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BÁLINT ERZSÉBET
ZSUZSANNA

Bálint Erzsébet Zsuzsanna kivételes ember és kivételes pedagógus, aki érzékeny, és sok-sok szeretetet ad, aki osztályainak, diákjainak valódi édesanyja,
akihez diákjai visszajárnak beszámolni életük alakulásáról, tanácsot kérni, ha
nehézségbe ütköznek. Olyan tanár, aki nemcsak a kiválókkal szárnyal, hanem
lehajol a nehezebben haladókhoz, és addig dolgozik velük, míg felveszik az ő
lépteinek könnyed ritmusát.

1980-ban érettségizett a szatmári egykori Magyar Líceumban, a mai Kölcsey Ferenc
Főgimnázium elődjeként számon tartott iskolában. Gyermekkora, diákévei meghatározták egész életét. Otthonról, orvos szüleitől nemcsak a kultúra, a zene, az irodalom
szeretetét kapta, de magával hozta a hivatástudatot, a jól végzett munkára való törekvés
céltudatát, a felelősségvállalás parancsát. Diákéveiről, tanárairól mindig nagy szeretettel
beszél, és egész tanári pályafutását meghatározta az a törekvés, hogy saját diákjai számára
is otthonná váljék az iskola, amely nemcsak a tanítás-tanulás tere, de a személyiség kialakulásának fontos állomása, amelyben a pedagógusnak meghatározó szerep jut.
Kolozsváron, számítógép-mérnöki szakon diplomázott 1985-ben, és bár néhány évig mérnöki munkát végzett, 1992-ben végleg a tanítás mellett döntött, azóta a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium informatika tanára. 2008-ban a kettes, 2012-ben az egyes fokozatú tanári
minősítést is megszerezte. 2010–2016 között, az iskola történetének egyik legnehezebb
korszakában volt aligazgatója az intézménynek. A vezetőségi tanács tagjaként aligazgatói tevékenysége előtt és után is folyamatosan tevékenyen vett részt a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium életének irányításában.

Színes személyisége iskolai tevékenységének sokrétűségében is tükröződik. Számtalan
szép eredménnyel büszkélkedhet, hiszen nevét évtizedek óta olvashatjuk a megyei vagy
országos informatika versenyek élbolyában szereplő diákok felkészítőjeként. Már 1995ben volt II. helyezett diákja az informatika tantárgyverseny országos szakaszán, de az évek
során több mint harminc olyan diákja volt, aki a megyei verseny első három helyezésének
egyikét szerezte meg, és képviselte az iskolát, a megyét az országos szakaszokon. 2008-ban
a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék versenyen, Szekszárdon
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egyik diákja II. díjat kapott az alkalmazói programok kategóriában qOrganizer elnevezésű munkájával, mellyel beválogatták a Romexpo keretében megszervezett programbemutatóra és versenyre is (Bukarest, 2008). A 2008–2009-es tanévben ezért a munkáért
a diák és felkészítő tanára egyaránt elnyerte az Eurotrans Alapítvány díját.

Számtalan diákja választotta az informatikát hivatásul, és valamennyien vallják, a szakmai tudásnál sokkal többet kaptak a tanárnőtől, aki végtelen türelemmel formálta őket
olyan emberré, aki tudja, honnan indult, ragaszkodik a szülőföld értékeihez, aki ezer
szállal kötődik ahhoz a kultúrához, ahhoz a világhoz, melynek értékeivel Bálint Erzsébet
Zsuzsanna ismertette meg. Az osztályfőnöki órák, a kirándulások, beszélgetések mind
hozzájárultak ahhoz, hogy diákjai úgy érezzék: van valaki, aki mindig mellettük áll,
minden gondjukat meghallgatja, akivel megoldásokat lehet keresni minden felmerülő
problémára.
Nem csak ismereteket átadó tanár ő, hanem olyan pedagógus, akinek egész személyisége
nevel. Nem csak tanárként, hanem kollégaként is meghatározó személyisége. Nyugalma,
higgadt ítélőképessége, áldozatvállalása, munkabírása minden kölcseys tanár számára
példaértékűvé vált. Nagyon sokat köszönhet neki az iskola, diákok és tanárok egyaránt: az
az ember ő, aki mindig ott van, ahol szükség van rá, aki alapot biztosít a többieknek ahhoz,
hogy egyre feljebb juthassanak.

A „Kölcsey” elmúlt években elért eredményei, a legkétségbeesettebb helyzetekből való
talpra állás sem valósulhatott volna meg nélküle. A mások szolgálata, az iskola jövőjébe
vetett töretlen hite vezette és vezeti tetteiben. 2017-ben a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Szülői Egyesülete a Kölcsey Nagydíj arany fokozatával köszönte meg munkáját.
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