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állatorvos, alpolgármester, önkormányzati képviselő

Dr.  Tóth  László  1954.  június  21-én  született  Nagylétán,  olyan  családba,  ahol  a
keresztény értékek, a magyarság tudat, az emberek  és a föld szeretete egyenként
és együtt is nagy hangsúlyt kaptak. Olyan családba, ahol ezen értékek nemcsak a
szavakban, de tettekben is megjelentek, s  ahol a személyes példamutatás volt az
alapja a nevelésnek. 

Általános iskolába Nagylétán járt, majd Berettyóújfaluban érettségizett.  Tehetsége,
képességei  arra  predesztinálták,  hogy  folytassa  tanulmányait,  így  a  Budapesti
Állatorvosi Egyetemen szerzett állatorvosi diplomát. Itt ismerkedik meg feleségével,
három gyermeke édesanyjával, aki a későbbiekben is mindenben támasza.  

Dr.  Tóth  László  1990  óta  élvezi  Létavértes  lakosságának  bizalmát  és  tiszteletét,
ezáltal  töretlen  lelkesedéssel  a  hatodik  önkormányzati  ciklusban  végzi  képviselői
feladatait. Képviselősége alatt három cikluson a város alpolgármesteri pozícióját is
betölti.  Megbízatása alatt végig a település iránti elkötelezettség, felelősségtudat és
nagyfokú lokálpatrióta szemlélet vezérelte minden döntés helyzetben. 

A  mindenkori  képviselőtestületekben  meghatározó  vezérszerepet  töltött  be.  Hol
vehemens,  hol  rendkívül  bölcs gondolkodásával  folyamatos  tekintélyt  vívott  ki.  El
tudta fogadtatni a ma már sokszor védelemre szoruló klasszikus értékrendet, a múlt
és hagyományok tiszteletét, továbbvitelét úgy, hogy közben nyitottan reagált minden
szükséges újra a józan ész határáig. 

A  város  működése,  fejlődése  az  itteni  közösség  érdekében  végzett  képviselői,
alpolgármesteri munkája mellett egyéb helyi, kisebb közösségnek is hasznos tagja. 

A  helyi  hagyományok  értékek  megőrzését,  továbbvitelét  a  Szőlősgazdák
Egyesületében  próbálja  erősíteni.  A  klasszikus  értékek  közül  többek  között
református  kereszténység  értékét  a  Nagylétai  Református  Egyházközség  berkein
belül presbiterként hirdeti, jó példájával elöl járva a lakosság körében. 

A  többrétű,  egy  életúton  át  végzett  közösségi  tevékenykedése  mellett  1977.  óta
praktizáló állatorvosként is kivívta tekintélyét. A helyiek kezdetektől elismerik szakmai
felkészültségét,  munkájához való  hozzáértését.  A sokszor  talán morózusnak tűnő
arcjáték és a hanghordozás mögött mindig felismerhető  az állatok iránti szeretete,
betegség esetén a sajnálat és a segíteni akarás, legyen az szó a gazdálkodók által
tartott  nagytestű  haszonállatokról  vagy  a  házi  kedvencekről.  Praktikus,  könnyen
érthető  tanácsaival,  az elvárható szabályok tolmácsolásával  a mai napig segíti  az
állatartókat  és  a  közegészségügyi  szempontoknak  megfelelő  feltételek
megteremtését. 

Egy olyan településen, ahol nagy becsülete van a földnek, a növénytermesztésnek,
nem  elhanyagolható  az  sem,  hogy  földművelőként  is  mintát,  példát  jelent  a
gazdálkodó emberek szemében. Több diplomás értelmiségiként nem rest,  ha kell
gépbe  ülni,  szakszerűen  szervezni,  bonyolítani  a  cseppet  sem  könnyű



mezőgazdasági munkát, felvállalva annak minden kockázatát,reményt, hitet és a föld
iránti szeretetet megtartva. 

A  2014-2019.  évi  ciklus  lezárását  követően  úgy  döntött,  hogy  nem  indul  az
önkormányzati választásokon átadva a stafétát a fiatalabb generációnak. 

Létavértes  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  többrétű,  egy  életúton  át
végzett közösségi tevékenységéért, a felelősségtudattal övezet lokálpatriótizmusáért,
példamutató  szakmai  és  civil  közösségekben  végzett  munkájáért  Létavértes

Városért Díjat adományoz Dr. Tóth László részére. 


