Tóth Judit méltán érdemli meg az elismerés szavait, felkészültségével,
igényességével, nagy tudásával ismertette meg a diákokkal a matematika
szépségeit, segítve őket a mérnöki pálya, a természettudományok felé. De
nem csupán matematikát, hanem világlátást, emberséget, szeretetet is
tanultak tőle a tanítványai, hiszen tevékenységében hangsúlyt helyezett a
gyermekek harmonikus személyiségalakítására. Következetes és igazságos értékeléssel, érdekes, jó hangulatú órákon sikerült elérnie, hogy a diákok a tehetségük legjavát nyújtsák. A tehetséges diákoknak rendszeresen
tartott matematika szakkört, a kullogó diákokat külön órákon próbálta felzárkóztatni.
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TÓTH
JUDIT

Felkészült, elkötelezett tanár.
Tóth Judit 1950. augusztus 11-én született Nagyszalontán, Bihar megyében. Az általános és középiskolai tanulmányait szülőhelyén végezte, majd a
nagyváradi Tanárképző Főiskolán folytatta matematika szakon, ahol 1972ben államvizsgázott. A főiskola elvégzése után Nagyszalontára helyezték,
az általános iskolában kezdte oktatói pályáját mint matematikatanár. A tanári pálya mellett a helyi közösségi élet meghatározó személyisége, közösségépítő is: néptánccsoportot vezet, kórustag, kirándulásokat, táborokat
szervez. A rendszerváltást követő bonyolult időszakban, 1990–1996 között
a nagyszalontai 1-es Számú Általános Iskola sikeres aligazgatója. Nyugdíjazásáig, 2009-ig teljes tanári életpályáját szülővárosában, Nagyszalontán
töltötte.
Tóth Judit matematikatanár tevékenységét a hivatástudat, az odaadás és
a következetes munka jellemzi. Nagy odaadással, teljes erőbedobással dolgozott, mindig a tökéletességre törekedve. Türelemmel, szeretettel segítette át a közepes és gyengébb képességű tanítványokat is a matematika
megértésének nehézségein. Tevékenységét gyermekközpontúság, nagyfokú humanizmus, empátia és tolerancia jellemezte. Nyugdíjazása után is tevékeny tagja Nagyszalonta társadalmi életének, segít az Arany János Elméleti Líceum tanárainak a tantárgyversenyek, konferenciák, szimpóziumok
szervezésében, lebonyolításában. A Romániai Magyar Nyugdíjas Egyesület
nagyszalontai aktív tagjaként segít rendezvények szervezésében, lebonyolításában, kirándulásokat szervez, részt vesz a palotás táncot is előadó
nyugdíjas tánccsoport működtetésében. A nagyszalontai pedagógusok kó-
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rusának közösségformáló egyéniségeként munkálkodik az énekkari kultúra
terjesztésében. Tanítja, korrepetálja a Szent Ferenc Alapítvány gondozásában lévő Nagyszalontán élő gyermekeket.
A mindenki által szeretett és tisztelt nagyszalontai matematikatanár, Tóth
Judit kitartóan, nagy elhivatottsággal végzett munkája tanítványai mellett a
helyi közösség elismerését, megbecsülését is kiérdemelte.

domján laura
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