
Bokorné Tóth Gabriella a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium kémia - fizika szakos középiskolai tanáraként 1980-tól tanít Mezőberényben. 
A kémia mellett kisebb óraszámban fizikát és természetismeretet is oktat és több mint 
harminc éve a természettudományi munkaközösség vezetője és számtalan osztály 
osztályfőnöki munkáját is végezte. Nevéhez fűződik valamennyi szaktárgyi helyi 
tanterv – kémia –, valamint természetismeret tantárgyak-elkészítése. Több éve 
bekapcsolódott az iskola tehetséggondozó munkacsoportjának munkájába, és 
odafigyelve segíti a nyitott, tudást kereső fiatalokat. Diákjai tudása mellett saját tudását 
is folyamatosan bővíti, tanul, képzi magát és kétszintű kémia érettségiztetői 
bizonyítvánnyal rendelkezik. Az újra való fogékonyságát, a haladásra való nyitottságát 
az informatikai, kooperatív és tehetséggondozó továbbképzésen való részvétel is 
bizonyítja. Óráin tanítványait tisztelve követel és kéri őket számon és vallja, hogy „A 
számonkérés legyen objektív, mentes a személyes szimpátiától!” Az eredmények 
érdekében többféle kísérletező, feladatmegoldó, kutató szakkört, fakultációt vezet, és 
emelt szinten oktatja, tanítja a kémiát. A jegyek, a számok a sikeres munkáját jelzik, 
hiszen kémiából emelt szinten kitűnőre érettségiznek, felvételiznek diákjai. Segít pályát 
választani diákoknak, akik ma már elismert állatorvosok, biológusok, gyógyszerészek, 
orvosok, vegyészek, mérnökök. A tanórákon kívül is igyekszik kihasználni azokat a 
lehetőségeket, amelyek ablakot nyitnak a kémia, fizika felé. Él a természettudományok 
egyéb megismerési formájának lehetőségeivel és részt vesznek egyetemek 
hagyományos látványos kémia kísérletein, a kutatók éjszakáján. Pályázatokat, 
versenyeket hirdet iskolán belül, munkaközösség vezetőként koordinálta a 
környezetvédelmi témahetet. A minőségi oktatás a szívügye. Fő célkitűzése: 
„Megszerettetni a kémiát!” és ha ez sikerült, maximumot kihozni az érdeklődő, 
tehetséges diákjaiból. Diákjai számtalan díjat, versenyt megnyertek, kémiai olimpiai 
táborba, válogatóba hívták őket. Az évek során több mint 25 országos döntőse volt. A 
teljesség igénye nélkül néhány tanulója neve: Szabó Andrea, Valentínyi Edit, Valentínyi 
Ágnes, Babinszki Bence, Sipos-Vajda Eszter, Máté Zsolt, Jó Dániel, Dékány Katalin, 
Jakab Luca, Ferencz Nándor, aki 2014-ben lett 1. helyezést ért el versenyen, továbbá 
Tremmel István, Perei Kitti. A lista természetesen nem teljes. 
Bokorné Tóth Gabriella pedagógusként kimeríthetetlen erővel végzi ezt a nemzedékeken 
átívelő munkát. Kiemelkedő igényességgel tanít, a hivatástudat, a szakmaszeretet, a 
következetesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal 
való foglalkozásban a kimagasló eredményesség jellemzi. Észrevételei, tanácsai mögött 
szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik.  
Egykori diákjai szívesen keresik fel, és mondanak neki köszönetet, hogy segítette őket 
sikereik elérésében. 
 
Az oktatás területén végzett munkája, példaértékű nevelő tevékenysége alapján 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bokorné Tóth Gabriella 
pedagógusnak 2018. évben a "Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerő 
címet adományozza. 


