1946. december 18-án Szilágynagyfaluban született, apja Tőtős Márton
kovács, édesanyja Erzsébet háztartásbeli. Hét gyermekük közül László
a legkisebb. Szülőfaluja és a szomszédos falvak – Szilágybagos, Zovány,
Ipp, Kémer, Kárásztelke – jól működő iskolájukról voltak közismertek. A középiskolai tanulmányait 1964-ben Szilágysomlyón végezte, melyet katona
szolgálat követett. Az 1966–67-es tanévben Szilágybagoson dolgozott mint
helyettesítő tanár. A hároméves Nagyváradi Tanárképzőben végzett történelem–földrajz szakon (1970), évfolyamelső volt mindvégig. A szülőföld vonzása maghatározó volt tevékenységi területének választásában, elhelyezkedésében. Több mint 42 évet dolgozott az oktatásban, melynek helyszínei
Magyarkecel és Szilágybagos voltak.
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Igazgató volt 1973–1980, valamint 1989–2010 között. 1976–1979 között elvégezte a Babeș–Bolyai Tudományegyetem földrajz szakát. Habitusa és
tudásszomja sarkallta a folyamatos tanulásra, szakmai ismereteinek fejlesztésére. Minden elvárt és kötelező vizsgát letett – véglegesítő 1973-ban,
II. fokozat 1980-ban, I. fokozat 1984-ben.
Felesége, Magdolna egészségügyi asszisztens, gyermekei Zoltán (46) és
Ákos (27).
A történelem, földrajz szeretete arra késztette, hogy tanítványaival kiránduljon, fedezze fel Erdélyt, a természetet és a múlt épített örökségét. Az
egynapos kirándulások mellett (Berettyó-forrás, Váralja stb.) a túrák (kéthetes) lebonyolításában jeleskedett (Nyugati-Kárpátok, Máramaros, Székelyföld stb.). Egy olyan időszakban történt mindez, amikor maga kellett
gondoskodjon az élelmezésről, főzésről, utaztatásról. Örömmel emlékezik
vissza a diákjaival tartott túrákra, különösen, hogy egykori tanítványai, a
mai felnőttek, családjaikkal kelnek útra, túráznak.
Hosszú ideig volt a kultúrház igazgatója, versenyeket szervezett, kulturális
rendezvényeken – táncban, amatőr színjátszásban, zenében – mutatta be
a falu, a vidék hagyományait. Elkötelezett képviselője Szilágybagos önálló községgé való nyilvánításának, melyet a falu az 1968-as megyésítéskor
elvesztett, és 2005-ben kapott vissza. A falu megalapításának 800. évfordulója alkalmából kollégájával, Simon György magyartanárral megírta Szilágybagos rövid történetét.

ezust_17_teljes.indd 77

2017.09.26. 23:45:50

78

Több mint négy évtizedes, becsülettel elvégzett munkáját ismerjük, tiszta
lelkiismerettel javaslom a pedagógusok körében nagyra becsült Ezüstgyopár-díj átvételére.

joikits attila

ezust_17_teljes.indd 78

2017.09.26. 23:45:50

