
TÓTH JÓZSEFNÉ a mészáros mesterség emlékeinek ápolója 

Tóth  Józsefné  Anikó  néni az  országban  egyetlen  élő  vízfolyás  fölé  épített
vízivágóhíd  épületében  elhelyezett  mészáros  mesterséggel  kapcsolatos  emlékek
összegyűjtője, rendszerezője. 

Tóth Józsefné 1946. június 19-én született Nyírábrányban. Itt járt általános iskolába,
majd közgazdasági iskolát végzett Debrecenben.  1968-ban ment férjhez a nagylétai
születésű  Tóth  Józsefhez,  aki  hentes  és  mészáros  volt.  Létavértesen  alapítottak
családot, itt született két gyermekük.  Együtt kezdtek el dolgozni a Létavértesi ÁFÉSZ
húsboltjában.  A  hentes  és  mészáros  mesterség  mindkettőjük  családjában  ősi
gyökerekkel rendelkezett. Nemcsak a Tóth család elei bírták e nemes szakmát, de
Anikó  néni  édesapja  is  hentesmester  volt.  Már  gyermekként  is  megismerhette  a
szakma rejtelmeit.   Férjével maguk is hivatásként tekintettek a mesterségre, s mint e
szakma  jeles  képviselői  a  nagyközség  megbecsült,  köztiszteletben  álló  lakosai
voltak. 

Közös  munkájuk  egészen  1986-ig  tartott,  ekkor  Anikó  néni  az  Állategészségügyi
Állomás  alkalmazásában  kezdett  el  dolgozni,  mint  húsvizsgáló,  s  egészen
nyugdíjazásáig  itt  látta  el  feladatát.   Kezdetben  csak  a  családtagok  által
hagyományozott, a szakmával kapcsolatos tárgyi emlékek megőrzését, megóvását
tartották fontosnak.  Később – felismerve az ebben rejlő  értékőrzés  jelentőségét  -
egyre fontosabbá vált számukra, hogy minden a szakmával kapcsolatos tárgyi emlék
tudatosan  kerüljön gyűjtésre és megőrzésre. 

A városnak minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel a kiállítási anyagot, s
évtizedek  óta  lelkesen  tartja  rendben,  egészíti  ki  a  gyűjteményt.  Nagy
szakértelemmel,  hozzáértéssel,  odaadással  tart  tárlatvezetést  minden  ide
látogatónak,  legyen az iskolás csoport,  helyi  vagy máshonnan érkező  néhány fős
vagy magasabb létszámú gyermekekből vagy felnőttekből álló társaság, a nap, a hét
bármely  időszaka,  hétvége  vagy  ünnepnap.   Kedves,  megnyerő  személyisége
magával  ragadja  a  hallgatóságot,  előadásán  átsüt  a  hivatásszeretet  és  a
megszerzett tudás átadásának vágya. 

Tóth Józsefné áldozatos munkáját a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is elismerte,
s 2012-ben Önzetlenség Díjban részesítette. 

Anikó  néni  önzetlen  tevékenységével  hozzájárul  Létavértes  értékeinek
megőrzéséhez, hírének öregbítéséhez. A hagyományápolás iránti elkötelezettsége, a
lakóhelyünk szolgálata mindenki számára követendő példa. 

A mészáros mesterséggel kapcsolatos emlékek összegyűjtéséért, rendszerezéséért,
ápolásáért.  A  gyűjtemény  közkinccsé  tételében  vállalat  több  évtizedes,  oadaó,
hozzáértő  munkájáért  Létavértes  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete
Létavértes  Városért Díjat adományoz Tóth Józsefné részére


