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† GÁBOR
JUDIT

Gábor Judit 1966. február 23-án született Zetelakán. Tanulmányait 6 évesen kezdte
a Zetelaki Általános Iskolában, majd középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen a Petru Groza Líceumban folytatta matematika–fizika szakon, ahol
érettségi diplomát szerzett. Főiskolai tanulmányait Temesváron, a Nyugati
Egyetemen végezte. Kolozsváron a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanárképző szakán szerezte meg a véglegesítő, a kettes, illetve az egyes tanári fokozatokat.

Miután matematikatanári oklevelet szerzett, hivatását követve több iskolában is tanított.
Így 1988 és 1999 között matematikatanárként oktatott a Bákó megyei Esztrugár nevű
községben, majd életútja Marosvásárhelyre vezette, ahol az 5-ös Számú Általános Iskolában, az Építészeti Szaklíceumban, valamint az Elektromaros Szaklíceumban tevékenykedett. 1999-től a George Coșbuc Gimnázium kinevezett matematikatanára, ahol 2011-től
aligazgatói tisztséget is betöltött. Vásárhelyen teljesített pedagógusi-nevelői munkájában
kiemelendő, hogy egyszerűségéből, alázatosságából, hivatása és a gyermekek iránt érzett
szeretetéből adódóan két évet óvónőként is tevékenykedett a 6-os Számú Hosszított Programmal Működő Óvodában.

Számos országos és nemzetközi képzésen vett részt, amely hozzájárult pedagógusi munkájának valódi gyémánttá csiszolásához. Számtalan diákja részesült különböző matematika tantárgyversenyeken díjazásban. 1993-tól részt vett a Bolyai Nyári Akadémia
továbbképzésein.

Munkáját hivatásként élte meg, mindig nagy türelemmel magyarázott diákjainak. Oktatói-nevelői pályafutása során diákjait nemcsak a matematika szépségeire, a logikus
gondolkodásra tanította, hanem példaértékű emberségre nevelte. Az a pedagógus volt, aki
nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával lenyűgözött tanárt, diákot egyaránt. Vezetői
tisztségének ideje alatt is szeretettel, alázattal fordult kollégáihoz, diákjaihoz. Istenbe
vetett mély hite hosszú betegségében is hű társa volt, reménnyel, vidámsággal, alázattal
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hordta a keresztjét. Sokunk számára ez idő alatt is erőforrást jelentett. Diákjait nemcsak
a vizsgákra készítette fel. A tudást úgy adta át, hogy azzal maradandót alkotott. Arra, hogy
munkáját hivatásként élte meg, és nem teher volt számára, a legjobb bizonyíték az, hogy
már nagyon betegen, eltávozása előtt két nappal is megtartotta óráit. Szerette a pontosan
elvégzett munkát, melyet igyekezett diákjaiba is beoltani. Nem hiába került a cikluskezdő
új osztályai füzeteinek első lapjára a hitvallásaként fogadott József Attila-idézet:

„Dolgozni csak pontosan, szépen,
Ahogy a csillag megy az égen,
Úgy érdemes.”

Szervezője volt a Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaverseny számos fordulójának.
A 2015–2016-os tanévben részt vett az Országos Matematika Tantárgyverseny szervezésében. Mindig jelen volt a Maros megyei RMPSZ találkozóin, számtalan feladatot vállalt
és azokat maradéktalanul teljesítette. Segítségére bármikor lehetett számítani.
Publikációi között neve társszerzőként szerepel a Mit kell tudni matematikából – alapfogalmak, feladatsorok 2006–2007, valamint Matematică pentru gimnaziu – noțiuni de bază, teste
(2006) című kiadványokon.
sánta mária-zita,
vágási zsuzsa

