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În loc de introducere 
 

“Revista Dobrogeană” este o publicaţie privată editată de U.D.T., liberă de orice 

constrângeri de natură politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de 

interese de grup. 

Avȃnd în vedere dorinţa sinceră de cultivare şi promovare a valorilor  autentice în ţară şi 

în străinătate, revista are drept scop prezentarea culturii, civilizaţiei, tradiţiei, 

credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, artei, ştirilor, sportului, legislaţiei precum  şi altele 

în continuitatea şi diversitatea lor  din trecut, prin prezent spre viitor. 

 

Scurt Istoric 

KURULTAI 

Kurultai (tătară / mongolă :  ᠻᠦᠷᠦᠯᠳᠠᠶ,Хуралдай, Khuruldai ; turcă : Kurultay ),  desemnează un consiliu 

politic și militar al vechilor tătari/mongoli și al unor șefi și khani turci . Rădăcina cuvântului este 

„Khur” (întrunire/ a discuta) și care ajută la formarea „Khural” care înseamnă „întâlnire” sau „adunare” 

politică în limbile turcă și mongolă . Khuraldai (scris Khuruldai) sau Khuraldaan înseamnă „o adunare”, 

sau mai literal, „socializare”. Această rădăcină este aceeași în cuvântul mongol khurim , care înseamnă 

„sărbătoare” și „nuntă” și se referă inițial la mari adunări festive din stepă, dar este folosită mai ales în 

sensul nunții în timpurile moderne.  

În limba turcă, termenul ”kurul” semnifică o ”reuniune”, ”consiliu” sau ”organizație”. Din toate aceste 

rădăcini, interpretarea modernă este ”adunarea pentru stabilirea și aplicarea unei decizii”.  

Kurultai este utilizat în 40 de țări cu următoarele înțelesuri : congres, parlament, nuntă, sărbătoare, 

festival etc 

Poate pe timp de război era o întâlnire politico-militară dar pe timp de pace era un festival ce întrunea 

cele trei elemente (concurs de călărie, tir cu arcul tradițional şi kureş cu ilic).  

 

*** 

A kurultai (Mongolian: Хуралдай, Khuraldai; Turkish: Kurultay) was a political and military council 

of ancient Turk chiefs and khans which was later borrowed by Mongol peoples. The root of the word is 

"Kur/Khur" (assemble/discuss) and that helps form "Kurul/Khural" meaning political "meeting" or 

"assembly" in Turkic languages. Kurultay, Khuraldai, khuruldai, or khuraldaan means "a gathering", or 

more literally, "intergatheration". This root is the same in the Turkic word khurim/khurum, which means 

"feast" and "wedding" and originally referred to large festive gatherings on the steppe, but is used mainly in 

the sense of wedding in modern times. 

*** 

Курултáй (монг. Хуралдай, Хурал) — исторический съезд всех монгольских и тюркских князей 

и знати, орган народного представительства у монгольских (в Монголии, Бурятии, Калмыкии) и 

некоторых тюркских народов (ногайцев, башкир, казахов, киргизов, крымских 

татар, татар, тувинцев, алтайцев), всенародный съезд знати для решения важнейших 

государственных вопросов, в определѐнной степени — аналог европейских парламентов (как, 

например, Курултай Республики Башкортостан).  

*** 

Kurultay (Moğolca:Хуралдай, Khuraldai; Türkçe: Kurultay). Altay budunlarında politik ve askeri 

kararların alındığı meclise verilen addır. Eski Türklerde kurultaya daha çok "toy" adı verilmiştir. 

Günümüzde ise, hem Moğol hem de Türk topluluklarında parlamento veya seçimli toplantı anlamında 

kullanılmaktadır. Kurultay kelimesinin kökü olan "kur-" tarih boyunca Altay kavimlerinde kuruluş ve 

kurum adlarının türetildiği Ana Altaycadan gelme ortak bir köktür.  

 

*** 
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QURILTAI 
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul 

Quriltai (quriltay, kuriltai) a reprezentat cea 

mai mare adunare în care clasa conducătoare 

mongolă își alegea khani, se organizau campanii 

militare și se împărțeau recompensele. Conceptul  de 

Quriltai ca  mare adunare a intrat în uzul public  la 

sfârșitul secolului al XII – lea începutul secolului al 

XIII- lea când Chinggis Khaan a unit toate triburile 

mongole. Termenul apare pentru prima dată în 

„Istoria ascunsa a Mongolilor” la sfârșitul 

paragrafului 282 sub forma de "Yeke 

Quriltai"( marele Quriltai). O definiție simplă a 

quriltai-ului este dată de Ilkhan-ul Iranului Ahmed 

Tekuder (1282 - 1284) într-o scrisoare adresată 

sultanului egiptean Saif ad

-din Kalaun: „Am 

convocat un Quriltai la 

locul nostru, o întâlnire în 

care au fost exprimate 

opiniile. dintre toți frații, 

copiii, emirii importanți, 

conducătorii militari și 

ofițerii leneși". În Yasa, 

codul de legi a lui 

Chinggis Khaan, quriltai-

ul devine o instituție de 

stat. 

 Între secolele al 

XIII-lea - al XIV-lea, 

conducători mongoli 

țineau anual quriltai la 

sfârșitul luni Iunie și 

începutul luni Iulie, și luna 

alba sau anul nou lunar

( sfârșitul lui ianuarie sau 

începutul luni februarie)  

 Adunările din vara 

se țineau când iepele era 

mulse și caii grași, durând 

câte două luni. Marea 

adunare aduna sub un 

singur cort întreaga clasa politică: prinți și prințese 

de sânge imperial, fii nelegitimi, Mingghan-u Noyan

( conducători militari care aveau sub comanda 1000 

de soldați), Tumetu-iin Noyan (conducători a 10000 

de soldați) împreună cu soțiile lor, scribii și 

majordomii cu soțiile lor. Fiecărui participant îi era 

permis să aducă 10 servitori. Un cronicar estima 

5000 de oameni la quriltai-ul de încoronare din vara 

anului 1246 al Güyük Khan (1206-1248). 

Guvernatorii provinciilor și ambasadorii rămâneau în 

afara pavilionului și li se permitea accesul doar printr

-o invitație specială. 

 Intrarea și așezarea în pavilion se făceau într-

o anumită ordine. Conform obiceiului mongol, 

marele palat – cort (ordo) era așezat având intrarea 

spre sud. Nobilii se așezau în funcție de vechime pe 

partea dreaptă (Vest), în timp ce doamnele se așezau 

pe partea stânga( Est). În apropierea de ieșirea 

pavilionului, erau caii. La quriltai-ul de vara, care se 

ținea în Shria Ordo sau Pavilionul Galben, cei 

prezenți trebuiau sa fie îmbrăcați în diferite culori, 

dar la quriltai-ul de iarna(Anul Nou) toți erau 

îmbrăcați în alb. Garda Khaanului ( Khesig) servea 

lichioruri, tăia carnea și păzea intrarea principală. Se 

cânta și erau ritualuri de toasturi toata ziua, bându-se 

koumiss și vin. Cei 

prezenți aduceau cadouri și 

rarități( tangsuqs), în timp 

ce împăratul împărțea 

acestora costume din 

brocart de aur sau alte 

culori potrivite pentru 

aceasta ocazie,cât și 

cadouri prețioase precum 

lingouri de aur și țesături. 

Când qurailtai-ul se aduna 

pentru desemnarea 

candidatului pentru tron, 

prințul cel mai bătrân, 

reprezentantul familiilor lui 

Jochi și Chagatai (1183 – 

1242), fii lui Chinggis 

Khaan și celălalt prinț - 

reprezentant al familiilor 

fraților lui Chinggis, îl 

duceau pe candidat la tron, 

în timp ce alt prinț îi oferea 

o cupa de otog sau îi oferea 

vin. Atuncea toți în afara 

de Khaan își scoteau 

pălăriile și puneau curele în 

jurul gatului în semn de 

supunere. Clerul diferitelor religii din imperiu ținea 

diferite rugăciuni închinate khanului și se prosternau 

în fața acestuia. Încoronarea și quriltai-ul de anul 

nou era urmate de prosternări zilnice, în fața 

khanului.  

La mijlocul secolului al XII-lea, în perioada 

triburilor mongole,  pre-quriltaiurile se țineau regulat 

în timpul verii, deși ritualurile erau diferite. „Quriltai

-ul” de la ”Ramura Arborelui” din valea Qorqonaq, 

afluent al râului Onon, este considerat o legenda. În 

urma alegerilor lui Qutula Khan, el a dansat cu 

oamenii săi până când a săpat un șanț până la  
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genunchi. În așa zis-ul ”quriltai” din 1201 când 

Jamghua (dușmanului lui Temugin) a încercat sa 

devină conducătorul suprem al mongolilor a depus 

un jurământ de credință și pentru a consfinți acest 

jurământ, a sacrificat un armăsar și o iapa.  

 Despre marele quriltai când a fost ales 

Chinggis ca Khaan în 1206 se știe foarte puțin. Ce s-

a întâmplat la aceasta adunare au fost descris de  

câțiva cronicari persani. Aceste cronici au fost 

compilate de 

orientalistul 

François Pétis 

de la Croix 

(1653–1713), 

care a avut 

acces la aceste 

documente de 

epocă, în 

prezent 

dispărute. Petiss 

ne spune ca 

oamenii lui 

Chinggis Khaan 

” l-au așezat pe 

un covor din 

pâslă neagră pe care îl așternuseră pe pământ; iar cel 

căruia i se poruncise sa dea glas voinței neamurilor l

-a proclamat domnitor al tuturor”.  

Ceremonia reprezenta un mesaj de susținere 

din partea oamenilor, care și-au arătat în mod public 

supunerea, ridicându-l deasupra capului, așezat pe 

un covor, și purtându-l astfel până la picioarele 

tronului. Apoi „ plecară de nouă 

ori genunchiul dinaintea noului 

Khaan, spre a-i dovedi 

supunerea ce-i juraseră.” 

Ce este semnificativ este 

că acest Quriltai a avut loc de 

Anul Nou mongol și nu 

vara,conform  cronicarului  

Rashīd al-Dīn Faḍlullāh 

Hamadānī (1247–1318). 

La Quriltai din 1229, 

când a fost încoronat Ogodei 

(1186– 1241), fiul lui Chinggis, 

se stabilesc noi ritualuri, 

inclusiv prosternarea tuturor 

rudelor în fața noului Khaan. 

Acest ritual devine lege în 

1234.Cu timpul quriltaiurile de încoronare devin 

controversate. Mongolii nu aveau reguli față de 

succesiunea la tron, și qurilatiurile sunt considerate 

un fel de piață de vânzare de mirese, în special 

prințesele Chinggisde. Sărbătorile și băuturile 

prelungite duc la discuție sincere și la eventuale 

înțelegeri.  

Întrucât scopul acestor alegeri era să 

desemneze un candidat, și  cum decizia trebuia să fie 

unanimă, se începea presiunea asupra disidenților 

din partea majorității. Îndată ce candidatul era ales, 

el cerea garanții scrise (möchelge) de la cei care l-au 

ales. După alegerea controversată a lui Mongke khan

(1251-1259), organizatorii quriltailor au început să 

îngrădească drepturile de succesiune pe care unii din 

pretendenți le 

emiteau sau au 

recurs chiar la 

masacrarea 

susținătorilor 

acestora. 

În perioada 

dinastiei Yuan, 

în special în 

timpului lui 

Kublai khan 

(1260-1294) 

quriltaiul devine 

o instituție. 

Devin  

frecvente, în 

special când se sărbătorea ziua de naștere a khanului. 

Hanatele vestice respectă aceasta adunare, cu toate 

că au trecut la islam. Koumiss și carnea continua sa 

fie acceptate, însă unii khani interzic vinul de 

struguri. Cu timpul, se vor interzice și prezența 

feminină, cu excepția familiei khanul-ui sau a 

sultanului. În hanatul din Crimeea și  cel din 

Transcaucazia, quriltaiul 

continuă să rămână o adunare 

până la sfârșitul existentei 

politice a acestor hanate. 

Quriltai dispare și din cronici 

după secolul al XIV. Naadam-ul 

este singura sărbătoare care 

rezistă de-a lungul timpului, însă 

nu este numită quriltai, sau 

ținută după regulile acestuia.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a organizat  cel 

mai mare festival cultural internaţional interactiv din Romȃnia în perioada 14-15 septembrie 2019 în 

Medgidia, Constanţa şi Mangalia. Ataşăm rezultatele jocurilor festivalului. 

Colaboratori: Primăria Municipiului Mangalia, Primăria Municipiului  Constanţa, Primăria Municipiului 

Medgidia, Asociaţia Community Aid Romȃnia şi Asociaţia Culturală Mehmet Niyazi.  

Festivalul s-a încheiat duminică 15 septembrie 2019 cu programul Sabantoi din Mangalia în prezenţa a 

peste 5000 de participanţi. 

Organizaţiile care au contribuit la organizarea acestui festival: Congresul Mondial al Tătarilor,               

Parlamentul R. Tatarstan, Fundaţia Turanică din Ungaria, Primăria Bursa din Turcia, Primăria Ruen din 

Bulgaria, Federaţia Mondială de Belt-Wrestling  Koresh, Federaţia Mondială de Aba Güreş, Federaţia 

Mondială de Toguz Korgool, Federaţia Mondială de Toguz Kumalak, Federaţia Mondială de Mangala, 

Federatia de Kuşak Kureş din Crimea şi multe alte organizaţii. 

Ţările participante: Italia, R. Tatarstan, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Ucraina, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Uzbekistan, Rusia, Azerbaidjan, Pakistan, Crimea, Romȃnia şi R. Moldova. Vă reamintim că anul 2017 a 

reunit 4 ţări iar anul 2018 10 ţări. 

Primăria Metropolitană Bursa a oferit o plachetă în semn de mulţumire şi apreciere domnului preşedinte al 

Consiliului Judeţean Constanţa Marius Horia Ţuţuianu. Preşedintele Republicii Tatarstan a trimis o 

scrisoare de mulţumire Uniunii Democrate Tătare pentru promovarea culturii turco-tătare. Asociaţia          

Turanică din Ungaria (Andras Biro, Macar Turan Vakfi başkani) a oferit Uniunii Democrate Tătare arcul 

strămoşului nostru comun Atila. 

   Mulţumim pentru sprijinul acordat sponsorilor la acest mega eveniment: Foişor Com, Sterk Plast, Salis 

Taco (Evolution Business), Sultan Impex, Dr. Gonul Iusein, Edis Cutlacai, Ghiunal Menzat, Memur 

Derviş, Menabit Ozghiun Ozzy. 

    Mulţumim comisiei de organizare: Edis Cutlacai, Naim Ersin, Menabit Ozghiun Ozzy, Tansu Achif, 

Gabriel Cateliu, Memur Dervis, Subai Regep, Florin Nistor, Silviu Nedelcu, Eugenia Costache, Omer 

Diner, Birol Caiali, Ismail Bulent, Ciobanu Cosmin Adrian (reprezentant F.D.L.R. filiala Constanţa), Asan 

Asim Bechir, Bogdan Neagu, Gevat Cherim, Ramazan Edvin, Florin Cȃrȃc, Genghiz Cutlacai, Yasin Esed, 

Eden Kurtasan, Mihai Prisecaru, Septar Zişan. Mulţumiri speciale domnului consilier al Consiliului Local 

Municipal Constanţa Secil Cantaragiu şi domnului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa 

Claudiu Iorga Palaz. 

   Mulţumim pentru sprijinul acordat  tuturor celor care iubesc sportul şi cultura.    

Mulţumim Consiliului Judeţean Constanţa şi domnului preşedinte Marius Horia Ţuţuianu! 

Festivalul KURULTAI 

Program SABANTOI 
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 1.Tirul cu arcul tradiţional (79 

sportivi) : 

Locul 1 Gherguţ Mihaela 

Locul 2 Pantazica Andrei 

Locul 3 Mitruţ Antonia 

2.Kureş cu ilic / Aba Güreş (50 

sportivi) : 

Categoria -75 kg 

Locul 1 Oguz Dogruer (Tur) 

Locul 2 Mustafa Ismail (Tur) 

Locul 3 Tănase George Alexandru 

(Ro) 

Locul 3 Veceslav Andrei (Bg) 

Categoria -90 kg 

Locul 1 Erol Ozturk (Tr) 

Locul 2 Ilia Georgiev (Bg) 

Locul 3 Ahmet Kardeşler (Tr) 

Locul 3 Volobuev Igor (Bg) 

Categoria +90 kg 

Locul 1 Omer Yavuz (Tr) 

Locul 2 Zoltan Pentek (Hu) 

Locul 3 Mussa Gallianov (Tat) 

Locul 3 Ibram Levent (Ro) 

3.Koresh Belt-Wrestling (70 

sportivi) 

Categoria -75 kg 

Locul 1 Nurmuhametov Azat (Rus) 

Locul 2 Tiţa Florin (Ro) 

Locul 3 Tănase George Alexandru 

(Ro) 

Categoria -85 kg 

Locul 1 Valabuiev Igor (Rus) 

Locul 2 Ahmet Kardeşler (Tr) 

Locul 3 Ilia Georgiev (Bg) 

Categoria +85 kg 

Locul 1 Musa Gallianov (Rus) 

Locul 2 Zoltan Pentek (Hu) 

Locul 3 Erol Ozturk (Tr) 

4.Călărie 

Categorie OPEN 

Locul 1 Iovciu Daniel 

Locul 2 Obreja Snadel 

Locul 3 Truta Petre 

Locul 4 Musat Alis 

5.Kol Kureş – Braţ de Fier (32 

sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Omer Yavuz (Tr) 

Locul 2 Ibram Levent (Ro) 

Locul 3 Ion Marian (Ro) 

Locul 3 Dan Iordan (Ro) 

6.Taiak Tartîş (Mas Wrestling – 

Agac Guresi) (45 sportivi) 

Categoria Fete 

Locul 1 Cărare Ionela Larisa  

Locul 2 Seitasan Dafne  

Locul 3 Păun Miruna Ștefania 

Categoria Băieţi 

Locul 1 Anton Andrei 

Locul 2 Bari Abudi 

Locul 3 Iustin Florentin 

Categorie OPEN 

Locul 1  Reza Rahman (Pak) 

Locul 2  Irslan Asif (Pak) 

Locul 3  Sarfraz Pakistani (Pak) 

7.Mangala (31 sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Kamchybek Kasimov (Kyg) 

Locul 2  Cȃrȃc Florin (Ro) 

Locul 3 Ozal Akdeniz (Tr) 

Feminin 

Locul 1 Cȃrȃc Andra Iulia (Ro) 

Locul 2 Cȃrȃc Elena (Ro) 

Locul 3 Telescu Iuliana (Ro) 

Copii 

Locul 1 Cȃrȃc Radu Ionuţ (Ro) 

Locul 2 Telescu David (Ro) 

Locul 3 Lupu Anamaria (Ro) 

8.Togyz (Kumalak & Korgool) (29 

sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Kamchybek Kasimov (Kyg) 

Locul 2 Ahmed Arslan (Pak) 

Locul 3 Cȃrȃc Florin (Ro) 

9.Trage Funia (Tug of war / Halat 

cekme) 10 echipe 

Locul 1 Federaţia Romȃnă  de Hand 

to hand Fighting 

Locul 2 Young Boys Mamaia 

Locul 3 Fighters from Karasu 

10.Cros (68 sportivi) 
I- IV 

1. Botolea Andrei Cristian 

2. Ibram Emre 

3. Brataseanu Ionut 

V - VIII 

1. Barbat Ilie 

2. Mazareanu Florin 

3. Lungu Marian 

IX +  FETE:  

1. Marcov Andreea  

2. Geauzar Selda 

3. Fogea Diana si Plesa Daniela 

IX +  BAIETI: 

1. Geandic Aurelian 

2. Nicu Marian 

3. Noman Serin 

11.Cursa cu sacii (30 sportivi) 

Locul 1 Bari Yunus 

Locul 1 Nicu Ştefan  Mihai 

Rezultatele jocurilor de la Festivalul Kurultai 

14-15 SEPTEMBRIE 2019 
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Uniunea Democrată Tătară, cu sprijinul şi finanţarea 

Consiliului Judeţean Constanţa, a organizat cel mai 

mare festival cultural internaţional interactiv din 

Romȃnia în perioada 14-15 septembrie 2019, 

eveniment ce s-a desfășurat în Medgidia, Constanţa 

şi Mangalia. 

Colaboratori: Primăria Municipiului Mangalia, 

Primăria Municipiului Constanţa, Primăria 

Municipiului Medgidia, Asociaţia Community Aid 

Romȃnia şi Asociaţia Culturală Mehmet Niyazi. 

Festivalul s-a încheiat duminică 15 septembrie 2019 

cu programul Sabantoi din Mangalia în prezenţa a 

peste 2500 de participanţi. 

Organizaţiile care au contribuit la organizarea acestui 

festival: Congresul Mondial al Tătarilor, Parlamentul 

R.Tatarstan, Fundaţia Turanică din Ungaria, Primăria 

Bursa din Turcia, Primăria Ruen din Bulgaria, 

Federaţia Mondială de Belt-Wrestling Koresh, 

Federaţia Mondială de Aba Güreş, Federaţia 

Mondială de Toguz Korgool, Federaţia Mondială de 

Toguz Kumalak, Federaţia Mondială de Mangala, 

Federatia de Kuşak Kureş din Crimea şi multe alte 

organizaţii. Ţările participante: Italia, R. Tatarstan, 

Bulgaria, Turcia, Ungaria, Ucraina, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Uzbekistan, Rusia, Azerbaidjan, 

Pakistan, Crimea, Romȃnia şi R. Moldova. Vă 

reamintim că anul 2017 a reunit 4 ţări iar anul 2018 

10 ţări. 

Primăria Metropolitană Bursa a oferit o plachetă în 

semn de mulţumire şi apreciere preşedintelui 

Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia 

Ţuţuianu. Preşedintele Republicii Tatarstan a trimis o 

scrisoare de mulţumire Uniunii Democrate Tătare 

pentru promovarea culturii turco-tătare. Asociaţia 

Turanică din Ungaria a oferit Uniunii Democrate 

Tătare arcul strămoşului nostru comun Atila. 

”Mulţumim pentru sprijinul acordat tuturor celor care 

iubesc sportul şi cultura. Mulţumim Consiliului 

Judeţean Constanţa şi domnului preşedinte Marius 

Horia Ţuţuianu!”, au transmis reprezentanții Uniunii 

Democrate Tătare. 

“KURULTAI” are înţelesul de “Adunare, Festivitate, 

Jocurile, Nunta”, un echivalent al celebrului Naadam 

(în tătară = oyunlar) care înseamnă “cele trei jocuri” : 

kureş, tir cu arcul şi călărie, fiind declarat în 2010 de 

către UNESCO, ca făcȃnd parte din lista 

“Patrimoniului cultural intangibil al umanității”. 

 

M.P. 

Festivalul Kurultai,  

eveniment organizat de Uniunea Democrată Tătară cu sprijinul CJC 
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Dobruca’da “Kurultay-Otantik Türk-

Tatar Sabantoy Festivali” 

gerçekleştiriliyor. Köstence İlçe 

Konseyinin desteğiyle Romanya Tatar 

Demokrat Birliği tarafından organize 

edilen etkinlik 14-15 Eylül 2019 

tarihlerinde düzenlendi. 

 

Festival Mecidiye’de 14 Eylül 2019’da 

geleneksel güreş (kureş) 

müsabakalarıyla başladı. Ardından 

Bursa Mehter Takımı tarafından mehter 

gösterisi icra edildi. Bursa Mehter 

Takımı, aynı gün Köstence’de de gösteri 

gerçekleştirdi. 

 

Festivalin ikinci günü olan 15 Eylül 

2019 tarihinde ise Mankalya’da 

“Kurultay-Sabantoy Festivali” etkinliği 

başladı. Program çerçevesinde halat 

çekme, güreş, geleneksel okçuluk, halk 

dansları, çuval yarışı gibi kültürel 

eğlenceler tertip edildi. Mehter gösterisi 

burada da icra edilirken katılımcıların 

ilgisini çekti. 

https://qha.com.tr/haberler/

dobruca-da-kurultay-

coskusu/83114/ 

DOBRUCA'DA "KURULTAY" COŞKUSU 
Qırım Haber Ajansı 

https://qha.com.tr/haberler/dobruca-da-kurultay-coskusu/83114/
https://qha.com.tr/haberler/dobruca-da-kurultay-coskusu/83114/
https://qha.com.tr/haberler/dobruca-da-kurultay-coskusu/83114/
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O lume cu culturi diverse ne-a făcut deliciul 

zilei de duminică la Festivalul Internațional 

Cultural Autentic 

"Kurultai". A fost o zi de 

pomină, o zi încărcată de 

istorie, de basm din 

timpuri îndepărtate. Ne-

am teleportat pentru o zi 

pe alte tărâmuri ce par de 

povești acum, dar care, 

după unele informații ale 

mele, unele există, 

undeva, într-un ținut pe 

acest pământ, cam pe 

unde răsare soarele. Și, 

pe cât de aspră le e viața, 

pe atât de caldă le este 

inima. Există, pe acele 

meleaguri, omenia care 

nu a pierit. Oameni care 

se susțin și se ajută între 

ei la greu și se bucură la bine. E atât de 

reconfortant să știi acest lucru: că mai există 

omenie pe pământ. E tot ce contează. Și 

acestei zile i-am dedicat și noi din timpul 

nostru, ne-am bucurat împreună și ne-am 

încărcat sufletele de frumos. Am stat în iurtă 

și am simțit parcă vibrația acelei lumi 

îndepărtate, mi-am imaginat - o așa cum am 

văzut prin iarnă într - un 

documentar realizat de o 

televiziune germană și 

am văzut fețele aspre, 

dar senine, cu ochi 

blânzi ale acelor oameni 

plini de energie. Am 

rămas uimită cum se pot 

descurca atât de bine în 

ținutul acela sălbatic. E 

foarte interesantă viața 

lor, totul natural, un loc 

unde se poate trăi fără 

bani, fără telefoane 

inteligente. Da, acolo 

banii nu folosesc la 

nimic. Banii se strâng 

pentru oraș, pentru 

educație. Sunt multe de 

spus și nu am spațiu aici. Așadar, felicit din 

toată inima conducerea Uniunii Democrate 

Tătare pentru această frumoasă și inspirată 

inițiativă și urez mult succes pentru acțiunile 

viitoare să le realizeze cu mult mai mult 

succes! 

O lume de basm la malul Mării Negre 
Urfet Şachir 

Președintele comisiei de cultură a Filialei UDTR din Mangalia 

16 septembrie 2019 
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Kurash, Qazaq Kuresi, Belt Wrestling 

Koresh e Aba Wrestling: quattro lotte 

tradizionali nel torneo internazionale 

“Kurultai” che si è svolto nei giorni scorsi a 

Costanza, in Romania. Per l’Italia hanno 

partecipato due modenesi della Polisportiva 

Sacca, Gabriele Galluccio (classe 1999), che 

ha gareggiato nel Belt Wrestling Koresh e 

nell’Aba Wrestling, ed Alessio Barbolini 

(classe 2001) nel Belt Wrestling Koresh. 

Entrambi gli atleti sono neo tesserati FIKU-

ASI. 

Prima esperienza in queste nuove lotte 

per i due azzurri, classificatisi entrambi al 5° 

posto, accompagnati dal loro Maestro 

Giancarlo Gibellini che così commenta: “E’ 

stata un’esperienza molto entusiasmante e 

formativa, che ha visto atleti di 25 paesi 

cimentarsi contemporaneamente nelle varie 

lotte. Ringrazio la Federazione Italiana 

Kurash, Vittorio Giorgi, Presidente della 

Federazione Kurash affiliata ASI e il 

dirigente Pietropaolo de Montis, per avermi 

dato questa opportunità. Esprimo il mio 

apprezzamento a Belgin Naim, Presidente 

dell’Unione Democratica Tatara, che ha 

organizzato l’evento”. 

Ai talentuosi atleti, appena rientrati in 

Italia, i dirigenti dell’ASI danno il loro 

benvenuto! 

 

Chi è l'ASI 

 

ASI Associazioni Sportive e Sociali 

Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è 

uno dei più importanti e rappresentativi Enti 

di Promozione Sportiva che, sin dalla sua 

costituzione, nel 1994, è riconosciuto 

dal CONI.  

Oltre alla sede nazionale, ASI conta 

130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-

sportivi e più di 5000 operatori e 

collaboratori presenti su tutto il territorio 

nazionale. 

ASI riunisce le associazioni sportive 

dilettantistiche, le società sportive e i circoli 

culturali che decidono di affiliarsi a lei per 

portare avanti le proprie attività sportive 

ludico/ricreative e culturali. 

Lotte tradizionali in Romania con due atleti ASI 
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Mecidiye’de Kurultay 

Dobruca’da “Kurultay-

Otantik Türk-Tatar 

Sabantoy Festivali” 

gerçekleştirildi. Köstence 

İl Konseyinin desteğiyle 

Romanya Tatar  Demokrat 

Birliği tarafından organize 

edilen etkinlik 14-15 Eylül 

2019 tarihlerinde 

düzenlendi. 

 

Festival Mecidiye’de 

14 Eylül 2019’da 

geleneksel güreş (kureş) 

müsabakalarıyla başladı. 

 

Ardından Bursa 

Mehter Takımı tarafından 

mehter gösterisi icra edildi. 

Bursa Mehter Takımı, aynı 

gün Köstence’de de gösteri 

gerçekleştirdi. 

 

Festivalin ikinci günü olan 

15 Eylül 2019 tarihinde ise 

Mangalya’da “Kurultay-

Sabantoy Festivali” etkinliği 

başladı. 

 

Program çerçevesinde halat 

çekme, güreş, geleneksel 

okçuluk, halk dansları, 

çuval yarışı gibi kültürel 

eğlenceler tertip edildi. 

Mehter gösterisi burada da 

icra edilirken katılımcıların 

ilgisini çekti. 
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Szeptember harmadik hétvégéjén a Magyar 

Turán Alapítvány csapata Dobrudzsában járt a 

“Turco-Tatar Kurultai” elnevezésű 

hagyományőrző rendezvényen. A romániai Türk

-Tatár Demokrata Egyesület meghívására a 

Magyar-Turán 

Alapítvány kilenc fős 

delegációval érkezett 

Dobrudzsába. 

Dobrudzsáról dióhéjban 
A történelmi Dobrudzsa 

területén ma három 

ország osztozik. A 

legnagyobb része 

Romániához, kisebb 

Bulgáriához tartozik, de egy kicsiny terület északon 

Ukrajnához került. A soknemzetiségű dobrudzsai 

régiónak mindig is meghatározó elemei voltak a 

lovasnomád gyökerű népek. Az ókorban a térséget 

Schytia-Minor (azaz Kis-Szkítiának) nevezték. A 

Hun Birodalom széthullása után tartósan a Dunai 

Bolgár Kánság alakított ki itt államot, és 

évszázadokig az onogur – török bolgárok 

országához tartozott. A 9. század derekán az al-

dunai térség a magyarok szállásterületének nyugati 

határa lett. A magyar honfoglalás után a besenyők 

nyomultak ide a bolgár, majd bizánci dominancia 

hanyatlása következményeként. A középkor további 

részében besenyő, kun, majd tatár népek érkeztek 

nagy számban Dobrudzsa területére. A 14 századtól 

az Oszmán térhódítás alkalmával az egész Bolgár 

Birodalom, majd az Al-Duna térsége is török 

uralom alá került, amely egészen a 19. század 

utolsó harmadáig 

tartott. 1878-ban az 

orosz segítséggel 

frissen megalakított új 

állam, az Egyesült 

Román Fejedelemség 

része lett (ekkor 

egyesült Havasalföld és 

Moldva). 

A soknemzetiségű 

Dobrudzsában vlachok 

(azaz magyarosan 

oláhok, a mai románok 

elődei) is letelepedtek, 

amikor kivándoroltak a 

balkáni őshazájukból. 

A török uralom hajnalán vlach vajda is 

kormányozta rövid ideig az al-dunai területeket. A 

terület lakossága a 20. század elején jórészt tatár, 

török nyelvű népekből, illetve bolgárokból állt, a 

románok apró kisebbséget alkottak. Majd az I. 

világháborút lezáró békében Dobrudzsa déli része is 

román fennhatóság alá 

került. A 19. század végén 

és a 20. század elején a 

terület új gazdája a Román 

Királyság hatalmas nemzeti 

betelepítési programba 

kezdett, hogy a török – 

tatár származású többségi 

lakosság arányát 

csökkentsék. Első 

lépésként, még a világháború előtt több mint 40 

román nyelvű iskolát építettek, és ennél is több 

templomot (ezt a folyamatot szokták 

“hagymakupolás honfoglalásnak” emlegetni). Majd 

a dél-dobrudzsai területekre több tízezer 

macedorománt telepítettek be a balkán-közepi 

román (vlach) őshazából. Az elrománosítás 

folyamatos volt a térségben a második világháború 

környéki évtizedekben, majd a kommunizmus alatt 

is. A román nemzetiség teljes többségbe került, a 

most használatos hivatalos adatok szerint nagyjából 

50-60 ezer főre tehető a dobrudzsai törökök és 

tatárok létszáma. Érdemes megemlíteni, hogy a 

terület a középkor folyamán magyar hűbérbirtok is 

volt. A kommunizmus alatt a román állam az 

elhurcolt székelység legnagyobb átnevelőtáborait 

működtette Dobrudzsában. 

A Magyar-Turán  Alapítvány csapata a 

dobrudzsai fesztiválon 
A romániai Türk -Tatár 

Demokrata Egyesület 

meghívására a Magyar -

Turán Alapítvány kilenc 

fős delegációval érkezett 

Dobrudzsába. A “Turco-

Tatar Kurultaj” 

ünnepségen főként a 

sport, a kultúra és a 

hagyományőrzés, illetve a 

tatár gasztronómia került 

bemutatásra. A meghívott 

nemzetek a helyi 

dobrudzsai tatárokon 

kívül a tatársztáni 

tatárok /Kazanyból/, a 

kazakok, bulgáriai 

tatárok, törökök és magyarok voltak. 

Dobrudzsa – hagyományőrző fesztiválon  

a Magyar Turán Alapítvány csapata 
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A magyar csapatot Naim Belgin főszervező,és 

Dervis Memur szervező fogadta. Szombaton a 

török alapítású Medgidia városában (Karasu volt 

az eredeti török neve, ami fekete vizet jelent) 

vonult fel a Magyar Turán csapata. A menet elején 

a  nagy létszámú Bursából érkezett Katonai Mehter 

Zenekar haladt, a hagyományőrző csapatokat a 

Magyar-Turán Alapítvány teljes fegyverzetben, 

magyar zászlókkal pompázó csapata vezette. 

Délután Konstaca belvárosában megismételték a 

felvonulást . A menetet vezető magyar 

hagyományőzöknek felemelő érzés volt Konstanca 

belvárosában a magyar zászlót vinni, török katonai 

zenekar felvezetésével, amit több ezer helyi lakos 

látott. 

Vasárnap kora reggel Mangalia város kikötőjében 

két jurtát állított fel a magyar csapat,  melyekre 

egész nap számtalan látogató volt kíváncsi. A sok 

érdeklődőtől este alig tudták bezárni a jurtákat. A 

tengerre felállított színpadon zajlottak a kulturális 

fellépések, itt a Magyar-Turán Alapítvány csapata 

tartott harci bemutatót, óriási sikerrel. A 

programok között birkózás, futás, önvédelmi 

sportok bemutatása is szerepelt. A  műsorok este 

20 óráig tartottak, közben meglehetett tekinteni 

egy kézműves kirakodó vásárt, valamint igen 

népszerű volt a tatár gasztronómia is. A záró 

vacsorát követően a magyar alapítvány képviselői 

a jövőbeni együttműködésről egyeztek meg a 

vendéglátókkal, és meghívták őket a 2020-as 

Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlésre. 

Reméljük a jövőben még jobban 

megerősíthetjük a lovasnomád gyökerű 

“turáni” népek együttműködését! 
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13 – 15 сентября в городе 

Константа (Румыния) 

состоялись международные 

соревнования по поясной 

борьбе корэш в рамках 

масштабного этнофестиваля 

«Kurultai». В соревнованиях 

приняли участие более 70 

борцов из 17 стран мира. 

Спортсмены боролись в 

трех весовых категориях. 

Россию (Татарстан) на 

соревнованиях представляли 6 

спортсменов среди которых 2 

чемпиона мира Муса Галямов и 

Азат Нурмухаметов, которые 

перед началом соревнований 

провели мастер-класс. 

Финальные поединки турнира 

прошли на главной площади 

фестиваля «Kurultai», там же 

состоялось и торжественное 

награждение победителей и 

призеров. 

В рамках церемонии 

награждения вице-президент 

международной федерации 

поясной борьбы корэш Равиль 

Ногуманов вручил именную 

форму 

борца корэш 

председателю федерации корэш 

Румынии и организатору 

фестиваля «Kurultai» Наиму 

Бельджину. Федерация корэш 

Румынии ведет активную 

работу с 2010 года и ежегодной 

принимает участие в 

Чемпионате мира по поясной 

борьбе корэш и многих 

международных турнирах.   

  

Результаты международных 

соревнований 

по поясной борьбе корэш в 

Румынии 

70 кг 

3 место – Tanase George 

(Romania) 

2 место – Tita Florin (Romania) 

1 место – Azat Nurmukhametov 

(Russia) 

85 кг 

3 место – Ilia Georgiev Hristov 

(Bulgaria) 

2 место – Ahmet Kardasler 

(Turkey) 

1 место – Iliya Volobyev (Russia) 

 

      100 кг 

3 место – 

Erol Ozturk 

(Turkey) 

2 место – 

Zoltan Pentek 

(Hungary) 

1 место – 

Musa 

Galyamov 

(Russia) 

17 СТРАН МИРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПОЯСНОЙ БОРЬБЕ КОРЭШ В РУМЫНИИ 
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Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi 

finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a 

organizat  cel mai mare festival 

cultural internaţional interactiv din 

Romȃnia în perioada 14-15 

septembrie 2019 în Medgidia, 

Constanţa şi Mangalia.    

Koresh belt-wrestling, stilul 

Tatarstanului  a fost inclus în 

programul festivalului  

internaţional Kurultai. 

Festivitatea de premiere a 

jocurilor a avut loc în cadrul 

Programului Sabantoi de duminică 

15 septembrie 2019. 

Delegaţia trimisă de Preşedintele 

Federaţiei Mondiale de Koresh 

DZHAUDAT 

MINNAKHMETOV s-a prezentat 

foarte bine cȃştigȃnd aurul la toate 

categoriile de greutate. Din juriu a 

făcut parte şi părintele koreshului modern, domnul 

Fail G. Akhmadiev, fondatorul federaţiei de 

koresh. 

 

Rezultatele concursului 

internaţional de Koresh Belt-

Wrestling (70 sportivi): 

Categoria -75 kg 

Locul 1 Nurmuhametov Azat 

(Rus) 

Locul 2 Tiţa Florin (Ro) 

Locul 3 Tănase George Alexandru 

(Ro) 

 

Categoria -85 kg 

Locul 1 Valabuiev Igor (Rus) 

Locul 2 Ahmet Kardeşler (Tr) 

Locul 3 Ilia Georgiev (Bg) 

 

Categoria +85 kg 

Locul 1 Musa Gallianov (Rus) 

Locul 2 Zoltan Pentek (Hu) 

Locul 3 Erol Ozturk (Tr) 

DZHAUDAT MINNAKHMETOV  

Preşedintele Federaţiei Mondiale de Koresh 

KORESH BELT-WRESTLING  
Festival Kurultai : 13-16 septembrie 2019 

Program Sabantoi : 15 septembrie 2019 
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Pakistani players grabbed four medals 

including one gold and secured first position 

in 3rd International Cultural and Sports 

Festival 2019 at Constanta, Romania on 

Monday. According to information made 

available here, Rehman Raza clinched gold 

medal in 90+kg category of Mass Wrestling 

event. Arslan Asif excelled in -55kg 

competition and took silver medal. Sarfraz 

Rana also managed to bag a bronze medal in 

90+ contest of Mass Wrestling championship. 

Arslan Ahmed demonstrated his wonderful 

talent in Mind Games and sealed a silver 

medal for Pakistan.  

Pakistani players excel in Romania Int’l Sports Festival 
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Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a 

organizat  cel mai mare festival cultural internaţional interactiv din Romȃnia în perioada 14-

15 septembrie 2019 în Medgidia, Constanţa şi Mangalia.    

Acest joc tradiţional turco-tătar a fost inclus în programul festivalului  internaţional 

Kurultai. Echipa din Ungaria a făcut şi o demonstraţie care a tăiat respiraţia celor 5000 de 

specatori. 

Festivitatea de premiere a jocului a avut loc în cadrul Programului Sabantoi de duminică 

15 septembrie 2019. 

Rezultatele Tirului cu arcul tradiţional (79 sportivi) : 

Locul 1 Gherguţ Mihaela 

Locul 2 Pantazica Andrei 

Locul 3 Mitruţ Antonia 

Tirul cu arcul tradiţional 

la festivalul Kurultai : programul Sabantoi 

13-16 septembrie 2019 
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Programul „Sabantoi” (Sabantuy) din data de 15 septembrie 

2019 s-a inspirat din evenimentele Republicii Tatarstan unde 

noi (Uniunea Democrată Tătară) am participat anul trecut 

(2018) şi anul acesta (2019). Este primul eveniment de acest 

gen din Romȃnia. Prin termenul “toi” tătarii de azi înţeleg 

nuntă iar prin sunnet toi botez dar în trecut avea înţelesul de 

întrunire , sfat , festival, petrecere etc. Termenul sabantoi 

format din termenul saban şi termenul toi are sensurile de: 

sărbătoarea pămȃntului, plugului, recoltei etc 

Renumiţi artişi de peste hotare au performat alături de 

legendele noastre autohtone: Edy Band (finalist Turkvizyon 

2015) , Elfyn Band şi Genghiz Cutlacai Band(finalist 

Turkvizyon 2013 și 2014). 

Din partea Congresului Mondial al Tătarilor ne onorează cu 

prezenţa celebrul ansamblu folcloric SORNAY din Kazan. 

Farid Faizrahmanov reprezentantul Ministerului Culturii din 

Tatarstan a venit pentru prima dată în Romȃnia. 

Din partea Metropolei Bursa şi a Primarului Alinur AKTAŞ a 

sosit fanfara Otomană însoţită de Preşedintele Organizaţiei 

Tătarilor Crimeeni din Bursa domnul Şükrü Öner. 

Din Crimea a venit celebrul Dilaver Osman adus de 

Preşedintele Organizaţiei Kirim Gelişim Vakfi Umit Şilit. 

Din Bulgaria a venit grupul Romantika. 

Din Kazakhstan a fost adus graţie ambasadei Republicii 

Kazakhstan la Bucureşti artistul Erlan Şanşarhan. 

Din Romȃnia au performat: ansamblul Cătinaşu din 

Tortomanu la Medgidia apoi  doamnele Gina Pintea şi Maria 

Panov ce fac parte Grupul de Folclor şi Tradiţii al Asociaţiei 

Stratonis graţiei doamnei preşedinte Damian Pascal Maria la 

Mangalia. 

Au mai participat: Ambasada Azerbaidjanului, Ambasada 

Kazakhstanului şi  Consulatul Rusiei. 

Programul Sabantoi  
Parte a festivalului Kurultai 
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Programul Sabantoi  
Parte a festivalului Kurultai 

15 septembrie 2019 

Uniunea Democrată Tătară  cu 

sprijinul şi finanţarea Consiliului 

Judeţean Constanţa a organizat  cel 

mai mare festival cultural 

internaţional interactiv din Romȃnia 

în perioada 14-15 septembrie 2019 în 

Medgidia, Constanţa şi Mangalia.    

Prezentarea cȃntăreţilor tătari 

autohtoni  care au luat parte la 

programul Sabantoi, parte a 

festivalului Kurultai ce s-a desfăşurat 

în Mangalia - Portul Turistic, 

duminică 15 septembrie 2019 de la 

ora 14.00. 

1. Edvin Rachif  -  născut în 

localitatea Medgidia la 16 ianuarie 

1988 este un  artist etnic tătar 

dobrogean, solist vocal, pianist, 

interpret de excepție, muzician și 

compozitor de muzică tătărească, 

turcească, balcanică, orientală și nu 

numai.  

A început să cânte ca solist vocal de 

la vârstă de trei ani, 

învățat și îndrumat de mama lui, iar 

exemplu i-a fost unchiul său, Aidîn 

Gelal. La vârsta de 4-5 ani deja avea 

repertoriu cântând la diferite 

spectacole. La vârsta de 13 ani a 

început să cânte la diverse 

evenimente și spectacole ca solist 

vocal cu diverse formaţii. La vârsta 

de 15 ani și-a creat propria trupă 

denumită Edy Band. În anul 2015 a 

participat cu mare succes la consursul 

internațional Turkvision 2015 Final, 

reprezentând România. Edvin Rachif 

- Edvin Eddy – cu melodia 

Seviyorum Anlasana, compoziție 

proprie. Preselecţia a fost organizată 

de UDT. În 2018 publicația Crimeean 

Tatars l-a desemnat ca fiind un mare 

artist tătar dobrogean alăturându-se 

lui Aidin Gelal, Ialcin Faic, Cadrie 

Normambet și alții.  

Studioul său de producție, EDVIN 

EDDY PRODUCTION colaborează 

cu majoritatea artiștilor din balcani, 

canalul de YouTube EDVIN EDDY 

PRODUCTION 2019 are peste 300 

de milioane de vizualizări și aproape 

400 mii de abonați până în prezent. 

Edvin Rachif / EdY Band are/au 

concerte în mai toată 

Europa (Turcia, Rusia) dar  

și alte țări unde sunt musulmani sau p

opulație de etnie tătară, dornici 

de muzică bună și de suflet. 

2. Elfin Regep - este un  artist etnic 

tătar dobrogean, absolvent a două 

facultăţi din cadrul universităţii 

“Ovidius” din Constanţa, dintre care 

una este “Facultatea de Arte”, 

Specializarea “Interpretare Muzicală-

Canto”. Această voce frumoasă şi 

sensibilă a fost prezentă la numeroase 

evenimente naţionale şi 

internaţionale  ajutȃnd la păstrarea 

tradiţiilor turco-tătare dar cel mai 

important, a ajutat la promovarea 

limbii tătare prin muzică. Acest om 

minunat are două mastere şi în 

prezent este anul 4 la a 3-a facultate.  

3. Genghiz Cutlacai - născut în 

localitatea Medgidia la 9 ianuarie 

1985, este un  artist etnic tătar 

dobrogean, solist vocal, pianist, 

interpret  excepțional, muzician de 

muzică tătărească. 

Absolvent al Colegiului Naţional de 

Arte Regina Maria din Constanţa, 

sectia Pedadogie Muzicală; 

Absolvent al Universitatii “Ovidius” , 

Facultatea de Arte, Specializarea 

Pedagogie Muzicală; Profesor de 

Muzica pȃnă în 2016; finalist 

Turkviziyon de doua ori (Eskişehir –

Turcia 2013 şi Kazan -Tatarstan 

2014).Preselecţie organizată de UDT. 

Participant la celebrul Festival 

internaţional de cȃntec şi dans 

folcloric de la Yalova - la 7 ediţii  

organizate de YAFEM. Numeroase 

participări la festivaluri naţionale şi 

internaţionale atȃt în ţară cȃt şi în 

străinătate. 

4. Cetin Geambulat - născut în 

localitatea Medgidia la 02.08.1968. A 

participat în mod frecvent și activ la 

activități culturale, spectacole 

folclorice, festivaluri naționale și 

internaționale, cât și la seri de tineret 

(TOPLANTI), fiind primul care, 

după evenimentele sȃngeroase de la 

1989, a organizat acest gen de 

manifestare culturală în vederea 

păstrării tradiției și a cunoașterii 

tinerilor de etnie tătară și turcă din 

România. Mulţumim petru sprijinul 

activ la Festivalul Kurultai! 
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Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi 

finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a 

organizat  cel mai mare festival cultural internaţional 

interactiv din Romȃnia în perioada 14-15 septembrie 

2019 în Medgidia, Constanţa şi Mangalia.    

Acest joc tradiţional turco-tătar a fost inclus în 

programul festivalului  internaţional Kurultai. 

Festivitatea de premiere a jocului a avut loc în 

cadrul Programului Sabantoi de duminică 15 

septembrie 2019. 

Rădăcinile acestui sport sunt adânc înfipte în trecut. 

Factorii importanți ai popularității au fost poziţia  

geografică și condițiile climatice. Viața în nordul 

îndepărtat, unde iernile sunt foarte lungi, iar 

temperatura scade până la minus 60 de grade, iar 

vara merge la 40 de grade este o luptă constantă 

pentru supraviețuire. Poporul tătar din Republica 

Sakha (Iakuția) trebuia să păstreze o condiție fizică 

bună pentru supraviețuire în condiții climatice 

severe. În acest scop, de-a lungul mai multor 

generații şi-au creat un sistem specific de susținere a 

sănătății fizice a națiunii și una dintre activităţi a fost 

lupta la masă. Oamenii din Iakuția din timpuri 

imemoriale sunt angajați în exerciții fizice originale 

și organizează în mod constant diferite tipuri de 

competiţii. 

Din surse literare se știe că fiecare tânăr Iakuția 

trebuia să aibă anumite calități fizice în acest scop 

pentru a fi bărbat adevărat: "Batîr". Acest sport a 

contribuie la dezvoltarea unor calități specifice : 

fermitate,  putere, dexteritate, viteză, rezistență, 

curaj și determinare.  La o simplă privire de 

ansamblu ne dăm seama ce a permis oamenilor 

Iakuția să se angajeze în acest tip de artă marțială 

aproape pe tot parcursul anului. Nu necesită o 

cameră specială – se poate face atȃt în sală cȃt şi în 

aer liber. 

Doi sportivi stau pe sol îndreptați unul spre celălalt, 

tălpile picioarelor lor ating „masa” iar picioarele 

trebuie să fie paralele și împreună. În spate, cu 

palmele îndreptate spre sol, sportivii apucă ferm un 

băț care se află între ei. Pentru a câștiga, atletul 

trebuie să smulgă din mâinile unui adversar bastonul 

sau să-l tragă de pe partea lui cu baston cu tot. 

Duelul durează până la două victorii ale unuia dintre 

luptători. Durata unei runde este de până la 2 minute. 
 

Rezultate Taiak Tartîş  

(Mas Wrestling – Agac Guresi)  
(45 sportivi) 

Categoria Fete 

Locul 1 Cărare Ionela Larisa  

Locul 2 Seitasan Dafne  

Locul 3 Păun Miruna Ștefania 

Categoria Băieţi 

Locul 1 Anton Andrei 

Locul 2 Bari Abudi 

Locul 3 Iustin Florentin 

Categorie OPEN 

Locul 1  Reza Rahman (Pak) 

Locul 2  Irslan Asif (Pak) 

Locul 3  Sarfraz Pakistani (Pak) 

Trage băţul (Taiak tartîş -Mas Wrestling – Agac Guresi)  

la festivalul Kurultai : programul Sabantoi 

13-16 septembrie 2019 
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Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a 

organizat  cel mai mare festival cultural internaţional interactiv din Romȃnia în perioada 14-

15 septembrie 2019 în Medgidia, Constanţa şi Mangalia.    

Acest joc tradiţional turco-tătar a fost inclus în programul festivalului  internaţional 

Kurultai. 

Festivitatea de premiere a jocului a avut loc în cadrul Programului Sabantoi de duminică 

15 septembrie 2019. 

Rezultate Kol Kureş – Braţ de Fier (32 sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Omer Yavuz (Tr) 

Locul 2 Ibram Levent (Ro) 

Locul 3 Ion Marian (Ro) 

Locul 3 Dan Iordan (Ro) 

Kol Kureş (Braţ de fier /  Arm Wrestling) 

la festivalul Kurultai : programul Sabantoi 

13-16 septembrie 2019 
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În cadrul marii adunări a tătarilor la care au putut participa toate ţările care au făcut deplasarea chiar 

dacă nu au sȃnge turco-tătar dar promovează cultura, tradiţiile sau jocurile noastre s-a dezbătut subiectul: 

“salvarea culturii turco-tătare”  (limba, jocurile, tradiţiile etc). În 2017 am lansat o idee de a crea “Saraiul”, 

o cetate turco-tătară care să fie un punct de atracţie turistic pentru Romȃnia, dar pentru Dobrogea în 

special. Ideea a început să prindă contur şi 7 dintre ţările participante s-au oferit să contribuie cu informaţii 

pentru început, apoi să contribuie prin implicare directă şi chiar material. Toate ţările au aprobat proiectul 

şi au votat în unanimitate pentru demararea sa. Direcţiile discutate şi aprobate: 

1. Crearea unei zone nomade cu yurte din tot 

spaţiul turanic (nomad) 

2. Crearea unei zone de agrement gen festival 

cultural-artistic pentru promovarea 

tradiţiilor 

3. Crearea zonei de gastronomie tradiţională 

4. Includerea cailor şi a jocurilor pentru cai 

prin crearea unei zone speciale 
5. În cazul construirii unui stabiliment acesta să 

includă elemente din: Statul Hunilor, Statul 

Hoardei de aur cu toate hanatele ce i-au urmat, 

Statul Selgiucid,Statul Otoman etc În acest 

sens Turcia a propus să transmită aceste 

informaţii unui arhitect din ţara lor pentru a 

accelera documentaţia necesară întocmirii 

proiectului.Avem informaţii despre cetatea 

Kazanului, cetatea Astrahanului, cetatea Hanului din Crimea şi 

de la Otomani dar aşteptăm şi din alte zone, de exemplu 

Kazakhstan. 

6. Promovarea jocurilor turco-tătare şi redescoperirea lor în 

forma autentică. În plus faţă de cele 5 stiluri de kureş 

promovate să aducem şi alte jocuri. 
7. Am primit o promisiune din partea Fundaţiei Turanice din 

Ungaria că vor susţine cererea noastră de a găsi arheologi 

specialişti în perioada cȃnd în Dobrogea trăia marele general 

Kara Isa Nogai. Noi am propus să ne ajute cu cercetarea tuturor 

ramurilor de tutco-tătari care şi-au pus amprenta pe Dobrogea 

pentru a face din acest loc un spaţiu mult mai atractiv pentru 

turiştii iubitori de istorie. 

8. Pentru limbă am primit asigurări că toţi lucrează la manualele 

noastre dar şi la modalitatea de pregătire a cadrelor. 

Congresul turco-tătar 
13-16 septembrie 2019 

Dobrogea-Romȃnia 
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Uniunea Democrată Tătară  cu 

sprijinul şi finanţarea Consiliului 

Judeţean Constanţa a organizat  cel 

mai mare festival cultural 

internaţional interactiv din Romȃnia 

în perioada 14-15 septembrie 2019 în 

Medgidia, Constanţa şi Mangalia.    

Aceste jocuri tradiţionale turco-

tătare au fost incluse în programul 

festivalului  internaţional Kurultai. 

Festivitatea de premiere a jocurilor 

a avut loc în cadrul Programului 

Sabantoi de duminică 15 septembrie 

2019. 

 

1. Crosul cetăţenilor : Piaţeta 

Decebal - platoul Casei de 

Cultură  Organizăm o cursă 

clasică şi vom desemna cei mai 

buni alergători acordȃdu-le titlul 

de peyk cum făceau în trecut 

vizirii Statului Otoman. 

2. Tirul cu arcul  tradițional 

3. Kureş (2 stiluri cu premii 

sȃmbătă 14 septembrie 2019: 

finalele duminică la festival) 

4. Caii 

5. Jocuri de strategie străvechi. 

Facem cunoscute două dintre 

jocurile de strategie ale turco-

tătarilor tuturor etniilor din 

Romȃnia: 5.1. Toguz Kumalak / 

Toguz Korgool  şi 5.2 Mangala 

(arabă:  ,منقلةmanqalä)  

6. Cursa de sărituri cu sacii (joc 

cȃmpenesc) 

7. Cursă cu oul în mȃnă (joc 

cȃmpenesc) 

8. Trage frȃnghia (Tug of war / 

Halat Cekme) 

9. Trage băţul (Taiak tartîş / Mas 

Wrestling / Agac Guresi) 

10. Braţ de fier (Kol Kureşî / Arm 

Wrestling ) 

11. Bătaie cu perne pe o bȃrnă din 

şezut (Joc cȃmpenesc) 

12. Yurtă tradiţională nomadă 

(prezentarea yurtei, a portului şi 

a ustensilelor străvechi) 

13. Mȃncăruri tradiţionale: 

Gastronomie turco-tătară 

14. Concert - program artistic 

susţinut de ansambluri folcorice, 

fanfara otomană şi  artişti  

Jocurile tradiţionale ale festivalului 
13-16 septembrie 2019 

Dobrogea-Romȃnia 
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Având în vedere că orice persoană are nevoie de 

felurite și diferite produse , acestea sunt cumpărate 

din magazinele de profil sau din magazine generale. 
Orice fel de defecțiuni ale produselor trebuie 

reparate de către producătorul acestora ori de către 

magazinul vânzător. Întrebarea ce survine în 

momentul defectării este : cui trebuie să mă 

adresez ? magazinului sau service-urilor de profil? 
Garanția.        Orice produs vândut în România, 

prin magazine virtuale sau fizice trebuie însoțit de o 

garanție de calitate. Această este acordată de 

producător, 

care astfel 

asigura 

cumpărătorului 

că în termenul 

de 2 

ani produsul 

funcționează în 

condiții 

normale 

(conform art. 

16 din Legea 

449/2003). 

Acest termen 

se aplică în majoritatea cazurilor însă după cum este 

bine știut produsele perisabile nu beneficiază de 

asemenea garanții, termenul acestora fiind mul mai 

scurt – 24 de ore, 48 de ore, 7 zile, 15 zile sau 30 de 

zile – în funcție de produs. Desigur că mai sunt și 

alte termene speciale de garanție, în funcție de tipul 

produselor. 
Termenul de 2 ani se aplică de la momentul 

cumpărării. În cazul în care produsul trebuie pus în 

funcțiune de anumite societăți autorizate acest 

termen curge de la punerea în funcțiune. 
Reparația.      În cazul în care produsul se strică 

din cauze externe de voința cumpărătorului, acesta 

are dreptul la repararea produsului 

sau schimbarea acestuia fără plată din partea sa , 

pe cheltuiala vânzătorului. Termenul în care 

produsul trebuie reparat nu poate depăși 15 zile 

calendaristice de la data la care cumpărătorul a 

notificat defecțiunea sau a predat bunul (conform 

art. 11 din Legea 449/2003). În cazul reparării 

produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. 

Dacă produsul va fi înlocuit vânzătorul are aceleași 

obligații pentru că și pentru produsul inițial, dar în 

baza garanției legale de conformitate, aplicându-se 

un nou termen de garanție. 

Noțiunea fără plată se referă la toate costurile 

necesare aducerii produselor la conformitate, 

inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, 

diagnosticare, expertizare, demontare, montare, 

manoperă, materiale utilizate și ambalare, costuri ce 

vor fi suportate de vânzător ori de către producător. 
În concret, în cazul unui laptop, dacă acesta se 

strică în termenul de garanție, vânzătorul are 

obligația să îl repare, numai cu piese de schimb noi, 

ori să îl schimbe cu un alt produs la fel. Orice 

cheltuieli de transport, reparare, diagnosticare, etc. 

vor fi suportate 

de vânzător. În 

cazul în care 

laptop-ul este 

schimbat va 

începe să 

curgă un nou 

termen de 

garanție de 2 

ani, 

minim. Dacă 

laptop-ul 

trebuie trimis 

într-un anumit 

service și transportul impune și cheltuieli, 

cumpărătorul se poate adresa direct vânzătorului, 

acesta din urmă trebuind să trimită produsele către 

service și apoi să le preia și returneze 

cumpărătorului. 
O.P.C. Oficiul pentru Protecția 

Consumatorului este instituție publică și 

funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice în domeniul protecției 

consumatorilor, acționează pentru prevenirea și 

combaterea practicilor care dăunează vieții, 

sănătății, securității și intereselor economice ale 

consumatorilor. 
Astfel, în cazul în care un consummator – persoană 

fizică – este nemulțumit de un produs, de repararea 

lui ori de înlocuirea lui se poate adresa OPC-ului din 

județul sau ori direct A.N.P.C. – Autoritatea 

Națională de Protecție a Consumatorului. 
Sesizarea se face numai în scris, fiind necesară 

prezentarea bonului fiscal, a facturii și 

a garanției produsului, aceștia urmând să 

întreprindă verificări și să dispună măsuri prin care 

drepturile consumatorului să fie respectate. De 

asemenea, în cazurile urgențe și grave, Oficiul poate 

fi sesizat și telefonic la numărul 021/9551. 

Produs defect și vânzător de rea credință ?  

Protecția Consumatorului! 
Enghin Osman 
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Romȃnia participă prin Uniunea Democrată Tătară 

la Campionatul Mondial de Qazaq 

Kuresi din Aqtobe  Kazakhstan în 

perioada 15-16 decembrie 2019. 

Echipa Romȃniei condusă de şeful 

delegaţiei Murat Şenol este formată 

din: Tănase George Alexandru, 

Naim Ersin, Ramazan Edvin, 

Costache Lucian Constantin şi 

Dumitrică Valentin. Qazaq Kuresi 

este unul dintre cele 5 stiluri de kureş pe care 

organizaţia noastră le promovează.  

Regulamentul stilului menţionat face subiectul 

cărţii “Sporturile Turco-Tătarilor” care a fost lansată 

în data de 28.07.2019.  Urmează să scoatem o carte 

de specialitate dedicată în întregime acestui sport 

declarat de către UNESCO ca parte a patrimoniului 

cultural intangibil al umanităţii. 
Qazaq Kuresi a fost inclus în marele festival 

Kurultai (la şedinţa ediţiei cu numărul 3, în data de 

15 septembrie 2019) pe care UDT îl organizează în 

fiecare an începȃnd cu 2017. 

Romȃnia a participat prin Uniunea Democrată 

Tătară la Campionatul European de Qazaq Kuresi 

din Wroclaw  Polonia în perioada 7-8 iunie 2019. 

Echipa noastră formată din Levent Ibram şi Tănase 

George Alexandru împreună cu şeful delegaţiei 

Naim Ersin a decolat în data de 02.06.2019 din 

Bucureşti şi s-a întors în data de 09.06.2019. Şeful 

delegaţiei romȃne a înmȃnat plachete în semn de 

recunoaştere şi preţuire următoarelor persoane: 

domnului preşedinte al FIQK Kanat Bozumbayev 

(prin  delegat) , domnului secretar general Azamat  

Tlevlessov al FIQK şi domnului preşedinte al 

FEQK. 

Domnul Kanat Bozumbayev - Preşedintele 

Federaţiei Internaţionale de Qazaq Kuresi 

este un cunoscut om de stat și politician al 

Republicii Kazahstan. Domnul Kanat 

Aldabergenovich Bozumbayev este astăzi ministrul 

Energiei din Kazahstan. 

De-a lungul carierei sale a lucrat atât în companii 

private, cât și în structuri de stat. De exemplu a fost: 

vice-ministru al energiei comerțului și industriei; 

Director al departamentului de gaze și petrol; 

Vicepreședinte și apoi președinte al unei companii 

specializate în gestionarea rețelelor electrice. 

De asemenea, a fost şi guvernatorul regiunilor 

Zhambyl și Pavlodar. 
Domnul Kanat Aldabergenovich Bozumbayev are foarte multe 

titluri onorifice atȃt pe plan naţional cȃt şi internaţional. 
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Reporter R.D.: pentru început aş vrea să vă prezentaţi. 

M.O.: Mă numesc Menabit Ozghiun, cetăţean romȃn, născut în Mangalia. 

Reporter R.D.: Cum a intrat un  reprezentant al societății civile în politică? 

M.O. : Mai bine vă dau un  text cu comunicatul  organizaţiei care a facilitat intrarea mea pe scena politică. 

”I s-a oferit un loc de consilier pe lista PSD Mangalia domnului Ozghiun Menabit, un reprezentant de 

marcă al societății civile. A contat pentru noi faptul că domnul Menabit a reușit impunerea la Mangalia a 

unor proiecte benefice populației. PSD îi oferă domnului Menabit șansa ca, o dată ajuns consilier local, să 

poată continua demersurile sale benefice cu și mai multe șanse de succes, fiind chiar în interiorul forului 

unde se iau deciziile pentru Mangalia” – scrie în comunicatul PSD al Organizației Județene Constanța din 

26 Aprilie 2016.  

Reporter R.D.:  Înţeleg că eraţi activ chiar şi înainte de 2016. Ce ne puteţi spune despre proictele realizate 

pentru comunitatea din Mangalia? 

M.O: Am adăugat o listă cu lucrurile pe care le-am făcut pentru Mangalia pe pagina mea de socializare. Eu 

le voi enumera dar nu voi intra în detalii pentru a nu vă răpi  prea mult timp: 

1. Am insistat cu adrese la Parlament (președintele Comisiei de Industrii și Servicii) și la Guvern 

(Ministerul Economiei) până s-a modificat OUG 109/2011, care nu permitea lui DAMEN să preia 

managementul în șantierul naval Mangalia. În consecinţă OUG 109/2011 a fost modificat în ultima ședință 

de Guvern, înainte de vacanța parlamentară. 

2. Am avut inițiativa renovării Farului Vechi și repararea iluminatului public pe dig. Farul avea fisuri de 

la intemperii și era plin de graffiti, lăsat în paragină. 

3. Am avut inițiativa Orășelul Copiilor cu alocare din bugetul local de 400.000 lei. 

4. Când administraţia publică locală nu a organizat nimic pentru Sărbătorile de Iarnă din anul 2016, am 

montat un brad mare în centru, în fața Casei de Cultură și l-am împodobit împreună cu elevii Mangaliei. 

Moș Crăciun a primit scrisorile copiilor și am organizat un spectacol cu artificii de Crăciun, să simtă și 

locuitorii Mangaliei că sunt sărbătorile. 

5. Am propus şi am reuşit “Abrogarea Deciziilor de Impunere a unei Taxe” de 3 lei/mp/zi  pe care 

administraţia publică locală a instituit-o împotriva societăților comerciale din Mangalia 

6. M-am luptat cu administraţia publică locală şi am căutat soluţii ca familiile nevoiaşe să nu fie evacuate, 

să nu fie aruncate în stradă, să nu fie abandonate frigului. 

7. Am trimis adrese ministrului mediului pentru a se adopta măsuri legislative privind salubrizarea și 

deșeurile reciclabile, am participat la dezbaterea publică cu care s-a adoptat OUG 74/2018. Prețul pentru 

salubrizare/persoană nu s-a mai dublat, așa cum a inițiat primarul proiect HCL. 

8. Am susținut construirea unui corp de clădire pentru Școala Gala Galaction pe fonduri europene pe axa 

13.1, în timp ce primarul voia să mute liceenii Colegiului Economic să învețe în căminele liceului de la 

pod, improprii actului educațional. 

9. Am cumpărat din fonduri proprii scutere electrice persoanelor cu dizabilități, atunci când administraţia 

publică locală a refuzat să le ajute. 

10. Am propus în Consiliul Local şi am contribuit la  organizarea celui mai mare eveniment, cu cei mai 

mulți vizitatori, din ultimii 5 ani: Kurultai. Fără 1 leu din bugetul local.  

Reporter R.D.: Cu alte cuvinte aţi realizat multe proiecte atȃt înainte cȃt şi după 2016. Credeţi că retragerea 

sprijinului politic vă va împiedica să vă duceţi la bun sfȃrşit planurile?  

M.O.: Nu. Nu cred că acest lucru este un impediment în realizarea celor ce mi-am propus. Nu pot şi nici nu 

vreau să vorbesc de rău organizaţia care mi-a retras sprijinul nici motivele. Eu am o relaţie foarte bună cu 

toate partidele politice inclusive cu PSD, sau mai bine zis cu oamenii care fac parte din aceste partide. 

Proiectele de dezvoltare a Mangaliei cu toate staţiunile sale sunt un subiect foarte larg pe care îl prezint cu 

mare plăcere dacă mai aveţi timp. De altfel, invit pe toţi cei interesaţi de soarta urbei să vină la o discuţie 

constructivă.  

Reporter R.D.: Vă mulţumim! Vorbim mai pe larg cu altă ocazie! 

M.O.: O zi frumoasă atȃt dumneavoastră cȃt şi cititorilor ! 

De vorbă cu Menabit Ozghiun,  

un reprezentant al societății civile 
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Uniunea Democrată Tătară  cu 

sprijinul şi finanţarea Consiliului 

Judeţean Constanţa a organizat  

cel mai mare festival cultural 

internaţional interactiv din 

Romȃnia în perioada 14-15 

septembrie 2019 în Medgidia, 

Constanţa şi Mangalia.    

Kureş cu ilic sau Aba Güreş , 

este stilul prezent în 2/3 din Asia 

sub diverse nume şi a fost inclus 

în programul festivalului  

internaţional Kurultai încă de la 

prima ediţie 2017. 

Festivitatea de premiere a 

jocurilor a avut loc în cadrul 

Programului Sabantoi de duminică 

15 septembrie 2019. 

Delegaţia trimisă de cei doi 

Preşedinţi ai Federaţiei Mondiale 

de Aba Güreş Dr. Doç. Lütfü 

Savaş, totodată primarul 

Metropolei Antakya şi Prof. Dr. 

Ibrahim Öztek  s-a prezentat foarte 

bine cȃştigȃnd aurul la toate 

categoriile de greutate. Din juriu a 

făcut parte şi arbitrii internaţionali 

Aydin Öztek, Florin Nistor, Naim 

Ersin, Eugenia Costache, Silviu 

Nedelcu şi Achif Tansu.  

Rezultatele concursului 

internaţional de Kureş cu ilic / Aba 

Güreş (70 sportivi) : 

Categoria -75 kg 

Locul 1 Oguz Dogruer (Tr) 

Locul 2 Mustafa Ismail (Tr) 

Locul 3 Tănase George Alexandru 

(Ro) 

Locul 3 Veceslav Andrei (Bg) 

Categoria -90 kg 

Locul 1 Erol Ozturk (Tr) 

Locul 2 Ilia Georgiev (Bg) 

Locul 3 Ahmet Kardeşler (Tr) 

Locul 3 Volobuev Igor (Bg) 

Categoria +90 kg 

Locul 1 Omer Yavuz (Tr) 

Locul 2 Zoltan Pentek (Hu) 

Locul 3 Mussa Gallianov (Tat) 

Locul 3 Ibram Levent (Ro) 

Kureş cu ilic sau Aba Güreş la festivalul Kurultai, ediţia a 3-a 
13-16 septembrie 2019 

Dobrogea-Romȃnia 
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Prima medalie de bronz la un Campionat Mondial de Koresh 

pentru Romȃnia 

În perioada 21-24 IUNIE 2019 Romȃnia a 

participat prin Uniunea Democrată Tătară  

(Federaţia Romȃnă de Kureş este în curs de 

înfiinţare) la Campionatul Mondial de Belt-

Wrestling Koresh din cadrul Festivalului Sabantoi 

din Kazan - Republica Tatarstan Rusia. Romȃnia a 

urcat pe podiumul Campionatului Mondial de 

Koresh pentru prima dată în istorie prin tătarul 

Cherim Ender. 

Menţionăm că 

Romȃnia are acum 2 

medalii la campionate 

mondiale, prima fiind 

obţinută în anul 2015 

de Cătălin Brătulescu la 

stilul istoric cu ilic iar 

cea de-a doua acum la 

stilul cu centură prin 

Campionul Mondial la 

Kempo şi Ju-Jitsu 

Cherim Ender. 

Delegaţia Romȃniei s-a 

prezentat foarte bine 

trecȃnd foarte aproape 

de şansa de a mai avea 

doi reprezentanţi pe 

podiumul 

Campionatului 

Mondial: Popa Ştefan 

şi Memet Duan. 

Romȃnia are un 

palmares impresionant 

la toate cele cinci stiluri 

pe care le promovează: 

2 aur, 3 argint şi 2 

bronz. Cele cinci 

sporturi promovate de 

UDT  sunt: Kirim 

Kuşak Kureş 

(Crimeea), Kurash 

(Uzbekistan), Koresh 

(Tatarstan), Aba Güreş 

(stilul la ilic prezent în 

2/3 din Asia) şi Qazaq 

Kuresi (Kazakhstan). 

Regulamentele 

sporturilor menţionate 

fac subiectul cărţii 

“Sporturile Turco-

Tătarilor” ce va fi 

lansată în curȃnd. Mulţumim pentru sprijinul acordat  

tuturor celor care iubesc sportul şi cultura. 

Azi (26 iunie 2019), de ziua drapelului 

Romȃniei care coincide cu ziua drapelului Crimean, 

cei trei reprezentanţi ai Romȃniei Cherim Ender, 

Memet Duan şi Popa Ştefan au promis să facă 

steagul Romȃniei să fluture  deasupra tuturor la 

Campionatul Mondial. 
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Lansare de carte 
Reînvierea jocurilor turco-tătare  

Uniunea  Democrată Tătară în colaborare cu Primăria 

Municipiului Medgidia a organizat 

duminică, 28.07. 2019, ora 11:00 la 

Casa de Cultură I.N. Roman din 

Medgidia o lansare de carte  cu patru 

titluri, respectiv: “Sporturile turco-

tătarilor” (250 pagini), “Kurash - 

Kureşul uzbek”(150 pagini), “Kureşul 

la ilic - Aba Güreş” (250 pagini) şi 

“Viaţa lui Muhammad” (544 pagini) 

Domnul Uygun Umarov,  

reprezentantul Uzbekistanului de la 

Federaţia de Kurash a transmis salutul 

călduros al domnului Komil Yusupov 

preşedintele de onoare şi fondatorul 

kurash-ului modern. Cartea care 

promovează stilul uzbek, sport naţional 

în Uzbekistan, parte a Jocurilor Olimpice ale Asiei, 

practicat pe toate continentele de aproximativ 120 de 

state a stȃrnit 

interesul Federaţiei 

Internaţionale de 

Kurash (IKA) care 

a insitat să 

participe la acest 

eveniment. 

Preşedintele 

Federaţiei 

Mondiale de Aba 

Güreş, Ibrahim 

Öztek a dorit să 

înmȃneze personal 

celor care au 

participat la 

seminariile de 

arbitraj dar şi celor 

care au contribuit la promovarea stilului cu ilic în 

Romȃnia cȃte o diplomă cu ocazia lansării lucrării 

tehnice, doar că programul foarte încărcat l-a împiedicat 

să vină şi a dat aceste certificate prin 

preşedintele UDT. 

 Cartea “Sporturile turco-tătarilor” a fost 

primită cu interes atȃt în ţară cȃt şi în 

afara ei. Din cele aproximativ 25 de ţări 

cu care colaborăm am primit deja cereri 

ca şi regulamentele lor să fie introduse în 

carte. Astfel că, 7 sporturi turco-tătare 

aşteaptă următoarea ediţie.  

Publicul a fost plăcut surprins de 

informaţiile celor care au luat cuvȃntul: 

Dr. Chemal Taner (un om care a vizitat 

multe dintre ţările turco-tătare şi care ne-a 

adus daruri de la Festivalul Naadam din 

Mongolia 11 iulie 2019), Gafar Ecrem 

(renumitul profesor de istorie), Uygun 

Umarov (reprezentantul Federaţiei de Kurash din 

Uzbekistan), Sali Negiat (Preşedinte de onoare UDT, 

Deputat în 

Parlamentul 

Romȃniei 2000-

2004, Subsecretar 

de Stat în Guvernul 

Romȃniei), Memur 

Derviş (Şeful 

Comisiei de Culte a 

UDT), Ahmed 

Jaber (Jurnalist), 

Ahmed Mazhar 

Nakechbandi (Dr. 

chirurgie cardio-

vasculară) şi Florin 

Nistor (arbitru 

internaţional). 

Mulţumim pentru 

sprijinul acordat  tuturor celor care iubesc sportul şi 

cultura. Vă mulţumim! 
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Uniunea Democrată Tătară a participat la 

Campionatul Mondial de Kureş  la ilic (Aba Güreş) 

ediţa       a X-a în perioada 30.08.2019-02.09.2019 în 

localitatea Antakya din Turcia. Delegaţia Romȃniei  

formată din 10 persoane şi condusă de Naim Ersin 

au luat două locuri de 5. Romȃnia are în palmares la 

Campionatul Mondial din 2015 o medalie de bronz 

prin Cătălin Brătulescu iar la Campionatul European 

din 2017 (Stuttgart-Germania) argint prin Gheorghe 

Lozovanu şi bronz prin Ionuţ Mocanu. Romȃnia are 

la campionate internaţionale de kureş la ilic : 3 

medalii de aur, 7 medalii de argint şi 8 de bronz. 

Cartea despre “Kureşul la ilic” scrisă de Naim 
Belgin în colaborare cu preşedintele Federaţiei 
Mondiale de Aba Güreş, Ibrahim Öztek a fost 
lansată luna trecută în prezenţa a numeroşi 
iubitori de sport şi cultură în Medgidia la Casa 
de Cultură I.N. Roman.  
Au participat sportivi din 55 de ţări de pe 4 

continente pe o arenă specială numită 
MERSAH cu o capaciatate de 3500 spectatori. 
Ca în fiecare an cei 3500 de spectatori 
împreună cu primarul Lütfü Savaş au aşteptat 
deznodămȃntul pȃnă la ora 2 dimineaţă. Într-o 
lume în care oamenii şi-au pierdut apetitul 
pentru mişcare (sport) am avut plăcuta surpriză 
să întȃlnim HATAY (Antakya, vechiul Antioch), 
unde oamenii se bucură de el cum o făceau pe 
vremea marelui Han Mete primul unificator al 
turco-tătarilor. 
Delegaţia Romȃniei a decolat de pe aeroportul 

Mihail Kogȃlniceanu din Constanţa în data de 
30.08.2019 şi s-a întors în data de 02.09.2019. 
   Mulţumim pentru sprijinul acordat  tuturor 

celor care iubesc sportul şi cultura. 
Vă mulţumim! 

Romȃnia la Campionatul Mondial 
1 septembrie 2019 
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Jocuri tradiţionale de strategie la Festivalul Kurultai 

14-15 septembrie 2019 

Uniunea Democrată Tătară  cu sprijinul şi 

finanţarea 

Consiliului 

Judeţean Constanţa 

a organizat  cel mai 

mare festival 

cultural 

internaţional 

interactiv din 

Romȃnia în 

perioada 14-15 

septembrie 2019 în 

Medgidia, 

Constanţa şi 

Mangalia.    

Cele două jocuri 

de strategie 

tradiţionale turco-

tătare au fost 

incluse în 

programul festivalului  

internaţional Kurultai. 

Festivitatea de premiere 

a jocurilor a avut loc în 

cadrul Programului 

Sabantoi de duminică 15 

septembrie 2019. 

 

Rezultatele celor 2 

jocuri:  
1. Mangala (31 sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Kamchybek Kasimov 

(Kyg) 

Locul 2  Cȃrȃc Florin (Ro) 

Locul 3 Ozal Akdeniz (Tr) 

Feminin 

Locul 1 Cȃrȃc Andra Iulia 

(Ro) 

Locul 2 Cȃrȃc Elena (Ro) 

Locul 3 Telescu Iuliana (Ro) 

Copii 

Locul 1 Cȃrȃc Radu Ionuţ 

(Ro) 

Locul 2 Telescu David (Ro) 

Locul 3 Lupu Anamaria 

(Ro) 

 

2. Togyz (Kumalak & 

Korgool) (29 sportivi) 

Categorie OPEN 

Locul 1 Kamchybek 

Kasimov (Kyg) 

Locul 2 Ahmed Arslan (Pak) 

Locul 3 Cȃrȃc Florin (Ro) 

În perioada 26.04.2019 - 04.05.2019 România a 

participat prin 

Uniunea  

Democrată Tătară 

la Campionatul 

Mondial de Toguz 

Kumalak / Toguz 

Korgool ediţia a 5-

a şi Campionatul 

Mondial de 

Mangala ediţia 1 

ce s-a organizat în 

Antalia - Turcia.  

 

Aceste 

regulamente fac 

subiectul cărţii 

“Sporturile Turco-

Tătarilor” care a 

fost lansată 

duminică, 28.07. 2019, ora 

11:00 la Casa de Cultură 

I.N. Roman din Medgidia. 

Regulamentul de Mangala 

a fost  publicat şi în 

Revista Dobrogeană 

numărul 3. 

 

Duminică 09.06.2019, la 

Casa de Cultură I.N. 

Roman din Medgidia (la 

Biblioteca Municipală) de 

la ora 10.00 acest sport al 

minţii numit mangala a 

fost adus în actualitate 

pentru prima dată în 

Romȃnia printr-un 

concurs cu premii. 

Competiţia dedicată 

copiilor (cls 1-8) s-a 

desfăşurat pe două 

categorii: fete şi băieţi.  

Aproximativ trei zeci de 

copii au primit medalii, 

diplome şi cadouri. 

Locurile 1, 2 şi 3 au 

primit în plus şi premii 

în bani. 

  



32 

Uniunea Democrată Tătară în colaborare cu 

Primăria şi Consiliul Local al Comunei Siliştea, 

Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna 

Siliştea şi Asociaţia Sportivă "  Steaua Speranţei"   

Siliştea a organizat  Kureş la Brȃu (Kuşak Kureş) la 

3 categorii de greutate în 16 august 2019 pe stadion. 

Evenimentul a fost inclus în cadrul Zilelor  Siliştei 

pe care primăria le-a organizat pe parcursul a 2 zile : 

15-16 august 2019. 

Putem descrie în cȃteva cuvinte acest eveniment: 

joc şi voie bună. 

Revenim la Kureş cu rezultatele finale ale 

evenimentului din TAȘPÎNAR 16 august 2019: 

 

Kușak Kureș/ Bel Bagli Kureș 

-70 kg 

Locul 1 Popa Iulian 
Locul 2 Geantemir Denis 

Locul 3 Moise Mihai 

Locul 3 Costel Andrieș 

-90 kg 

Locul 1 Isleam Selciuk 
Locul 2 Ghinea Mihai 

Locul 3 Bădăliță Nicolae 

Locul 3 Gheorghe Petruț 

+90 kg 

Locul 1 Baiar Saledin 
Locul 2 Vuap Denis 

Locul 3 Ibram Geaner 

Locul 3 Vasile Ionuț 

 

Domnul Selami Gelil a primit 

distincția Arslan Batîr Kureșci 

pentru întreaga activitate. 

Domnul Sunai Cadîr a primit titlul de susținător al 

culturii turco-tătare! 

Mulțumim pentru sprijin primăriei și consiliului 

local al comunei Siliștea (TAȘPÎNAR)!  

Mulțumim frumos 

domnului primar Mihai 

Soare! 
Mulțumim Asociației 

Crescătorilor de 

animale! 

Mulțumim Foișor 

Market! 

Mulțumim Community 

Aid România și 

domnului Gabriel 

Cateliu! 

Mulțumim comisiei: sensei Silviu Nedelcu, sensei 

Eugenia Costache, arbitru Naim Ersin, arbitru Tansu 

Achif, arbitru Hasan Bekir, arbitru Florin Nistor, 

prof. Florin Cârâc, Cherim Gevat, Sali Negiat, Aidîn, 

Geinur, Sedan Orazali, Taner Rașid, Melen, Mahsun 

Rasim, Ilan Derviș...  

Kureş în Taşpînar (Siliştea) 
16 august 2019 
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 Cifre: 1 din 4 oameni este obez! Aproape jumătate 

din populația lumii este 

supraponderală. Dacă de-a 

lungul istoriei oamenii au 

murit de foame, în ultimii 

ani situația s-a schimbat și 

obezitatea ocupă un rol din 

ce în ce mai important în 

declanșarea și agravarea 

unor boli cu morbi-

mortalitate crescută. Se 

estimează că bolile 

asociate obezității vor 

cauza moartea a peste 90 

de milioane de oameni in 

urmatorii 30 ani.  

Obezitatea crește riscul de: 

 Diabet zaharat tip 2 

 Hipertensiune arterială 

esențială  

 Hipercolesterolemie si 

ateroscleroză, care pot 

duce la boală 

coronariană ischemică, 

accidente vasculare 

cerebrale ischemice. 

 Astm  

 Diferite tipuri de 

cancer: colon, sân, uter, 

rinichi, pancreas etc. 

 Boala de reflux gastro-

esofagian 

 Litiaza biliară 

 Scăderea fertilității 

 Sindromul de apnee în somn 

obstructiv(SASO) 

 Boala hepatică cronică 

 Boala renală cronică 

 Boala artrozică 

 Complicații ale sarcinii, ca 

diabetul gestațional sau 

preeclampsia 

 Depresie. 

Știm unde ne îndreptăm 

dacă mergem pe drumul actual. 

Ce e de făcut? Lupta este una pe 

termen lung, pornind din sânul 

familei, chiar dinainte de naștere, cu un stil de viață 

sănătos.  

 În copilărie, părinții trebuie să își învețe 

copiii obiceiurile 

alimentare sănătoase, iar 

școala trebuie să vină în 

ajutorul acestora de-a 

lungul anilor petrecuți în 

cadrul ei, prin programe 

educative. Foarte 

importantă, pe lângă 

alimentație, este activitatea 

fizică adaptată vârstei, 

practicată cu regularitate. 

Practicarea sporturilor ar 

trebui încurajată atât în 

cadrul școlii, cît și în cadrul 

cluburilor sportive în 

funcție de preferințe și de 

abilități.  

Scăderea ponderală este 

posibilă prin terapie 

medicală nutrițională, 

adaptată la starea de 

sănătate a persoanei în 

cauză, luând în calcul și 

vârsta acesteia, speranța de 

viață, factorii socio-

economici specifici 

fiecaruia. Mecanismele 

implicate în apariția și 

menținerea obezității sunt 

multiple și nu se rezumă 

doar la aport caloric crescut.  

Eficiente sunt politicile de 

sănătate aplicate la nivel de 

populații(gravide, preșcolari, 

copii de gimnaziu, liceeni, adulți 

tineri, maturi, vârstnici), acestea 

acceptând mai ușor 

recomandările dacă sunt făcute în 

cadrul grupului lor si existând 

șanse mai mari să fie puse în 

aplicare în viața de zi cu zi. 

Factorii decidenți trebuie să aibă 

permanent în vedere faptul că cei 

mai importanți dușmani ai 

sănătății omului, la momentul 

actual , sunt poluarea și stilul de viață nesănătos

(alimentație dezechilibrată, consum de alcool si 

fumat). 

Implicații ale obezității 
Gonul Iusein 

Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice 
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Dünyanın en büyük KuraĢ turnuvalarından olan XIV. 

Uluslararası Termiz KuraĢ Turnuvası 4-7 Ekim 2019 günleri 

Termiz’de yapıldı. Ġslam büyüklerinden Ġmam Tirmizi anısına 

yapılan turnuva Al-Hakim At-

Termiziy adını taĢımaktadır. 50 

kadar ülkenin katıldığı turnuvanın 

teknik toplantı ve hakem semineri 

4 Ekim, Ģampiyona ise 4-6 Ekim 

günleri, bir halk kahramanı olan 

AlpomiĢ’in adını taĢıyan 

stadyumda açık havada 

gerçekleĢtirildi. Platform üzerine 

üç minder serilmiĢti. YaklaĢık 7-8 

bin kiĢilik stad tıklım tıklım 

dolmuĢtu. Gece yarılarına kadar 

süren müsabakalarda son final 

oynanmadan seyirciler, Aba 

güreĢimizde olduğu gibi 

yerlerinden kımıldamadılar. 

YarıĢmalar: genç erkeklerde 55, 

66, 73, 81, 90 ve +90 olmak üzere 6 

siklet, genç kızlar ise, 48, 57, 70 ve 

+70 kilolarda dört sıklet olarak 

yapıldı. Ayrıca büyük erkekler açık 

sıklet müsabakaları oldu. 

Açık sıklet Ģampiyonasında birinciye 

10 000, ikinciye 5 000, üçüncülere de 

3 500 USD  verildi. Sikletlerinde 

derece alan sporculara ise 1000 ile 

3000 dolar arasında  para ödülleri 

dağıtıldı.  

Türkiye’den bilim kültür ve spor 

adamı Prof. Dr. Ġbrahim Öztek, 

Ģampiyonanın onur konuğu idi. 

Bugün Dünya Geleneksel Sporlar ve Aba GüreĢ Kurucu 

BaĢkanı olan Öztek, bundan 21 yıl önce kurulan 

Ġnternasyonal KuraĢ Federasyonu yönetim 

kurulu üyesi, AsbaĢkanı, Avrupa KuraĢ 

Konfederasyonu ve Türkiye baĢkanı olarak, 

KuraĢ sporunun dünyadaki geliĢiminde en 

büyük hizmetleri verenlerdendi. Tükiye’de 

birçok kez Dünya ve Avrupa ġampiyonaları, 

kurslar ve seminerler düzenlemiĢ, Ayrıca 

yazmıĢ olduğu KuraĢ ve Bilimsel KuraĢ 

kitapları ile de önemli bir eksiği tamamlamıĢtı. 

Tirmiz KuraĢ 

Turnuvasına Dünya 

KuraĢ Federasyonu 

BaĢkanı Kamil 

Yusupov, Özbekistan 

Spor Bakanı 

Dilmurad Nabiyev ve 

Termiz’in de içinde 

bulunduğu 

Surhandarya Bölge 

Hakimi Töre 

Babalov, misafirleri 

ile çok yakından 

ilgilendiler.  Eyalet 

Hakimi Babalov, 

konuklarını Termiz 

hava alanından yolcu ederek, büyük nezaket göstermiĢtir. 

BaĢkan Kamil Yusupov ise her zamanki gibi sevecen, samimi 

ve alçak gönüllü davranıĢları ile büyük takdir topladı. 

Yusupov’un kadrosunda eski ve yeni kendisi gibi son derece 

bilgili, nazik ve çalıĢkan 

yardımcıları yer almaktaydı. 

Eskilerden de Genel sekreter olan 

Abbas Tuycubayev, Muhasip üe 

Habibulla Taciyev, KuruluĢundan 

günümüze Ġnternasyonal KuraĢ’ın 

genel sekreteri Umid Yakubov, 

Yeni as baĢkan Uygun Umarov, 

TaĢkent as baĢkan Prof. Ernazar 

Kholmirzayev, yönetim kurulu 

üyesi Kasımcan Razzakov, Penci 

Kabuloviç , Camshid Fayziev ve 

diğerleri KuraĢ sporunu dünyada 

bir numara yapabilmek için canla 

baĢla çalıĢmaktalar. Özbekistan 

devlet baĢkanı rahmetli Ġslam 

Kerimov, KuraĢın onursal baĢkanı 

olarak ona can veriyordu. Bu günkü 

devlet baĢkanı ġevket Mirziyoyev de 

kuraĢ sporuna çok büyük destek 

veriyor. Öyle olmasa 20 yılda yedi 

kıtaya bu kadar büyük bir hızla 

yayılamazdı.  

Turnuvanın yapıldığı Termiz Ģehri 

Surhandarya eyaleti içinde, 

Amuderya nehri kıyısında, 

Afganistan sınırında tarihi eski bir 

Türk Ģehri. Ġslam Türk büyüklerinden 

Ġmam Tirmizi’nin Ģehri. Eyalet 

sınırlarında ikibuçuk milyon, Termiz 

Ģehir merkezinde ise yüz kırk bin insan yaĢıyor. Hz Hüseyin’in 

çocuklarının bir 

kısmı da buraya 

yerleĢmiĢ. 

Makamına 

Ehlibeyt Sultan 

Saadet diyorlar. 

Kırk kızlar 

akademisi, eski 

saray  e kale 

kalıntıları, 

arkeoloji müzesi 

gibi tarihi ve Ġslam 

dinini yansıtan 

eserleri ile 

mükemmel bir 

Ģehir. Gece ıĢıl ıĢıl, 

gece ise pırıl ırıl 

tertemiz, çiçeklerle donatılmıĢ güzel bir Ģehir.  

ġampiyonada dağıtılan on bir altın madalyanın sekizini 

Özbekistanlı sporcular kazandı. Diğer üç madalyayı ise 

Rus, Tacik ve Taipei’li sporcular paylaĢtılar. Organizasyon 

için mükemmel kelimesi yetersiz kalır. Her yönü ile örnek 

bir organizasyondu. Sportif olarak da yüksek teknik 

kapasite sergilendi. Özbekistanlı kardeĢlerimizi her 

bakımdan kutluyorum. Temennim, Bu kadim Türk 

sporunun biran evvel Olimpiyatların kapısını çalmasıdır. 

TERMİZ KURAŞ TURNUVASI 
PROF. DR. ĠBRAHĠM ÖZTEK TERMĠZ KURAġ TURNUVASINDA ONUR KONUĞU 
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Romȃnia a participat în Uzbekistan la cel mai mare turneu de 

Kurash din lume 
“Premiul Preşedintelui” 5-6 octombrie 2019 

Uniunea Democrată Tătară  a participat în 

Uzbekistan la cel mai mare turneu de Kurash 

(Kureşul Uzbek) 

din lume, premiul 

preşedintelui în 

localitatea Termez 

perioada 5-6 

octombrie 2019. 

Echipa Romȃniei s

-a întors în data de 

9 octombrie 2019 

de la acest mega 

eveniment unde au 

participat 50 de 

ţări.  

În ziua 08 

octombrie 2019 l-am vizitat în Tașkent, capitala 

Uzbekistanului pe părintele Kurash-ului  modern 

Komil 

Yusupov!   

Rezultatele 

celor care au 

câștigat 

premiul întâi: 

Seniori 

OPEN 

Baltaboy 

Baltaev 

Uzbekistan / 

U20 M: +100 

kg Şahbaz 

Pulatov 

Uzbekistan;-91 kg Şehabeddin Hamraev Uzbekistan; 

-81kg Erkin Kazakov Uzbekistan ; -73kg 

Muhamedşerif Nejmeddinov Tadjikistan; -66 kg 

Serdarbek Geangaldiyev Uzbekistan ; -55 kg 

Sengear Seiydkulov Uzbekistan/ U20 F: +78kg 

Rinata İlmatova Uzbekistan; -70kg Vladlena Guseva 

Rusia; -57kg İrade 

Mamaşaeva 

Uzbekistan; -48kg 

Lian İen Taipei;  

Am fost primiți 

foarte bine de 

organizatori și de 

Guvernatorul 

Regiunii 

Surhandarya Tora 

Bobolov. 

Ministrul Sportului 

Dilmurad Nabiyev 

a venit atât la 

deschidere cât și la festivitatea de premiere și ne-a 

asigurat că doresc promovarea sportului național în 

toată lumea. 

Am discutat 

despre 

Kurash și  

promovarea 

acestui sport 

cu secretarul 

general al 

Asociaţiei 

Internaționale de Kurash Umid Yakubov. Am trimis 

cartea noastră despre Kurash președintelui IKA 

Haidar Farman. 
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Am discutat 3 zile cu 

președintele Federației 

Mondiale de Aba Güreş 

Ġbrahim Öztek ca membri 

ai comitetului de 

conducere. 

Am discutat despre 

posibilitatea unui 

parteneriat cu Președintele 

Federației de H2H Fighting 

din Uzbekistan (Bahtior) şi 

am semnat un protocol de 

colaborare! 

Am discutat și cu 

Președintele Federației de 

Belt - Wrestling Kurash din 

Uzbekistan Rustem Isakov 

și am încheiat un protocol de 

colaborare. 

Am încheiat protocol de 

colaborare cu reprezentanții a 

încă 7 țări : Turkmenistan, 

Tadjikistan, Bielorusia, 

Congo, Africa de Sud, Franța 

și Venezuela. 

Îi mulțumim în special 

domnului președinte al 

Uzbekistanului Şevket 

Mirziyoyev! 

Mulțumim echipei : Abbas 

Tuchibaev, Jemshibek 

Faiziyev, Ernazar 

Halmirzaev, Uygun 

Umarov… 

Palmaresul României graţie 

UDT este următorul:  la 

campionatele europene 

avem 2 medalii de aur 

(Eugenia Costache, Alex 

Ferariu Flores), 3 de argint 

(Gheorghe Lozovanu, 

Adrian Pintili, Eugenia 

Costache) și 3 de bronz. La 

campionatele mondiale 

avem 2 medalii de bronz 

(Cherim Ender şi Cătălin 

Brătulescu). La turnee 

internaționale avem 7 medalii 

de aur, 11 de argint și 15 de 

bronz.  

   Mulţumim pentru sprijin 

sponsorilor: Foişor Com, Sterk 

Plast, Salis Taco (Evolution 

Business), Sultan Impex, Dr. 

Gonul Iusein, Edis Cutlacai, 

Ghiunal Menzat, Memur 

Derviş şi Menabit Ozghiun. 
       Mulţumim pentru sprijinul 

acordat  tuturor celor care iubesc 

sportul şi cultura. 



Sponsori 

Parteneri 
*Ghiunal Menzat  * Cutlacai Adil-Edis *  Ahmed Hamdi Alkan * Şenol Murat * Memur Derviş*Menabit Ozghiun 

Asociaţia  

Culturală  

Mehmet Niyazi  




