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1968. április 17-én született Jászberényben, pedagógus szülők 

gyermekeként.  

Nős volt, felesége – Fintor Anita – középiskolai tanárnő. 

1994-ben kötöttek házasságot. 2 fiú gyermekük született. A 

nagyobbik – Tibor(1994) – apja nyomdokaiba lépett és 2019-

ben diplomázott a budapesti Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemen. A kisebbik – Márton(2004) – még gimnazista. 

 

Tanulmányai és munkahelyei:  

1975–1986. általános- és középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte. 

1986-ban érettségizett a Lehel Vezér Gimnáziumban.  

1992-ben általános orvosi diplomát szerzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 

1992-től a Jászberényi Erzsébet Kórházban a belgyógyászati osztályon. kezdett dolgozni. 

1997-ben szerezte meg a belgyógyász szakvizsgát. 

1998 óta résztvett a jászberényi kórház diabetológiai szakrendelésének munkájában. 

2003-ban diabetiológus minősítést kapott a Magyar Diabetiológiai Társaságtól. 

2001–2003. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben dolgozott szakmai gyakorlat 

megszerzése céljából. 

2003-ban pedig kardiológus és diabetológus szakorvos lett. 

A kórház belgyógyászati osztályán és a kardiológiai részlegén végzett munkája mellett szak-

rendeléseken szív-és cukorbetegeket gondozott, 

később a kardiológiai részleg vezetésére kapott 

megbízást. 

2006-tól – heti egy napon – a szolnoki Hetényi Gé-

za Kórház kardiológiai osztályának haemodinami-

kai laboratóiumában dolgozott, ahol diagnosztikus 

coronagraphiákat végzett. 

Belföldi és külföldi szakmai továbbképzéseken – 

évenként többször is – folyamatosan részt vett és 

előadásokat is tartott. Gyógyszervizsgálatokba is 

bekapcsolódott. 

Tagja volt a Magyar Belgyógyász Társaságnak, a 

Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar Kardioló-

gusok Társaságának és az Európai Kardiológiai 

Társaságnak is. 

Szabadidejében szeretett a Balatonnál lenni, ször-

fözni, horgászni, de szeretett túrázni, fallabdázni, 

asztaliteniszezni is. 

Részvételi tanúsítvány 2006 – Nem-

zetközi Kongresszus – Párizs 



2011. december 3-án – férfikora teljében – túl fiatalon 

elhunyt. A temetésén Dr. Czigány Tamás kollégája bú-

csúztatta, a jászberényi Szent Imre temetőben helyezték 

nyugalomra. 

Orvosi munkáját mindig lelkiismeretesen végezte. 

Példamutató  hívatástudattal gyógyított. Munkatársai, 

betegei szerették és elismerték őt. Búcsúztatását nagy 

részvét kisérte. 

 

 

Dr. Tóth Tibor síremléke a Szent Imre temetőben 

 

 

 

 

Forrás:  

felesége – Tóthné Fintor Anita visszaemlékezése. 

 

Jászberény, 2020. 10. 13. 

Összeállította: Sárközy Àgnes 

 

 

 

 


