Dr. TÓVÁRI (Tulcsik) GYÖRGY
(1910–1976)
állatorvos, járási állatorvos
Kisterenyén született 1910-ben.
Szülei: Tulcsik Gyula és Csoór Mária
Felesége: Csepreghy Erzsébet
Gyermekei: Erzsébet, György, István, Béla
Tanulmányai:
A jászberényi Magyar Királyi Főgimnáziumban érettségizett
1929-ben.
A budapesti Állatorvostudományi Egyetemen avatták állatorvossá 1935-ben.
A doktori címet 1940-ben védte meg.

1935. Az állatorvosi oklevél

1940. Doktori diploma

Dr. Tóvári György családja körében

Munkahelyei:
1935-től 1936 júniusáig Apc és Pásztó magán-állatorvosaként tevékenykedett.
1936 júniusától 1941 márciusáig Jászfényszaru körállatorvosa volt.
(Dr. Tóvári György életútját számon tartotta a szülőföldje is, hiszen a Pásztói Hírlap a hasábjain
közzétette, hogy a „földije” az állatorvosi diplomáját megszerezte, és kinevezték Jászfényszaru
község állatorvosává.)
1941 márciusában kirendelték Kápolnokmonostorra (Máramaros megye).
1941. év végén telepedett le Jászapátin. 1957-ig járási állatorvos, majd 1957-től 1974-ig, nyugdíjba vonulásáig, Jászapátin és Jásziványon községi állatorvos.
A szolnoki központú Állategészségügyi Állomás mint munkaadó alkalmazta a városi, községi
állatorvosokat, és emellett a téeszek a kezdeti időszakban – az 1975-ös egyesítések előtt, amíg
önálló üzemi állatorvost nem alkalmaztak – megállapodtak egy-egy körzeti állatorvossal az állatállományuk egészségügyi ellátására. Jászapátin dr. Tóvári György az Alkotmány és a Kossuth téeszben tevékenykedett. Dr. Czifra György a jászapáti Velemi Endre és a Zöldmező téesz,
míg dr. Király Dénes a jászapáti Újélet és a jásziványi téesz állatállományát kezelte. Ez a felosztás szinkronban volt a községi állatorvosi körzetekkel. (A hevesi út jobb oldalán túl lévő
területek dr. Czifra Györgyhöz, a hevesi úttól balra eső területek dr. Tóvári Györgyhöz tartoztak, a Jászivány községben működő téesz pedig dr. Király Dénes körzetéhez tartozott.)
Tóvári doktor több helyen lakott a községben. Az István király úton a Körtvélyessyházban, utána a József Attila utcában, majd rövid ideig a régi posta mellett a Dr. Donát-házban,
azután ismét a Körtvélyessy-házban, ahonnan 1957-ben költöztek vissza a József Attila utcába,
ahol már korábban is laktak. A házat megvásárolták, és véglegesen itt telepedett le a család.
Amikor a szolgálatát kezdte Jászapátin dr. Tóvári György, még a hatalmas tanyavilágban tartották az állatállomány nagyobb részét. A gazdák csak nagyon indokolt esetben hívtak
állatorvost a beteg állathoz. Ebből adódóan azt is megfontolták, kihez forduljanak. Tóvári doktor szinte garanciát jelentett az állat gyógyulásához. Nagyon jó szakember hírében állt, az állatok egészségét a szívén viselte. A hivatását szolgálatnak tekintette. Becsületes, humánus ember,
tudatában volt annak, hogy az állat egészsége, annak haszna, létszükséglet a család számára.
Később, amikor a termelőszövetkezetekben is tevékenykedett, a tsz egész állatállománya az ő felügyelete alatt állt, és itt már a megelőzési, az állategészségügyi szabályok betartatására is nagyobb lehetőség nyílt.
A lelkiismeretes, becsületes állatorvosra szívesen emlékeznek mindazok, akik még ismerték, sajnos, egyre kevesebben.
Munkáját Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték el.
Jászapátin hunyt el 1976-ban. A jászapáti temetőben helyezték örök nyugalomra.
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