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A 2011. évet igen sikeresnek mondhatjuk a tevékenységet és a produktumot illetően is.
Rendeztünk kiállításokat, tartottunk ismeretterjesztő előadásokat, könyvbemutatókat és
könyveket is meg tudtunk jelentetni.

Kiállítások
A 2010-ben összeállított „Kutatóúton Eurázsiában " című kiállításunk ugyan 2010 novem-

berében nyílott a túrkevei Finta Múzeumban, de takarékosságra hivatkozással két hét
múlva be is zárt. 2011-ben ezt a kiállítást elvittük a karcagi múzeumba, ahol egy fél évig
állott. (2011 február - augusztus). Majd októberben a ceglédi Kossuth Gimnáziumban
vendégszerepelt. A kiállításról hírt adott a ceglédi televízió is.

A „Nagykunsági családfák, nemzetségtáblák" a túrkevei Városi Művelődési Intézmény-
ben került bemutatásra 2011 májusában. Ugyanez a kiállítást bemutathattuk Szolnokon „A
család helye, szerepe a lokális közösségekben " című országos interdiszciplináris konfe-
rencián 2011 szeptemberében.

Ismeretterjesztő előadások, tanácskozások
A 750 éves Túrkeve megünneplése jegyében folyt városnapi programban előadást tartot-

tunk Túrkeve történetéről szeptember 10-én a városházán az ünnepi ülésen.
A Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár „Szülőföldem Túrkeve" programsorozatá-

ban előadást tartottunk „A családkutatás rejtelmei" címmel. A KEK két előadásra kérte fel
dr. habil. Őrsi Juliannát. ízelítőt adhatott kutatási élményeiről, majd decemberben beszél-
hetett új könyve bemutatása kapcsán a „ 18-19. századi nagykunsági értelmiségiek kapcso-
latrendszeré' '-ről. Ezt power pointos bemutatóval kötötte össze.

Egyesületünk egyik fő szervezője volt a karcagi tudománynapi tanácskozásnak. „A ha-
gyomány útján " című rendezvényünket a Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatta.

Hagyományőrzés
A Túrkevei Kulturális Egyesület a Kevi Érdeklődők Körével, a város támogatásával a

Túrkeve 750. évfordulója megünneplése alkalmából pályázatot hirdetett diák és felnőtt
kategóriákban. A pályázatra 3 óvodás rajzzal pályázott A mi házunk címmel (Mátyás király
úti Óvoda). Diák kategóriában Rácz Balázs Viktor (A Kánya család története), felnőtt
kategóriában 5 pályázó volt: Kelemen Pálné: Az Ábrahám utca, Darvas Róbert: A kevi
lebbencs, Kosznáné Bodnár Anikó: A túrkevei Háziipari Szövetkezet története, Kun Zsuzsa -
Madaras Magdolna: Lakodalmas, Nagy Istváné: Képek a Túrkevei Népi Díszítőművészeti
Szakkör életéből. Ez utóbbi két munka diákcsoport illetve civil szervezeti tevékenységet
mutat be. A pályázók könyvjutalomban részesültek. Rácz Balázs részt vehetett egy orszá-
gos tudományos tanácskozáson.
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SZERVEZETI ELET

Könyvkiadás, könyvbemutató
Sok éves és kitartó tudományos kutatás eredményeként megszületett két mű Túrkevén.

Szendrei Eszter megírta a rendszerváltás hatását a város társadalmára, Őrsi Julianna pedig
a vidéki értelmiség szerepét vizsgálta a mezőváros fejlődésében. Mind a szerzők, mind a
szerkesztő saját költségén végezte a kutatásokat, a művüket pedig ingyen bocsátották a
kiadó részére. A Túrkevei Kulturális Egyesület vállalta fel a kötetek megjelentetését. A
nyomdaköltséghez a Nemzeti Kulturális Alap összesen 880 ezer forinttal járult hozzá.
Túrkeve város a Szendrei Eszter könyvének megjelentetését 100 ezer forinttal támogatta.
Őrsi Julianna egy magán vállalkozást talált Budapesten támogatónak. A szerző-szerkesz-
tőnek még így is jelentős saját összeggel kellett kipótolnia a könyvek megjelentetését. A
könyveket bemutattuk Túrkevén, Karcagon, Kisújszálláson, Budapesten és Szolnokon
novemberben a Tudomány Ünnepe kapcsán. Mindenütt nagy sikere volt. Általában a helyi
újságok, tv hírt adott a rendezvényről, illetve a könyvek megjelenéséről. A Túrkevei Kul-
turális Egyesület tehát 2011-ben kiadta az alábbi könyveket:

Szendrei Eszter: Törésvonalak
Őrsi Julianna: Jegyzőgenerációk

Szervezeti élet
2011-ben sajnálatos esemény történt. 2011. július 6-án elhunyt Ábrahám Miklós, aki

alapítástól fogva két évtizedig volt Egyesületünk elnöke. Emlékét megőrizzük.
2011. szeptemberében tisztújításra került sor. Új vezetőséget és ellenőrző bizottságot

választottunk. A vezetőség tagjai: Farkas Rozália (elnök), dr. Őrsi Julianna (titkár), Török
Istvánné (gazdaságvezető). Az ellenőrző bizottság tagjai: Sipos Sándor (elnök), Kelemen
Pálné, Szabó Lászlóné. 2011-ben az Ügyészség megtartotta az 5 évenkénti soros ellenőr-
zését egyesületünknél. Egy kifogással élt: 2011-ben 6 nappal a határidő után fogadta el a
közgyűlés az éves közhasznúsági beszámolót.

A Túrkevei Kulturális Egyesület vezetői semmiféle juttatásban nem részesültek.

Képviselet
Egyesületünk továbbra is képviselte a civil szférát a Mezőtúri Kistérségi Tanácsban és

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben. Az Észak-Alföldi Régiós Ügynökségben dr. habil.
Őrsi Julianna szakértői munkát végzett.

Támogatások
Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés Szakmai kollégium 880 ezer Ft
Nemzeti Civil Alap működési támogatása 100 ezer Ft
Nagykun Hagyományőrző Társulás 100 ezer Ft
Túrkeve Város Önkormányzata 50 ezer Ft
Egyéni támogatás 100 ezer Ft
Mindezek bizonyítják, hogy a Túrkevei Kulturális Egyesület hasznos munkát végzett

2011-ben is. A támogatásokat megsokszorozta az egyesületi önkéntes tevékenység.
Túrkeve, 2012. április 29.

Farkas Rozália Dr. Őrsi Julianna
elnök titkár
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