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Tóth Mária magyartanár-

retett volna lenni, de lemondott a

nő, volt igazgató érdemeit és

matematikáról, mert Erős Péter,

erényeit igen hosszan lehetne

akkori

méltatni. Érdemei közül fontos-

veltette a magyar nyelvet és irodal-

nak tartom kiemelni 39 évig tartó

mat. Elsősorban neki köszönhető,

magyar szakos tanári munkáját,

hogy elvégezte a román-magyar

14 éves vezetői tevékenységét, de

szakot. 1970-től, amint kikerült

ugyanolyan jelentős a módszertani

az egyetemről, a szentléleki isko-

tevékenysége,

ver-

lában tanított, majd ott lett isko-

senyeredményei, az általa vezetett

laigazgató. 1990 szeptemberétől

iskola nagy ívű fejlődése és nem

a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor

utolsó sorban a különböző intéz-

Általános Iskolában volt magyar-

ményi kapcsolatok megteremtése.

tanár, majd nyugdíjba vonulásáig

Tóth Mária legfontosabb erényei

igazgató. Az iskola az ő kezdemé-

igényességével, kitartó, lendületes,

nyezésére vette fel Petőfi Sándor

következetes és szívós munkájával,

költő nevét, és Tóth Mária igazga-

a

tása alatt sikerült a költő nevéhez

folyamatos

kiemelkedő

önképzés

iránti

elkötelezettségével írhatók le.

magyartanára

megked-

méltó rangra emelkednie.

Egy székelyföldi kis fa-

Tóth Mária olyan köz-

luból, Tamásfalváról indult, majd

tiszteletnek és megbecsülésnek

Kovásznán a középiskolában reál

örvendő kolléga, aki mindvégig

szakon tanult. Tudjuk róla: eredeti-

elkötelezett volt a folyamatos

leg matematika szakos tanár sze-

fejlődést biztosító, gyermekköz-

pontú iskola ügye mellett. Az ő életfilozófiája,

ahol a pedagógiai munka javításáért, a mód-

mottója is lehetne az a gondolat, amit Janus

szertani ismeretek gyarapításáért, az anya-

Korczak így fogalmazott meg: „Keresem

nyelv megőrzéséért és műveléséért tenni

minden gyermek sajátos titkát, és azt kér-

kellett.

dezem magamtól, hogyan segíthetném ab-

A lényéből fakadó minden jót, ér-

ban, hogy önmaga lehessen.” Hogy mindezt

tékeset átadta tanítványainak. Erről úgy vall,

sikerrel tette és teszi, igazolja a sok csodála-

hogy nem tett egyebet, minthogy minden

tos dolgozat, amelyeket a tanítványai írtak

nap lelkiismeretesen elvégezte a munkáját,

évtizedeken keresztül a felvételi vizsgákon,

azt a munkát, ami számára nemcsak meg-

országos anyanyelvi versenyeken, nem-

élhetést jelentett, hanem főként örömfor-

zetközi helyesíró megmérettetéseken.

rást. Egyenes, igazságos, törvénytisztelő

„Szigorú tanárnő az igazgató néni”

pedagógus adottságainál fogva. Az irányítói

– vallották róla a diákjai, akik mégis nagyon

szerepre, az igazgatói megbízatásra kollégái

szerették, és szeretik, mert tudták, tudják

kérték fel, és ezt a tevékenységet is becsü-

róla, hogy szigorúsága az ő javukra szolgált.

lettel és teljes odaadással, szívvel-lélekkel

Tóth Mária kitűnő szakember, aki látta őt

igyekezett végezni, mindig az iskola hírnevé-

tanítani, tudja, hogy szeretet nélkül kevés a

nek öregbítésére törekedve. Tette mindezt az

puszta tananyag közlése. Mindig megtalálta

iskola iránti szeretettől indíttatva.

a pillanatnyi szituációhoz legalkalmasabb

Mivel gyakran élt a továbbképzések

módszert, nagyszerűen meg tudta mozgatni

és az önképzés lehetőségeivel, gazdag tapasz-

a tanulók fantáziáját, fejlesztette szellemi

talatai birtokában hosszú időn át látta el a

képességeiket. Oktatott és nevelt tanulót,

Kézdi körzeti munkaközösség irányításának

szülőt, kollegát. Mindig mindenhol jelen volt,

a teendőit, kollégái bizalommal fordultak és
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fordulnak ma is hozzá szakmai kérdésekkel.

badságot nem nézve dolgozott a szívéhez

Tanítványai szép számmal tanultak

nőtt iskoláért. Mindezekért nagyra értékelem,

tovább felsőfokú intézményekben. Sokan

értékeljük! Kívánok sikert neki továbbra is a

dolgoznak közülük magas vezetői állásokban,

szakmában és az életben! Kívánok további

vagy váltak az anyanyelv őrzőivé tanárként,

tartalmas életet, éveket!

tanítóként. Erre talán a legjobb példa, hogy a
lánya is magyartanár lett, jelenleg a nyugdí-

Bimbó Annamária,

jasként is dolgozó édesanyja kolléganője.

tanítónő

Tóth Mária mindig a tantestület
egyik legmunkásabb tagja volt, aki időt, sza-

