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Marosvásárhelyen született 1958. április 27-én. Elemi és gimnáziumi tanulmányait
szülőfalujában, Mezőbergenyében végzi. 1973–1978 között a nagyenyedi Bethlen Gábor
Tanítóképző osztályának diákja. 1978-tól tanítónő napjainkig, először Szászdányánban,
majd Magyarsároson és Dicsőszentmártonban. Közben 2006-ban elvégzi a Marosvásárhelyi
Népi Egyetem néprajz szakát – Asztalos Enikő tanárnő tanítványaként.
1996-tól tanít Magyarsároson, 2008–2016 között a magyarsárosi Bandi Dezső Általános Iskola igazgatóhelyettese is. Részben osztott osztályok oktatójaként a tanítás mellett
fontosnak tartja a tanórán kívüli tevékenységek megszervezését is. Számtalan vetélkedőre
készíti fel tanítványait, mint a Gyermekjátékok Fesztiválja, Kis mesemondó, szavaló és anyanyelvi vetélkedő, Fürkész helyesírási vetélkedő, melyek által lehetőséget nyújt tanulóinak az
anyanyelv szépségének felfedezésére és az anyanyelv helyes használatára. A matematikai
ismeretek bővítését, a logikai gondolkodás fejlesztését szintén a versenyekre való felkészüléssel és részvétellel szorgalmazza.
Évente több alkalommal műsoros előadásokat szervez osztályaival, melyeket legtöbbször a helyi kultúrotthonban mutatnak be. Kirándulások során Erdély értékeit fedezteti fel.
1995–1999 között nyári vakációs sátortáborozásokat szervez Ravaszlyukon (férjével, Tóth
Gyula tanítóval) a helyi és környékbeli iskoláskorúak számára. A táborokban egyszerre
ismerkedtek a tanulók a népi kultúra és a mindennapok világával és jelenségeivel: helyi és
környékbeli épített örökséggel, helyi gasztronómiai jellegzetességekkel, a természet nagy
ajándékával: a gyógynövényekkel, a természetápolás és -védés lehetőségeivel, természet és
ember kapcsolatával, hagyományos mesterségekkel, mint kosár- és korsófonás, seprűkötés,
szalmafonás, rojtbogozás, méhészet. Betekintést nyertek a kovácsmesterség titkaiba is. Megismerhették Magyarsáros tárgyi és szellemi értékeit is az esténként gyújtott tábortűz körül.
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Tóth Katalin tagja az Erdélyi Magyar Népművészek Társaságának. 2006-ban alapítója a magyarsárosi Bandi Dezső Falumúzeumnak.
Pályamunkái:
–– A népi ruházat alakulása, változatai Magyarsároson (2006);
–– Az Úrvacsora néprajza Magyarsároson az unitárius egyházközségben (2006);
–– Szemtanúk vallomásai az 1944 őszén Magyarsároson kivégzett honvédről
(2008);
–– Második világháborús emlékek Magyarsárosról (2008);
–– Az unitárius vallásos értékrend felmérése Magyarsároson (2008) című pályamunkát az 50. Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat Budapesten II. díjban
részesítette.
Szakmai írásokat közöl a Közoktatás című szakfolyóiratban, valamint beszámolókat
a közösség, iskola, az egyház és a falu tevékenységeiről a Népújságban. A magyarsárosi
Unitárius Nőszövetség társelnökeként ötletekkel, különböző témájú előadásokkal, irodalmi
és helyi hagyományok ismertetőivel gazdagítja a Nőszövetség és a közösség életét. A közösségben kitartó, áldozatos munkájáért 2018. július 18-án Sorsfordító Nők oklevéllel tüntetik
ki Dicsőszentmártonban.
„Mindenki annyit ér, amennyit adni képes magából.” Ez a gondolat vezérli nap mint nap
munkahelyén és a társadalmi kapcsolataiban.
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