A márciusi könyvajánlónkban Bálint György munkásságára emlékezünk a
könyvtárban megtalálható művei segítségével. A kiadványok között bármely
korosztály talál olvasnivalót.

Csodálatos állatok - varázslatos növények –
Bálint gazda kertészeti tanácsai kicsiknek
és nagyoknak
Dr. Bálint György - Telegdi Ágnes
Szereted a természet csodáit? A postaládában fészkelő
cinkék titkait? A diót elcsenő szarka meséjét? A
madáretető vendégeinek hétköznapjait?
Érdekel, hogy a hallgatag, de emellett rendkívül
izgalmas életet élő paradicsom miért szereti a
napfényt? A hamvas szilvából miért olyan finom a
lekvár, és a mediterrán világot képviselő fügefát hová
ültesd, hogy gyümölcstől roskadozzon előbb, mint
gondolnád? Igen? Akkor ez a könyv Neked szól.
Barátságos hangú történeteivel, madáretetési,
madármegfigyelési tanácsaival, kertészkedési ötleteivel kicsiknek és nagyoknak is remek
olvasmány. A növényes történeteket Bálint György, mindenki Bálint Gazdája írta, most
először szólítva meg az ifjúságot. Az állatokról Telegdi Ágnes mesél, akit az "Ó, azok a
csodálatos állatok és a Barnabás Meséi sorozatokból ismerhettetek meg.
Jó olvasást, jó madármegfigyelést, jó kertészkedés kívánunk nektek szeretettel! "
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/dr_balint_gyorgy.csodalatos-allatok-varazslatos-novenyek.html

Szívügyünk a kert
Bálint György
Kedves Húgom! Aki ezt olvasta a nyolcvanas
évek elején a Nők Lapjában, azonnal tudhatta,
hogy Bálint gazdától érkezett levele.
Ugyanolyan megbízható rendszerességgel kapta
a bölcs tanácsokat metszésről, dugványozásról,
öntözésről, mint ahogy a természet is évszakról
évszakra teszi a dolgát. Ebből a könyvecskéből
is sok mindent megtudhatunk a növényekről, de
még inkább arról az olthatatlan szeretetről, amit
mindenki érez, akinek szívügye a kert.
Forrás:
https://www.libri.hu/konyv/balint_gyorgy.szivugyunk-a-kert.html

Bálint György: Kertésznapló 2020
"Bálint György, az ország Bálint Gazdája ebben a
rendhagyó kertésznaplóban hónapról hónapra, hétről
hétre ad hasznos tanácsokat az aktuális kerti
teendőkről, és megosztja az olvasóval a legfontosabb
elméleti ismereteket is. A kötet napló is egyben,
amelybe az olvasó többek közt bejegyezheti a saját
kertjére vonatkozó tudnivalókat, az elvégzett
munkákat és a még szükséges teendőket.
"Korunk kertjei két feladatot tűztek maguk elé:
legyenek szépek és hasznosak. A két célkitűzés nem
ellentétes egymással, sőt segítik is egymást: egy
virágzó meggyfa nem csupán bámulatosan szép
látvány, de értékes gyümölcsöt is érlel. Egy szőlővel
felfuttatott lugas nem csak látványos, de nagyon
kellemes a forró nyári napokon.
A korszerű kertben mindenki talál magának való
zugot: a gyerekek játszóteret, a felnőttek napozó helyet, az idősek csendes, kellemes
szegleteket. És a kert mindenkinek ad munkát, nem csak a jó erőben levő fiatal férfiaknak,
hanem a nőknek, a tinédzsereknek és az időseknek egyaránt.
A kalendárium évszázadokig a családok legkeresettebb olvasmánya volt, megjelölhették
benne a születésnapokat, a kötelezettségeket, a jó szórakozás időpontját. Ebben a
kalendáriumban a kerttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra kívánom felhívni az Olvasók
figyelmét. Ha ez sikerült, elértem a célomat. Kedves Mindannyiuknak jó olvasást és gazdag
termést kívánok!"
Bálint György
Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/egyeb/kertesznaplo-2020#

Keserédes éveim
Bálint György
Családtagjaim és barátaim hosszas unszolására
vágtam bele, hogy papírra vessem emlékeimet. Ez a
könyv mégsem szabályos életrajz, csupán lejegyzése
azoknak a helyzeteknek és eseményeknek, amelyek
körülöttem zajlottak. Nem életemet kívántam
tudálékos pedantériával elemezni, hanem a
magántörténelmemből szándékoztam kiragadni azt,
ami az átélt 80 esztendőre jellemző. A világirodalom
számtalan életrajzot és önéletrajzot tart számon. Ezek
többsége - az események felidézésén túlmutatóan arra törekszik, hogy az életútból valami általánosító
tapasztalatot szűrjön le. Ez azonban csak nagyon
keveseknek sikeredett! Nekem eleve nem ez volt a
szándékom, de ha ez lett volna, akkor most azt
kellene írnom - kedves Olvasó -, hogy sajnálom, de tanulsággal nem szolgálhatok! Csupán
kiírtam magamból a múltamat! Az életpályám nem szegényesebb és nem gazdagabb, mint
akárhány kortársamé, mint például az Öné is. Szomorú vagy vidám? Biztonságos vagy rideg?
Eredményes vagy sikertelen? Zaklatott vagy békés? Mindegyik vagy egyik sem. Ezért adtam
ezt a címet az életem egyes momentumait összefoglaló könyvnek: Keserédes éveim.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/balint_gyorgy.keseredes-eveim.html

Emlékfoszlányok
Bálint György
Bálint György vagy ahogyan az országban hosszú
évtizedek óta mindenki ismeri, Bálint gazda már
számtalan kertészeti szakkönyvvel, újságcikkel és
televíziós műsorral lopta magát a szívünkbe.
Közel egy évszázadnyi élménnyel és tapasztalattal a
háta mögött Bálint gazda ezúttal ötven történetet,
illetve az ő megfogalmazásában emlékfoszlányt
gyűjtött össze, melyeket ugyanannyira élvezetes
önállóan, mint csokorba szedve olvasni.
Vajon mi tehetné még személyesebbé és kedvesebbé
ezeket a történeteket? Vámos Robi utánozhatatlan,
sajátos stílusban készült rajzai! Kettejük közös
munkájának gyümölcse ez a nem mindennapi kötet,
melyben a bájos illusztrációknak hála a leírtak valósággal megelevenednek.
Szerzőről: Bálint György 1919-ben született. Kertészmérnök, újságíró, televíziós
személyiség, akit az országban sokan csak Bálint Gazdaként ismernek. Több kötet szerzője, a
mai napig tart előadásokat, és publikál különböző folyóiratokban
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/balint_gyorgy.emlekfoszlanyok-1.html

Bálint gazda, a százéves kertész
Bánó András Bálint György;
Vajon mi a hosszú élet titka? Ha a 100.
születésnapját ünneplő Bálint Györgytől, az ország
,,Bálint gazdájától” kérdezzük, nem számíthatunk az
ilyenkor szokásos válaszokra. A hivatásos és az
amatőr kertészek százezreinek mentora ebben a
különleges önéletírásban arról mesél, hogyan élte túl
a munkaszolgálatot és a mauthauseni haláltábor
borzalmait; milyen következményei voltak annak,
hogy kuláknak nyilvánították; mit érzett, mikor
közölték vele, nincs szükség a tízezrek kedvencévé
vált Kedves Húgom! címet viselő kertészeti
tanácsadó rovatára; miként tette túl magát azon,
hogy megszűnt a számára országos ismertséget hozó
tévéműsor, az Ablak. Bálint gazda aprólékos
részletességgel veszi sorra élete fontos eseményeit,
miközben az átélt szenvedések és megpróbáltatások miatt soha senkit sem hibáztat. Egy
százéves ember szavára mindig érdemes odafigyelni, Bálint György esetében ez különösen
igaz, hiszen hosszú élete során emberpróbáló időket, sorsfordító éveket is megélt
Forrás:
https://www.libri.hu/konyv/bano_andras_balint_gyorgy.balint-gazda-a-szazeves-kertesz-1.html

