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MEGEMLÉKEZÉS

Bálint György 1919. július 28-án született, csa-
ládja a Gyöngyös melletti Gyöngyöshalmajon, 

a mai Halmajugra területén gazdálkodott. Apja 
több nyelven beszélő, kísérletező szellemű kö-
zépbirtokos volt, fiát már kisgyermekként a föld 
és a mezőgazdaság szeretetére nevelte. A családi 
indíttatás az akkori Magyar Királyi Kertészeti Aka-

démiára vezette, ahol 1941-ben szerzett diplo-
mát. Még abban az évben neki kellett átvenni és 
továbbvinni a családi gazdaságot fiatalon elhunyt 
édesapja után.

Egy év elteltével behívták munkaszolgálatra, 
ahonnan koncentrációs táborba vitték. 1945-ben, 
szabadulása után visszatért a szülői házba és hoz-

Műveli az égi kerteket
Így búcsúznak a budapesti kertbarátok a 101 éves korában elhunyt Bálint Györgytől, az ország Bálint 
gazdájától. Az ország kertészmérnöke 16 évig volt a Kertészet és Szőlészet főszerkesztője és neki 
köszönhetjük a Kertbarát Magazin, a Kerti Kalendárium és a Kertgazdaság lapok megszületését 
is. Hosszú és tartalmas élete egyik legsikeresebb időszakának tekintette ezeket az éveket, pedig 
nyugdíjba vonulása után kezdődött televíziós karrierje, ami fantasztikus népszerűséget hozott 
neki. Kiadónk kertészeti lapcsaládja továbbra is hirdeti jótanácsát: műveld a kertedet!

„Ha megkérdezik tőlem, hogy mi vagyok, mi a szakmám, akkor azt felelem, kertész vagyok. 
Minden formájában a kertészet van az érdeklődésem középpontjában.”
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zálátott a családi gazdaság újjáélesztéséhez, ám a 
kommunista hatalomátvétel után elvették a földjeit. 
Ezután úgy döntött, ismét tanulásba kezd, szerzett 
egy újabb diplomát a Magyar Agrártudományi Egye-
temen 1948-ban.

Kuláknak bélyegezve nehezen talált munkát, a 
megélhetésért mindent elvállalt a kertgondozástól 
az iratrendezésig. Akkor már családfő volt és megszü-
letett első és egyetlen gyermeke, János. Kilenc évig 
főagronómusként dolgozott a Mányi Állami Gazda-
ságban, de továbbra is tanult és 1959-ben doktori 
címet szerzett. Azután a Fejér és Komárom megyei 
állami gazdaságok kertészeti felügyeletét látta el, 
volt egyebek mellett főiskolai tanár, agrárügyekkel 
foglalkozó biztosítási szaktanácsadó.

A Kertészet és Szőlészetnek 1967-ben lett a 
főszerkesztője, majd további kertészeti lapok alapítá-
sába fogott, részt vett a szerkesztésükben. Az induló 
Kerti Kalendárium szerkesztőbizottságának elnöke 
volt. Elmélete az volt, hogy a nagybani termelők, a 
kiskerttulajdonosok, a hobbikertészek és a mezőgaz-
daság tudománya iránt érdeklődők is hozzájuthas-
sanak a nekik szóló kertészeti információkhoz. Ezek 
a szakújságok a mai napig megjelennek és betöltik 
hivatásukat.

A szaklapok szerkesztőségéből 1981-ben ment 
nyugdíjba, és azonnal elfogadta a televízió felkérését 
az Ablak című közéleti műsorba. Az akkor kezdődő 
televíziós karrierje több mint 20 évig tartott, ott vált 
az ország Bálint gazdájává, igazi kertészeti népmű-

velővé, amivel fantasztikus ismertségre tett szert. 
Valószínűleg nincs az országnak olyan települése, 
ahol ne tartott volna előadást. Nyugdíjas évei alatt 31 
szakkönyvet írt, amelyeket máig hasznosan forgathat 
minden kertészkedő.

Csaknem ötven évvel ezelőtt ő alapította meg 
a Honvéd Kertbarát Kört, ahol a mai napig élnek az 
általa lefektetett módszerek, hagyományok, követel-
mények. Életigenlése, a föld és az emberek szeretete 
magával ragadó volt, mindig szívesen adott tanácsot 
a kertműveléshez, vagy segített a nehézségekkel küz-
dőknek. Néhány évig ő vezette a Budapesti Kertbarát 
Szövetséget is. Rendszeresen részt vett a kertbarát kö-
rök rendezvényein, előadást tartott, jótanácsokkal lát-
ta el barátait, hiszen annak tekintette a kertbarátokat. 

Elvállalta a most szeptemberben több kertbarát 
kör részvételével szerveződő terménybemutató fő-
védnökségét is, ahol sajnos már csak lélekben lesz 
velünk. Mosolyára, kedves humorára, kertszereteté-
re és naprakész szakmaiságára sokáig emlékezünk.

Horváth Csilla


