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Ünnepeljünk

A karácsony után a húsvét a leg-
fontosabb keresztény ünnep. Az 
idei évtől a nagypéntek is bekerül 
a munkaszüneti napok sorába, 
így mostantól egy igazán szép 
hosszú hétvégét tölthetünk el csa-
ládunk körében.

A kitavaszodással ünneplőbe öltözik a kert is, 
egyre pompásabb színt öltenek a fák, bokrok, vi-
rágok. Az ünnepi hosszú hétvége arra is alkalmas, 
hogy a kerti munkával, vagy a zsenge zöld erdőben, 
hegyekben tett kirándulással a természet megújulást 
átélve kezdjük el saját testi-lelki felkészülésünket az 
új idényre.

Március végén megszaporodnak teendőink a kert-
ben, de a sok munka mellett ne felejtsünk el meg-
csodálni egy-egy virágot, a talajból kipattanó csírát, 
megfigyelni a méhek munkáját, a gólyák fészeképí-
tését. Támogassuk kerti segítőtársaink munkáját; he-
lyezzünk ki madárodúkat, rovarhoteleket, méh- és 
madáritatókat. Vessünk rovar- és lepkecsalogató 
növényeket.

Legyen ünnep minden nap, amikor rácsodálkozha-
tunk a természet egyszerű szépségére, harmóniájára!
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