Búcsú Dr. Thury Gézától
Életének 84. évében, hosszú betegség után elhunyt dr. Thury Géza, aki
1972-től – nyugdíjba vonulásáig- volt a Szigetiek és Térváriak háziorvosa.
Nehéz ilyenkor szavakat- mondatokat találni, érzéseket úgy leírni, hogy azok
valóban kifejezzék azt a tiszteletet és megbecsülést, mely „Thury Doktort”
övezte.
A fiatal doktort és családját hamar befogadta közösségünk, „részévé
vált” településünk életének, hiszen számára a gyógyítás nemcsak „kötelező”
feladat volt, hanem 24 órás szolgálat. Az egyetemi évei alatt megszerzett
tudással munkája során nem elégedett meg, folyamatosan képezte magát
fontos volt számra az állandó megújulás a naprakész ismeretek elsajátítása.
Az egész „életén át tartó tanulást” a Tiszaszigeti emberek gyógyítására
használta fel, nekünk valamiért természetes volt, hogy a DOKTOR ÚR
„mindenkit meggyógyít”. Fogászati rendelőt alakított ki, röntgen gépet
üzemeltetett így téve sokoldalúbbá helyi gyógyászati tevékenységét.
Feleségével Gizikével gyermekeiket - Gézát és Attilát- rendkívül
családcentrikusan nevelték, számukra olyan értékrendet adva át, melynek
fókuszában a maximumra törekvés állt (legyen szó munkáról vagy tanulásról)
de mindig kihangsúlyozva, hogy soha nem feledjék az egyenességet és az
emberek iránti tiszteletet és megbecsülést.
Tiszasziget közösségi életének hosszú évekig aktív résztvevője volt,
több cikluson át önkormányzati képviselő. Egy-egy döntés meghozatalakor
véleményét bátran kinyilvánította – esetleges megvédte álláspontját- azonban
mindig törekedett arra, hogy a kölcsönös tisztelet megmaradjon közte és
bármely képviselő-társa között. Munkájának elismeréseként 2001-ben
Díszpolgári címet vehetett át.
A gyógyítástól nyugdíjba vonulását követően sem tudott elszakadni,
fogászati rendelőjét továbbra is megtartotta. Ezekben az években több ideje
maradt
feleségére,
gyermekei,
unokáira
vagy
egy-egy
közösségi
összejövetelen való részvételre, hosszabb baráti beszélgetésre. Párjának
Gizikének elvesztése azonban megváltoztatta életét, hiánya számára
pótolhatatlan volt.
Nehéz elköszönni, nehéz elengedni valakit arra az útra, ahonnan nincs
visszatérés, hiszem és tudom, hogy akik ismerték és szerették azoknak a
szívében és lelkében Thury Doktor Úr örökre élni fog. Nekünk emlékezőknek
még dolgunk van itt a földön, az örökség melyet útravalónak reánk hagyott:

szól a család szeretetéről, munka iránti elkötelezettségről, egymás iránti
tiszteletről és a közösség iránti tenni akarásról.
Tisztelettel és Őszinte részvéttel!
Ferenczi Ferenc polgármester

