
Balogh Bálint (Endrőd 1928-1966) 

 

Szeptember elsején lenne 70 éves, és már 33 éve nyugszik Gyomán a katolikus 
temetőben. 

 Balogh Bálint és Szurovecz Franciska kisbirtokos szülők elsőszülötte. Tanyán 
laktak: II. ker. ker. 404. sz. alatt. Ott járt iskolába. Mintakép volt tanulótársai 
szemében. Többre vágyott a földművelésnél. Értelmes, gondos szülei a polgári 
iskolába íratták. 1945-ben kezdő nevelőként tanítottam. Ami diákékesség létezik: 
szerénység, kedvesség, okosság, szolgálatkészség, megbízhatóság, csendesség, 
hűség, hála, helyes önismeret, önbizalom, nyugalom, élénk érdeklődés hatották át 
szívét, fejét. 

Soha el nem felejtem Iványi Gergely tanártársam véleményét Bálinttal 
kapcsolatban, - aki Gyergyóból hazamenekült szellemóriás volt – osztályfőnökként 
így jellemezte a végzős diákot: „… Ez a Bálint gyerek zseniális. Belőle, ha a dér meg 
nem csípi, a tudományok nagy öregje lehet” 

Kitűnő eredménnyel végezte a polgárit Fülöp Imre, később kedves kollégám, 
Knapcsek Sándor és Pintér Béla tisztelendő atyák, és Hegedűs Frigyes későbbi 
állatorvos társaságában. 

Most, életét végiggondolva, megerősítem a Bálintról alkotott képet: „ ... 
Második Öveges professzor lehetett volna belőle" - mondta Gajári Mihály tanár úr, 
aki nekem Újvidéken, Bálintnak Jászberényben volt fizika tanára. 

 Dédelgetett álma volt, hogy építészmérnök lehessen. A családra nehezedő 
anyagi gondok miatt lemondott tervéről és a kevesebbe kerülő tanítói pályára indult. 
Szegeden a Tanárképző Főiskolán, majd lakóhelyéhez közelebbi Jászberényben 
folytatta tanulmányait. Kitűnő érettségivel ment a matematika-fizika szakra. 

Általános iskolai tanárként állt munkába, majd az ELTE levelező szakán 
középiskolai tanári oklevelet is szerzett. 

Első munkahelye a Szolnok megyei Kengyel általános iskolájában volt. Onnan 
pályázat útján a Szabadsá g -hegyen lévő koreai gyerekek kollégiumának vezetői 
állását nyerte el. Párhuzamosan a református Bar Madas-ban fizikát oktatott. 

Lakásproblémái miatt elfogadta a Gyomai II. sz. Ált. Isk. által felkínált 
igazgatói állást. 



Szabó Ernő iskolavezető gimnáziumi igazgató hívására munkahelyet 
változtatott. Aztán éveken át a gyomai gimnázium tanára, igazgatóhelyettese, a 
levelező tagozat megszerzevője és vezetője lett. 

1953-ban kötött házasságot Kondacs Etelka tanárnővel. Két gyermekük – 
Katalin és Bálint – a szemefénye volt. Általuk szerette volna valóra váltani fiatalkori 
álmát. 

„Életük tele volt a háború után évek nehézségeivel, egyre mélyülő 
aggodalommal, mivel Bálint egészségi állapota megromlott. Járta a kórházakat. 
Sajnos nálunk még kezdeti stádiumban volt a veseátültetés” – emlékezik vissza 
felesége. 

Fiatalon, 36 évesen állt meg a szíve a Szegedi Klinikán. A gyomai katolikus 
templom Kápolnájában ravatalozták fel. Onnan kísérte a gyászolók serege végső 
nyughelyére. 

Emlékének adózva a gimnázium róla nevezte el a metamatikai tanulmányi 
versenyt, melyben az óta is a diákok sok dicsőséget szereztek iskolájuknak és 
névadójuknak. 

Hűséges felesége, két családos gyermeke öt unokája (kiket Ő már nem 
láthatott) sok hálás tanítványa, kollégái és egykori diáktársai, rengeteg jó barátja 
emlékezik rá. 

Embernek és nevelőnek is kitűnőt érdemelt ki. 

 


