BALÁZS
ILDIKÓ

Azért vagyok
pedagógus, hogy
a természetnek
nyers gyémántját
szép vigyázattal,
csendben csiszoljam
kristályba!
németh lászló
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szavak a hivatásos pedagógust jellemzik. Balázs Ildikó
nem választhatott volna egyéniségének, személyiségének megfelelőbb pályát. Egy életen át csiszolta kristályba a gyémántokat azzal a meggyőződéssel, hogy a jövő
olyan lesz, mint a ma iskolája.
Maradandó emléket hagyott minden iskolában, ahol tanított. Nyolc évet töltött Bánffyhunyadon kezdő tanárként.
Majd Kolozsvárra került, ahol magyar és román tagozaton is
tanított történelmet és a társadalomtudomány tantárgyait a
28-as Számú Általános Iskolában, az Eminescu és Ady–Şincai líceumokban, valamint a Zenelíceumban. Tanítványai távozásakor megálljt szerettek volna parancsolni a pillanatnak,
hiszen Ő volt a TANÁR, a példakép, a gyermekcentrikus, aki
mindenkivel segítőkészségen, együttérzésen alapuló emberi
kapcsolatokat ápolt. Sok tanítványa követte a pályán.
Igazán a Báthory István Elméleti Líceumban talált önmagára. Hozzáértéssel végezte felelősségteljes munkáját. Magas
szintű szakmai és módszertani ismereteit kamatoztatva nem
gondolatokat közölt, hanem gondolkodni tanított. Folyamatosan képezte magát, napirenden volt az újdonságokkal.
Tevékenysége állandóan megújuló tartalommal gazdagodott.
Nem véletlen, hogy 1993-ban a tantestület őt választotta
igazgatónak. Ebben a beosztásban dolgozott nyugdíjaztatásáig. Soha nem vágyott hatalomra, nehéz szívvel mondott le
a tanításról. Máraival vallja: „Rang és cím, mindez csak köd
és füst. / Valóságos nemesség csak egy van: / a vállalt munka
minősége.”
Elfogadta a közösség döntését, és éveken át minőségi munkát
végzett. Harmonikus légkört teremtett, biztonságot sugárzott a tanulók, a kollégái és a szülők felé. Rendkívüli bölcsességről tett tanúbizonyságot, hiszen nehéz időkben kellett
helytállnia. Leleményesen szerelte le a provokátorokat (voltak bőven). Például azok, akik tanítási időben, tiltakozásra
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számítva, rossz szándékkal – engedély nélkül –, de polgármesteri kísérettel táblát szegeztek az iskola falára, csukott ablakokat és
zárt kaput találtak.
Rendíthetetlenül védte az iskola érdekeit. A nehéz helyzetekben
is nyugodt maradt, kedves, mosolygós. Szerényen, de okosan
hárított. Méltán lehet büszke arra, hogy kitartásának köszönhetően, az ő vezetése alatt, az iskola megkapta a Báthory István
nevet.
Eredményekben gazdag évek következtek. Intenzív német osztályok indultak. A kisegítős 1–4. osztályos tanulóknak lehetőségük
nyílt, hogy magyar nyelven tanulhassanak ebben az iskolában.
Máig tartó testvériskolai kapcsolatok alakultak (Budapest, Pécs),
valamint tanár és diákcsere-program jött létre Angliával, Lengyelországgal a követség segítségével, de jártak itt Kárpátaljáról
is diákok.
Különösen sikeres volt az iskola 420 éves évfordulójának a
megünneplése.
Sok örömben lehetett része az iskola közösségének. Hamvas
Bélát idézem:
„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja, / A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle...” Ildikó sugárzott.
Közvetlensége, kedvessége, nyitottsága miatt köztiszteletnek
örvendett. Élvezte kollégái bizalmát. Valós érdeklődést tanúsított
munkájuk iránt. Bírálószavak helyett elég volt egy jelentőségteljes tekintet, és máris tudták, hogy valamin javítani kell.
Tőle hallottam először egy keleti bölcs szavait:
„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot,
ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát,
és ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek, nevelj gyermeket.”
Sikerrel nevelt sok gyermeket. Biztos nem felejtjük.
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