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A csörögi honlapról… HELYTÖRTÉNET I. rész

A beteljesületlen száz éves álom…
A csörögi gyógyfürdõ és mûvésztelep

Az idõsebbek talán még emlékeznek arra, létezett egy mára elfeledett
ötlet, Csörögöt fürdõhellyé tenni.
Ahogy az a 20. század elején kiadott
ismertetõben szerepel, “Géza Kertváros” (Gajáry Gézáról elnevezve) és a
“Szõd Gyógyfürdõ” területén vásárolt
telkek jó befektetésnek számítottak. A
Csörögi Hírlevél olvasói négyrészes
sorozatunkból megismerhetik a fürdõ
ötletadóját, a politikus Gajáryt, az
Árpád-majorban lakó Matisse tanítRégen írtunk honlapunkról, a vány Bornemisszát, a gyógyfürdõ és
csorog.hu-ról, ezért most összegyûjtöt- az “Írók és Mûvészek” Villatelepének
tünk néhány közérdekû adatot.
történetét.
Tavaly március óta, azaz a weboldal
újraindítása óta most érjük el a napok- A parcellázás megálmodója,
ban a 20.000-ik egyedi honlap-látogatást,
a webrobotokat nem számítva. Havonta a politikus Gajáry Géza
átlagosan 1000 látogató nyitja meg községünk honlapját, információkat keresGajáry Géza õsei, még Bethlehem
ve, híreinket tallózva, vagy csak egysze- néven, magyarul nem tudó pozsonyi
rûen érdeklõdést mutatva kis falunk iránt, zsidók voltak. Közülük Antal (1819a megközelítést keresve, térképünket 1889), mint 1848-as huszárkapitány,
böngészve. A világ számos országából
regisztráltunk egyéni keresést, ezek kö- késõbbi Pest vármegyei fõszolgabíró
zül leggyakrabban Hollandiából, Néme- tûnik fel, aki 1862-ben Gajáryra változtatta nevét. Az asszimiláció útjára
tországból, még az USA-ból is.
Létezik az interneten egy mérõszám, lépett család 25 évvel késõbb már a
az úgynevezett “Pagerank”, mely egy magyar nemesek közé tartozott!
honlap látogatottságát mutatja 1-tõl 10- Bettelheim-Gajáry Antal második háig. Idén elértük a 4-es pozíciót, mely nem zasságából 1863-ban született meg a
rossz, a lakosságra vetítve, ha pl. a váci csörögi és váci helytörténet vonatkoönkormányzati honlapot 5-ösre értékelik. zásában kiemelkedõ helyet betöltõ
Igyekszünk folyamatosan új rovatokat Géza. A késõbbi helyi földbirtokos taindítani, sok látogatót vonzott már környe- nulmányait Kalocsán, majd Budapeszetvédelmi témánk, az “Önkormányzati
hírekben” a csatorna-beruházásról szóló ten végezte. Bírói praxisát már Vácott
hírek népszerûek a statisztika szerint, de szerezte meg, majd 1886-ban a fõszollegújabb rovatunk, az “Egyházi hírek” is gabírói hivatalban tiszteletbeli szolgamegszólított olyan lakosokat, akik eddig bírói címet kapott. A feltörekvõ hivaaz internet iránt nem sok érdeklõdést mu- talnokot 1887-ben Vác fõjegyzõvé,
tattak. Az önkormányzati és más fonto- majd 1890-ben a város polgármestersabb pályázatok megjelentetésével igyek- évé választották. Mandátumának lejárta
szünk megkönnyíteni az eligazodást a sza- után a kerület országgyûlési képvisebályok útvesztõjében a hátrányos helyze- lõje lett. 1896 és 1905 között a váci,
tû lakosok számára éppúgy, mint a pálya- ezt követõen harmadik ciklusában már
kezdõknek. Az APEH információival segíteni kívánjuk mind a vállalkozók, mind a felvidéki Trencsén vármegyei
a magánszemélyek adózását. Az apróhir- Nagybiccse (ma Bytca) érdekeinek szódetések rovatot ajánljuk minden helybéli szólója lett. Karrierje azonban egy évill. közeli lakónak, itt ingyen hirdethet ál- vel késõbb megtört, mivel 1906-ban a
lást, ingatlant, egyebeket. Szeretnénk, ha belpolitikai válság másokkal együtt ela helyi vállalkozások felsorolása is hason- sodorta õt. Több társadalmi funkciója
ló népszerûséget érne el, ezáltal is segí- mellett 1925-1933 között neofita ketendõ mûködésüket.
resztényként világi elnöke volt a szõdi
Köszönjük mindazok segítségét, akik egyházközségi képviselõ-testületnek is.
fontosnak érzik, hogy településünk is ki- Gajáry a szõdi templomnak Pataky
vegye részét a világháló nyújtotta lehe- László Amerikában is kiállított, népitõségekbõl, s ehhez ötleteket, támogatást nyújtottak, a késõbbiekben is szá- es stílusban festett, a betlehemi barlangban a Szent Családot ábrázoló
mítunk rájuk.
MOLNÁR LÁSZLÓ nagyméretû, értékes festményét ajánWEBSZERKESZTÕ dékozta. Felesége a mûkedvelõ festõ
WWW.CSOROG.HU Kovách Elvira (1868-1928) a negyven-

nyolcas galsai Kovách Ernõ õrnagy,
késõbb fegyintézeti igazgató lánya
volt. A család, Géza polgármesteri
mandátumának lejárta után költözött ki
az akkori szõdi (2002-tõl csörögi) Árpád-pusztára. A Reiser-Révész Bélával
közösen mûködtetett gazdaságuk 1910ben már 424 holdat tett ki. A Gajáry
gyerekek: György, László, Márta és
Lívia voltak. György 1892-ben még
Vácott, László 1902-ben már a pusztán született. A Gajáry-pusztánál Lívia
1919-ben 100 korona költségen egy
fakeresztet emeltetett, mely késõbb
kõkeresztre lett kicserélve (a csörögi
önkormányzat 2006-ban ezt helyesen a
helyi védettségre javasolt “létesítmények” közé vette). Gajáry 1932-ben 69
évesen hunyt el. Földi hamvait Budapestrõl a szõdi római katolikus templomban történõ felravatalozása után
nyomban Vácra szállíttatták, ahol a mára már felszámolt - középvárosi temetõben nyugalomba helyezték.
Gajáry régi birtokán Szõdi Mezõgazdasági Rt. néven 1932-ben egy intenzív mezõgazdasági tevékenységet folytató üzem kezdte meg mûködését.

Gajáry Géza 1896-ban

A II. részben a Matisse tanítvány Bornemisszát, a Gajáry-Bornemissza-kúria, valamint az Árpád-major lakóit mutatjuk be.
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