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Menedżerka w organizacjach charytatywnych, działaczka społeczna,



dziewczynka ocalona z Holocaustu.

Lea Balint (z d. Alina Alterman) urodziła się w żydowskiej rodzinie 23 czerwca 1938 r.
w Radomiu. Wychowywała się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ojciec był tam właścicielem
fabryczki ekskluzywnych mebli drewnianych. Matka była gruntownie wykształcona, znała
kilka języków.

Części rodziny udało się emigrować do Palestyny jeszcze przed wojną. W 1942 r. ona razem
z rodzicami została wysiedlona z domu, który przejął sąsiad. Wszyscy trafili do ostrowskiego
getta. Ojciec za odmowę objęcia funkcji w Judenracie został wywieziony do Auschwitz. Ona
sama z getta nie pamięta nic. Ją i matkę wyprowadził na „aryjską” stronę sąsiad, który potem
zagarnął cały ich majątek. Matka ukrywała się z nią u Polaków, ale została zadenuncjowana
przez tego samego sąsiada. Ratowała się ucieczką, skacząc przez okno. Niemcy schwytali ją
i zamordowali. Leę zabrała do siedziby Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie koło
Warszawy najprawdopodobniej osobiście matka Matylda Getter. Tam była ukrywana do
końca wojny. Siostrom zawdzięczała życie, pamięta jednak codzienne zagrożenie, biedę, głód
i ostrą dyscyplinę.

Po wojnie odszukała ją ciotka i przekazała do Komitetu Żydowskiego, który skierował ją do
żydowskiego domu dziecka w Zatrzebiu koło Warszawy. W 1946 r. trafiła do placówki
opiekuńczej w Helenówku. Wraz z innymi przeżyła złe traktowanie dzieci żydowskich przez
miejscowe dzieci polskie. Po pewnym czasie znalazła się w Łodzi, gdzie została skierowana do
żydowskiej szkoły. Tam w 1950 r. odnalazł ją ojciec i wykupił, zanim została wysłana do
Izraela. Razem wyjechali do jej ciotki w Hajfie. Tam, nie znając języka, z trudem przechodziła
edukację podstawową i gimnazjalną. Po odbyciu służby wojskowej studiowała literaturę
i historię w Jerozolimie. W 1963 r. wyszła za mąż, potem urodziła troje dzieci. W Jerozolimie
podejmowała prace na stanowiskach menedżerskich w organizacjach charytatywnych.

Zabiegała intensywnie o to, żeby siostry franciszkanki, w tym Matylda Getter, zostały
uhonorowane Medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Matylda Getter otrzymała
to wyróżnienie pośmiertnie.

Lea Balint od wielu lat zajmuje się pomocą dla osób pochodzenia żydowskiego, które jako
dzieci utraciły tożsamość podczas II wojny światowej w okupowanej przez Niemców Polsce.
Odnalazła korzenie ponad 100 osób. Do Polski przyjechała po raz pierwszy w 1984 r.
Odwiedziła wówczas klasztor w Brwinowie, gdzie w księgach odszukała swoje dane. Potem
odwiedzała Polskę jeszcze wiele razy.
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