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Munkáját Ranolder-díjjal ismerték el, diákjai 
sorra érnek el előkelő helyezéseket országos 
tanulmányi versenyeken. 30 éve tanár, s a mi 
napig örömmel végzi a munkáját. Dr. Sza-
lainé Tóth Tünde nem mindennapi pályát 
tudhat magáénak.

Mindig pedagógus 
akartam lenni – 

mondja a Lovassy László 
Gimnázium biológia-kémia 
szakos tanára.  − Az oktatási 
rendszerünk minden állomá-
sán rajongtam a pedagógu-
saimért. Éppen ezért óvodás-
ként óvó néni akartam lenni, 
később tanító-, illetve tanár 
néni. A gimnáziumban 11 év 
zongorázás után egy ideig a 
zenetanári pálya felé kacsin-
gattam, azonban harmadi-
kos gimnazistaként úgy 
éreztem, nem vagyok elég te-
hetséges ehhez a pályához. 
Mindig is kedveltem az iro-
dalmat és a biológiát, sajnos 

ezt a két szakot nem választ-
hattam párban az egyetemen 
– mesél a kezdetekről dr. Sza-
lainé Tóth Tünde.

Hosszas vívódás után a bi-
ológia mellett döntött, s mel-
lé a kémiát választotta a sze-
gedi József Attila Tudo-
mányegyetemen, viszont az 
irodalom iránti rajongása a 
mai napig megvan. − Na-
gyon szeretek olvasni, és 
nem bírom ki, hogy a bioló-
giaóráimon, ha a téma meg-
engedi, ne hozzak irodalmi 
vagy épp zenei példát a diák-
jaimnak – mondja. 

Dr. Szalainé Tóth Tünde 
1986 szeptemberétől tanít a 
Lovassy gimnáziumban, s 

mint mondja, itt nem nehéz 
jó tanárnak lenni. − Könnyű 
beilleszkedni egy olyan tan-
testületbe, ahol minden tag-
nak fontos, hogy értéket te-
remtsünk, hogy felismerjük 
a gyermekekben szunnyadó 
tehetséget és a felszínre hoz-
zuk azt – vallja, majd az is-
kolában végzett munkájára 
terelődik a szó.

− A mindennapi tanítás is 
sok örömet szerez, de szív-
ügyem a tehetséggondozás. 
Minden diákkal megpróbá-
lom megszerettetni a biológi-
át, viszont különleges érzés, 
ha rábukkanok egy tehetsé-
ges tanítványra, s elkezdjük 

együtt a közös munkát. Ez 
mindig nagyon sok időt vesz 
igénybe, de ezt soha nem 
éreztem tehernek – mesél a 
munkájáról a tanárnő, aki a 
Lovassyban folyó tanítási és 
tehetséggondozó munka 
mellett alaposan kiveszi ré-
szét az iskolát érintő felada-
tokból is, így például a 300 
éves jubileum apropóján ren-
dezett programsorozat szer-
vezésében is aktív szerepet 
vállalt.

A kétszintű érettségi beve-
zetése óta még több a fel-
adat. Az emelt szintű érett-
ségin javításvezetői felada-
tokat lát el, rendszeresen 
vizsgáztat szóbeli érettségi 

v izsgákon, emel lett 
szaktanácsadóként is 
tevékenykedik. 

Versenyszer vezői 
feladatokat is ellát, 
egyik kedvence az 
Arany János Tehet-
séggondozó Prog-
ramban tanuló diá-
kok számára meg-
hirdetett országos 
Mentovich Ferenc 
Természettudomá-
nyi Verseny, amely 
már hagyományosnak 
mondható, hiszen ebben a 
tanévben 3. alkalommal ren-
dezték meg. A verseny ötlet-
adója, fő szervezője.

Ennyi év gyakorlat és si-
keres eredmények után azt 
gondolhatná az ember, mind-
ezt rutinból csinálja, ám – 
mint mondja – nem teheti 
meg, hogy készületlenül 
menjen az órára. – Erre 
szükségem is van, hiszen a 
gyerekek információkra 
éhesek, a tehetséggondozás 
pedig mindig új kihívást állít 
elém. A fiatalok hajtanak a 
tudásvágyukkal, és bizony 
be kell vallanom, néha ne-
kem is utána kell járnom a 
dolgoknak, hogy a maximu-
mot nyújtsam a diákoknak – 
mondja a tanárnő, aki azt is 
hozzáteszi, a biológiaverse-
nyekre készülés során 
együtt eltöltött idő, a verse-
nyek izgalma nemcsak ben-
ne, hanem tanulóiban is szép 
emlékeket hagy. – Egyik ta-
nítványom, aki jelenleg már 
orvostanhallgató, azt mond-
ta az érettségi után, neki a 
Lovassyból legjobban a 
bioszszertár fog hiányozni. 
A közös tanulás a szertár fa-
lai között mindig nagyon jó 
hangulatban telik, óriási él-
mény nekem is.

 Dr. Szalainé Tóth Tünde 
pályáját diákjai eredményei 
aranyozzák be, eddig 28 ta-
nítványa jutott be országos 
középiskolai tanulmányi 
verseny döntőjébe, ahonnan 
2006-ban az első helyezést is 
elhozták. – Tavaly egy kü-
lönleges vetélkedőn, a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia által meghirdetett Uta-
zás a koponyák körül elneve-
zésű országos versenyen 

szerezték meg az első két 
helyet a diákjaim. Nem a 
szokványos versenyfelada-
tokkal kellett megbirkózni-
uk a tanulóknak, hanem egy 
komplett tanórát kellett tar-
taniuk a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián akadémi-
kusok, professzorok és bioló-
giatanárok előtt. Felemelő 
érzés volt ott látni-hallani a 
tanítványaimat – lelkende-
zik a tanárnő, akit igazán 
meglepett, hogy munkássá-
gát pedagógusnap alkalmá-
ból Ranolder-díjjal ismerte 
el a város vezetése.

− Tanév vége felé kaptam 
a hírt, hogy Ranolder-díjat 
kapok. Óriási elismerése ez 
a pályámnak, igazán meg-
hatott, hogy ilyen sokra ér-
tékelték a munkámat – 
mondja a tanárnő. 

Végezetül felvetődik egy 
kérdés: Szigorú tanárnak 
tartja magát? 

– Sokan szigorúnak tarta-
nak, ám a minimumot nem 
nehéz teljesíteni nálam. Az 
ötösért viszont alaposan 
meg kell dolgozni – mondja 
nevetve.

 NémetH meliNda

Dr. Szalainé Tóth Tünde 1960. február 7-én született Za-
laegerszegen. 1983-ban szerezte első diplomáját a 
szegedi József Attila Tudományegyetemen biológia-
kémia szakos középiskolai tanárként. 1994-ben termé-
szetvédelmi szakmérnök oklevelet szerzett, 2006-ban 
pedagógus szakvizsgát tett. 1986 óta a Lovassy László 
Gimnázium tanára. Diákjai rendszeresen kiemelkedő 
sikereket érnek el országos megmérettetéseken.
Férje, dr. Szalai István fizikus, a Pannon Egyetem Mér-
nöki Karának dékánja. Két felnőtt gyermekük van, Ben-
ce orvos, Laura politológus-újságíró. Mindketten Buda-
pesten élnek.

NÉVJEGY

Beszélgetés a Ranolder-díjjal kitüntetett dr. Szalainé Tóth Tündével

Minden gyermek 
ugyanúgy számít

Dr. Szalainé Tóth Tünde mindig pedagógus szeretett volna lenni. A 
tanítás mellett a tehetséggondozás is szívügye, mondta el lapunk-
nak a Lovassy László Gimnáziumban 1986. óta dolgozó tanárnő
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Fotó: Németh

Keresse írásunkat a szombati Naplóban!

Minden képem rejt egyfajta 
üzenetet, de hogy kinek, mit 
üzen, az már a befogadón 
múlik – mondta el lapunknak 
Török László Balázs Béla-díjas 
fotográfus.      

Nemrégiben a Balaton-felvidékre 
költözött a feleségével, távol a 
nagyváros vonzáskörzetéből, 
ahol eddig éltek. Török László 
szerint az ideköltözés csupán 
egy sokadik stáció az életében. A 
salföldi Pajta Galéria tulajdono-
saként a művészetet ma már 
azzal is szolgálja, hogy számos 
kulturális rendezvénynek ad 

helyet az egykori parasztházból 
kialakított, étteremként is 
működő képtárban. Török 
Lászlót az idén rendes tagjai 
közé választotta a Magyar 
Művészeti Akadémia.

Üzenetek a fotói
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