyümölcsöt termelők, sajtot készítők és 
szappant főzők egyaránt. Akiknek egyre gyarapodó vásárlói bázisuk van 
az általuk szervezett úgynevezett villámpiacokon.
A névválasztás ebben az évben különösen aktuális, amikor éppen a sötét-
ben tapogatózva keressük a kiutat egy reményvesztett helyzetből. De aki 
kitartóan kutatja, az megtalálja a megoldást, mint ez a most alakuló kis 
helyi közösség, amelynek tagjai hisznek abban, hogy remény mindig van.
A magunk eszközeivel a magazin hasábjain mi is hasonló célokat tűztünk 
ki, írásaink témája éppen passzol a fent megfogalmazott gondolatokhoz. 
Mi is reméljük, hogy a klímavészhelyzet kertjeivel, az évelőkkel, a 
füvesemberrel, a biodiverz kerti tanácsokkal foglalkozó írásainkban so-
kan találnak a gyakorlatba átültethető ötleteket. Az őszi kerti munkák jó 
részének gyümölcse majd a jövő évben vagy években fog beérni, és aki 
most fát, cserjét ültet, virághagymát dug a földbe, tavasszal kikelő mago-
kat vet, az jó úton jár.
Újraolvassuk, és néhányat közre is adunk Bálint gazda időtálló tanácsai-
ból, amiket több évtizeden keresztül számtalan könyvében, írásában, elő-
adásában megosztott velünk. Mottója pedig nemcsak most időszerű, de 
talán ezután még inkább az lesz, ha élhető környezetben szeretnénk tölte-
ni mindennapjainkat még évek múlva is: „Gazdának lenni jó, nagy felelős-
ség, de nagy szabadsággal is jár. Ezért lenne fontos, hogy ma is, a lehetősé-
gekhez mérten, mindenki művelje tulajdonát.”
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