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„Három évtized telt el a magyar mezőgazdaság szocialista átszervezésének kezdete óta. 
Ebben az időben alakultak meg Túrkevén is az első termelőszövetkezeti csoportok. 
Túrkeve dolgozó parasztsága azonban egy történelmi lépéssel megelőzte az ország többi 
települését és az ország első termelőszövetkezeti városa lett." Ezekkel a mondatokkal 
kezdődik az a több éves adatgyűjtés után elkészült gazdaságtörténeti munka, amely 
eredeti írásos forrásokra támaszkodva a túrkevei termelőszövetkezeti mozgalom 
1948-1978 közti időszakát öleli fel. 

Utunkat megismerni és megismertetni nekünk is szándékunkban állt, ezért kapta 
kézhez minden tsz-tag a róluk és nekik készített könyvet, és ezért hirdettük meg az elmúlt 
év második felében a szövetkezetben működő 31 szocialista brigád csaknem ötszáz 
tagjának a tsz történetével kapcsolatos vetélkedőt. Az itt szerzett tapasztalataimról, 
benyomásaimról szeretnék számot adni. 

Túrkevén először történt meg, hogy a könyv ünnepén helyi témájú könyv ankétjára 
gyűlhetett össze a közönség. Hagymásy Sándor és Urbán László: A közös gazdálkodás 30 
éve Túrkevén c. könyvének ankétjára 1980 júniusában került sor a tsz Táncsics Klubjá-
ban, az ünnepi könyvhét keretében. Az érdeklődők: tsz-tagok és nyugdíjasok, alapítók, a 
tsz szocialista brigádjának tagjai és a helyi honismereti körhöz tartozók végig aktív részt-
vevői voltak az ankétnak. 

Maga a vetélkedő három részből állt, felölelte a város rövid történetét, a tsz-mozgalmat 
napjainkig, és a vetélkedőn való jó szerepléshez nélkülözhetetlen volt a tsz fontosabb 
belső szabályzatainak ismerete, az azokban való eligazodás (tagsági jogok és kötelezettsé-
gek). A rendelkezésre álló anyagból nem volt könnyű kiválogatni, hogy mit és mennyit 
kérdezzünk a versenyzőktől. Ebben a tsz történetét jól ismerő idősebb tagok is segítettek. 

A szövetkezet történetének fontosabb eseményei szerepeltek a vetélkedő kérdései 
között, kitértünk minden számottevő fordulópontra (alakulás, egyesülések, 1956-os 
események), és a válaszokat az országos társadalmi-politikai események összefüggésében 
kellett megadni. A várostörténeti kérdésekre a helyi múzeumban és könyvtárban kapták 
meg a választ a résztvevők, közben megismerkedtek Túrkeve múltjával, környékünk 
régészeti leleteivel, a város híres embereivel. A felkészülést TIT-előadások segítették, 
levetítettük a városról 1976-ban készített filmet, a vetélkedőnek még színészközreműkö-
dője is volt Cs. Németh Lajos személyében. A vetélkedőn összesen 260 fő vett részt, 
örömünkre szolgál, hogy többségük fizikai dolgozó volt. 

Szocialista brigádjainkat első alkalommal mozgósítottuk olyan témájú vetélkedőre, 
amelynek szűkebb hazánk jobb megismerése volt a célja. Közülük 11 brigád jelenleg is 
részt vesz egy ötfordulós politikai, honismereti, természettudományi, valamint művé-
szet—irodalom témakörben Túrkeve első termelőszövetkezeti várossá válásának 30. 
évfordulója tiszteletére meghirdetett városi vetélkedőn. A versenyt áprilisban szóbeli 
döntő zárta. Februárban Tóbiás Áronnú találkoztak a versenyzők, érdekes, izgalmas 
előadást hallottak irodalmi életünkről és Túrkeve szülöttéről, Korda Sándorról. 

Folyamatos munkával igyekszünk megismertetni az itt élő embereket a város, illetve a 
tsz történetével, és ehhez jól kapcsolódik Túrkeve szövetkezeti várossá válásának 30. 
évfordulója. 
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