Ifj. dr. TÓVÁRI GYÖRGY
(1944–1972)
állatorvos
Jászapátin született 1944-ben.
Szülei: Dr. Tóvári György állatorvos és Csepreghy Erzsébet. Testvérei: Erzsébet, István és Béla.
Felesége: Bartos Erzsébet matematika–fizika szakos tanárnő.
Gyermeke: Dr. Tóvári György fogorvos
Tanulmányai:
Az általános iskolát szülővárosában végezte, és ugyanitt a
Mészáros Lőrinc Gimnáziumban érettségizett.
Az állatorvosi egyetemet Budapesten végezte 1969-ben.
Német nyelvismerettel rendelkezett.
Munkahelyei:
Az érettségi után egy évig a Kőbányai Gyógyszerárugyárban kényszerült dolgozni értelmiségi
származása miatt.
A jászboldogházi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben üzemi állatorvosként
tevékenykedett 1969–1972. között, ahol a termelőszövetkezet állatállományának egészségügyi
ellátására kapott megbízást. Az állattenyésztési telepek területe és az útviszonyok miatt a lóháton történő megközelítés volt a legalkalmasabb. A fiatal állatorvosnak ez nem okozott különösebb nehézséget, hiszen szívesen lovagolt, tagja volt a tsz lovasszakosztályának is.
Ifj. dr. Tóvári György és testvérei gondos, szerető családban nőttek fel. Az édesapa, dr.
Tóvári György Jászapáti és a környék jó nevű állatorvosa volt, akinek hivatásszeretete nagy
hatást gyakorolt fiára, Györgyre is. Származása miatt érettségi után egy évvel vették fel az
egyetemre, de az elhivatottsága ezalatt az idő alatt csak még inkább elmélyült. A hivatását
mindössze három évig gyakorolhatta. A fiatal szakember, férj és édesapa életének utolsó éveiről
özvegye írásából értesülhetünk: „Az 1969-es tanévtől kerültem Jászboldogházára az általános
iskolába, ekkor költöztünk ide. A kedves kis rendezett település szorgalmas, jóindulatú, segítőkész lakóit megismerve minden reményünk megvolt a békés, boldog elkövetkező életünkre. 1971
májusában megszületett a fiunk, és egyéves születésnapjáig tartott a »Boldogházán való boldog
életünk«. Ekkortájt tört ránk férjem súlyos betegsége. Az ezt követő időszak az életéért folytatott
harccal telt 1972 karácsonyáig. December 24-én hajnalban aludt el örökre, és átlépett az örökkévalóság függönye mögé. A gyermekemmel kapott felelősség miatt igyekeztem elfogadni a sorsomat.”
Dr. Tóvári György Jászapátin hunyt el 1972. december 24-én. A jászapáti temetőben helyezték
örök nyugalomra.
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