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Csörgő Terézia–Lovász Tibor
TURI ISTVÁN BIOLÓGIAI EMLÉKVERSENY

A Tavaszi Emlékhadjáratra utaló tábla a jászberényi városházán

2016-ban Turi István, a Lehel Vezér Gimnázium
legendás biológia-földrajz szakos tanára, elhagyta a földi létet. Emléke azonban él!
Valamikor ugyanannak az osztálynak volt
tagja az az öt orvos, akik elhunyt biológia tanáruk emlékére versenyalapítványt hoztak létre a
„Tehetséget 2000-re!”Alapítvány-on belül:Badari Ágnes (gyermekgyógyász, Jászberény), Enk
Zsuzsanna (háziorvos, Debrecen), Lovász Tibor
(háziorvos, Szolnok), Olajos András (háziorvos,
Dombrád), Pető Katalin (egyetemi docens, Debrecen) emlékverseny-ötlete 2019. március 6-án
valósult meg közel negyven diák részvételével.
A március 6-án megrendezett versenyen főként élettani témájú munkákat mutattak be két
kategóriában a leheles diákok. Az első három helyezett részesült pénzjutalomban.
A 7–9. osztály kategóriájában:
I. Szőnyi Áron (8.N),
II. Kerékgyártó Réka (9.B),
III. Sárfalvi Anna (8.N).
A 10–12. osztály kategóriájában:
I. Csiki Dóra (12.N) és Bencze Kincső (12.A) – holtverseny
III. Szőke Péter Soma (10.N).
Az emlékversenyt az alapítók hosszú távra tervezik, esetleg más iskolák bekapcsolódását is
örömmel látnák.
A versenyalapítvány ötletgazdája – Lovász Tibor – 2019. június 24-én, a tanévzáró ünnepségen adta át a jutalmakat a következő ünnepi gondolatai elhangzása után:
Kedves leheles Diákok, Tanárok, tisztelt Szülők, Megjelentek!
Épp 40 éve annak, hogy mi is, akár csak a mostani végzősök, az előttünk álló nagy betűs
„Élet” hívó szavától megittasodva léptünk ki a 4 éven át oly sok tudást, élményt, emberi
érzelmeket nyújtó Lehel Vezér Gimnázium kapuján.
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Földi József
A JÁSZ-FARAGÓ CSALÁD ŐSEINEK EREDETI NEVE

A verseny megnyitója a gimnázium könyvtárában (Fotó: Rigó András)
Azóta sajnos szinte észrevétlenül elrepült felettünk fél emberöltőnyi idő, mely alatt próbáltunk
kisebb-nagyobb sikerrel sáfárkodni az itt megszerzett tudással, tapasztalattal.
Azt gondolom, az évek bennünket is bölcsebbé tettek. Rájöttünk, hogy adni legalább an�nyira jó, mint kapni. Ez a gondolat indított el ötőnket, orvosokat, hogy egy felajánlást tegyünk
volt almamáterünk felé. Vállaltuk, hogy életünk végéig anyagilag támogatunk egy, az azóta
sajnos már elhunyt egykori biológia tanárunk – Turi István – nevével fémjelzett tanulmányi
emlékversenyt.
Remélem, az itt jelenlévők közül még sokaknak volt szerencséje a Tanár úr szakmai és emberi qualitásait ismerni, megtapasztalni. Az Ő és szinte az akkor teljes nevelői kar segítségével
tudtunk egykoron az osztályunkból mindannyian sikeres egyetemi, főiskolai felvételt nyerni.
Engedjék meg, hogy a sok kiváló tanár közül 3 nevet külön is kiemeljek: Boros Dezső fizika–matematika, Deme Mária (nekünk már csak Lady) osztályfőnök, magyar–angol és Csörgő
Terézia kémia szakos tanárét. Mindannyiuknak hála és köszönet!
Végezetül szeretném megköszönni a gimnázium mostani tanárainak - Antics István igazgató
úrnak külön is - az önzetlen segítséget, mellyen felkarolták és megvalósították a Turi István emlékversenyt. Zsűritagként jó volt látni, hogy ma is mennyi kiválóan felkészült, lelkes, a modern
kornak megfelelő számítógépes prezentációt remekül használni tudó tanulója van az iskolának.
Kedves Versenyzők!
Biztos vagyok abban, hogy Turi tanár úr most boldogan és megnyugodva tekint le rátok az
égi katedrájáról, mert biztosítva látja az életműve folytatását. Vele együtt mi is öten, szívből
gratulálunk teljesítményetekhez.

Az egyik leggyakoribb árokszállási családnév a Faragó. Nem véletlenül született meg
ez a mondás: Ezër Gyenës, millió Pethës és
számtalan Faragó. Szükségszerűen születtek
meg az egyes Faragó családok ragadványnevei, melyekből eddig 63-at sikerült összegyűjtenem.
A Jász-Faragó család a balatoni Farkas, az
árokszállási Móczár és a kecskeméti Pethes
család mellett városunk legismertebb, leghíresebb családjai közé tartozik. A Faragó család Jász előneve, ellentétben a fent említett
másik három család előnevével, nem nemesi
előnév, de nem is ragadványnév. A Jász előnevet Faragó János kapta 43 éves korában,
1846-ban József nádortól személyi szolgálatai jutalmául. (Sajnos azt nem sikerült felkutatni, hogy melyek voltak ezek a szolgálatok:
katonai, diplomáciai vagy más jellegű.) A
Jász-Faragó Sándor emléktáblája
Jász előnév adományozását, használatának
a szülői ház falán
engedélyezését Faragó János kérte a nádortól. A kérelmező szülei Faragó Antal és Csuka Apollónia voltak. Ezzel az előnévvel könnyen azonosíthatóvá vált ez a Faragó család, de
nem úgy, mint a többi hasonló nevű família, melyeknél a legkülönbözőbb, nem hivatalos
ragadványneveket használt az árokszállási lakosság.
József nádor kiváltságlevele Faragó Jánosnak: „érdemes, szép személyi szolgálatokkal
szerzett a személyes kiváltság képen tényleg birtokolt jogát mely szerént több ugyan illy
nevezetű Jászsági Redemptus Nemzetségek előtt s Tőlük el-külömböztetvén a Jász nevezetet
neve elébe ki írhattya.” „Csakis az Ő Nemzetsége gyakorolhattya” „Ezek szerint: Vitézlő
Jász Faragó János jász redemptus ugy maga, valamint Törvény szerint való minden egyenes
ivadékai azonkép a Jász kiváltságokban és tul is minden ügybéli dolgokban a nevök elébe a
Jász nevezetet így ki is írhattyák vagyis eme különösb kiváltság Vitézlő Nemzetsége sérthe-

