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Titlul reprezentativ ales de UDT al acestui 

festival imbratiseaza 

diversitatea culturala 

etnica tătară ca o 

moĢtenire ce se 

transmite de la o 

generaţie la alta, 

permiţând tinerilor Ģi 

copiilor sa descopere 

valorile culturale si 

elmentele specifice 

traditionale prin 

intermediul culturii, 

artei, expozitiei, 

jocurilor, sporturilor, 

artei culinare si 

mestesugurilor 

traditionle direct de la 

sursa, sarbatorind astfel 

patrimoniul comun al 

umanitatii prin ocrotire, 

protejare, conservare si 

cunoastere in beneficiul 

tuturor. Astfel, cultura 

etnica permite 

oamenilor sa se-

nteleaga mai bine, sa se 

cunoasca reciproc, 

facand posibil respectul 

pentru diversitate. A 

respecta diversitatea 

culturală înseamna a o 

aprecia si a o valoriza, a 

o vedea ca o sursa de 

bogatie pentru fiecare 

dintre noi.  Termenul sabantoi format din termenul 

saban Ģi termenul toi are sensurile de: sărbătoarea 

purităţii, a nevinovaţilor, a copiilor, poporului etc 

Titlul: “TOI=KURULTAI” are înţelesul de  

“adunare, întrunire, 

sfat, petrecere, 

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”. Ne-am 

inspirat din festivalurile 

nomazilor : “Kurultai”, 

“Sabantuy”, “Toi”, 

“World nomad games”, 

“Etnosport festival” , 

„Nadaam” Ģi multe 

altele, apoi am început 

procedura de reînviere 

a culturii autentice 

turco-tătare din 

Romȃnia si am renascut 

un festival istoric.  

Laturile Plajei Turqoise 

Venus din Mangalia, 

Judeţul Constanţa au 

fost invadate de puncte 

cu delicii multietnice și 

de piața produselor 

artizanale (souveniruri) 

din diferite țări prezente special pentru festivalul 

Sabantoi. Au participat peste 36 de ţări de pe 4 

continente: Europa, Asia, America şi Africa.  

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 Ģi promovare a valorilor  autentice în ţară Ģi 

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

credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, artei, Ģtirilor, sportului, legislaţiei precum  Ģi altele 

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

 

„Sabantoi” : Sărbătoarea inocenţei 

Plaja Turquoise Venus-Mangalia– Constanţa– România 

10-13 septembrie 2021 
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“UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION” 
08.07.2021- Bucureşti 

Uniunea Democrată Tătară a realizat prima 

Conferința Internațională din România organizată de 

către o asociaţie minoritară etnică cu un mediator 

intercultural, Birou mediator-Balint Claudia Crina și o 

scoală europeană-Colegiul Național ―Ion Neculce‖ 

menită să deschidă orizonturile dialogului intercultural, 

să promoveze diversitatea culturală şi toleranţa, 

aducând un plus valoare  proiectului ―UNIȚI ÎN 

DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION‖ pentru 

lupta împotriva discriminării, a discursurilor incitatoare 

la ură, prin cunoaşterea spaţiului multicultural din 

Dobrogea, ca exemplu de armonie, convieţuire şi 

socializare. Mulţumiri speciale gazdei şi partenerului 

evenimentului : Biblioteca Academiei Române! 

Expozitia multiculturala, realizata cu participarea si 

amabilitatea partenerilor nostri speciali: Ambasada 

Turkmenistan la Bucuresti si grupul istoric Nokors a 

contribuit si promovat elementele traditionale culturale, 

aducand un plus-valoare in realizarea dialogului 

intercultural si al patrimonului cultural intangibil, UN 

BUN COMUN AL UMANITATII. 

Conferința a avut o contribuţie valoroasă deschisă 

de  mesajul special pentru această conferinţă de la Papa 

Francesco prezentat de  Mons. MARIO CODAMO, 

Consilier al Nunțiaturii Apostolice, participarea a 25 de 

misiuni diplomatice, mesajele deosebite de apreciere şi 

promovare ca exemplu pentru întreaga lume a 

Preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, dnul ASZTALOS CSABA şi a 

Secretarului de Stat pentru echitate şi  egalitate de 

Ģanse din partea Ministerului Educaţiei, dnul RADU 

SZEKELY care au lăudat şi apreciat initiaţiva noastră 

cu prezentarea elementelor de noutate și plus-valoare 

aduse diversității culturale de proiectul cultural 

desfășurat în cadrul școlii și prin intermediul campaniei 

online.  

 Lansarea cărții ―Sporturile Turcice și Tătare‖ 

semnata NAIM BELGIN  a incheiat conferinta cu o 

prezentare si un discurs deosebit a domnului profesor 

Vlad Grigore LAŞCU,  menită să facă cunoscut 

elementele tradiționale, sporturile si jocurile etniei 

turcico-tătare si importanta cunoasterii acestora menite 

sa dezvolte cunoasterea valorilor cultural-istorice. 

Multumim tuturor invitaților speciali care au 

participat si contribuit la succesul deosebit de valoros 

al conferintei prin valorificarea si respectarea 

diversitatii culturale, crearea de punti de legatura intre 

diferitele comunitati etnice si straine reusind a fi uniti 

in diversitate impotriva discriminarii: ambasadori, 

diplomați, instituții ale statului cu specific în 

combaterea discriminării si apărării drepturilor omului, 

reprezentanți ai organizațiilor etnice și ONG-uri, 

asociatii sportive si culturale, profesori universitari si 

sustinatori ai culturii si sportului. 
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Giovedì 8 luglio si terrà la Conferenza Internazionale 

contro la Discriminazione organizzata dall‟Unione 

Democrata Tatara 

Conferenza Internazionale contro la Discriminazione. 

Giovedì 8 luglio si terrà la Conferenza Internazionale 

contro la Discriminazione organizzata dall‟Unione 

Democrata Tatara insieme con il Collegio Nazionale “Ion 

Neculce” e l‟Ufficio di mediazione Claudia Balint, in 

collaborazione con la Biblioteca dell‟Accademia Rumena 

che ospiterà la Conferenza presso l‟anfiteatro Ion Heliade 

Radulescu. 

La Conferenza prende spunto dal progetto “Uniti nella 

diversità – No alla Discriminazione”. Da tempo l‟Unione 

Democrata Tatara é impegnata a rafforzare il dialogo 

interculturale promuovendo la cultura della tolleranza e 

della diversità culturale intesa come ricchezza tra le 

diverse comunità etniche che vivono in Romania. 

Conferenza Internazionale contro la Discriminazione 

Ci sarà la presentazione del progetto Uniti nella 

Diversità No alle Discriminazioni realizzato presso il 

Collegio Nazionale “Ion Neculce”, sarà illustrato il 

contributo alla conoscenza dello spazio multiculturale della 

regione Dobrogea come esempio di armonia, convivenza 

ed inclusione sociale e verrà presentato il libro “Sportile 

Turcice si Tatare” per una maggiore conoscenza delle 

tradizioni Turco/Tatare. 

Accanto a rappresentanti del mondo diplomatico, di 

organizzazioni etniche ed istituzioni impegnate nella lotta 

alle Discriminazioni e per la difesa dei diritti umani, 

segnaliamo la presenza di Monsignor Mario Codamo, 

Consigliere della Nunziatura Apostolica che sarà latore di 

un messaggio di Papa Francesco. 
https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/conferenza-

internazionale-contro-la-discriminazione/?

fbclid=IwAR2IoCDvvOrb4Rsim-GhU5_T-16wzw5Rv-

Vmt1XkeKNTu1fJHT2Bh243xOA 

Conferenza Internazionale contro la 

Discriminazione 
Consilier Juridic şi Mediator Autorizat 

Claudia Crina Balint 

         On the occasion of the International 

Conference “Uniți în diversitate! No 

discrimination”, the Holy Father Papa Francis 

greets all those who will participate, with the same 

invitation addressed to the Romanian political forces 

at the beginning of his historic visit to Romania in 

2019, to go together and not hesitate to work 

courageously for a respectful and constructive 

dialogue which certainly “requires the nobility to 

give up something of their own vision or specific 

personal interest in favor of a broader plan ... to 

build a society that includes all” in which “the most 

the weak, the poorest and the latter should not be 

considered unwanted ”. 

         At the same time, wishes that those involved in 

the political and social life of the country, aware of 

the great moral responsibility they have assumed and 

the high sense of their mission, will work willingly 

to build a just and fraternal society, respecting those 

healthy values that for centuries have been well 

rooted in the history of this beloved nation and, to 

this end, sends its organizers a greeting of blessing to 

the organizers and participants in this initiative. 

 

 

Bucharest, 8 july 2021 

†

 Miguel Maury Buendía 

A

postolic Nuncio in Romania 

                                                                                  

and in the Republic of Moldova 

PONTIFICAL MESSAGE 

International Conference „Uniți în 

diversitate! No discrimination” 

https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/conferenza-internazionale-contro-la-discriminazione/?fbclid=IwAR2IoCDvvOrb4Rsim-GhU5_T-16wzw5Rv-Vmt1XkeKNTu1fJHT2Bh243xOA
https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/conferenza-internazionale-contro-la-discriminazione/?fbclid=IwAR2IoCDvvOrb4Rsim-GhU5_T-16wzw5Rv-Vmt1XkeKNTu1fJHT2Bh243xOA
https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/conferenza-internazionale-contro-la-discriminazione/?fbclid=IwAR2IoCDvvOrb4Rsim-GhU5_T-16wzw5Rv-Vmt1XkeKNTu1fJHT2Bh243xOA
https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/conferenza-internazionale-contro-la-discriminazione/?fbclid=IwAR2IoCDvvOrb4Rsim-GhU5_T-16wzw5Rv-Vmt1XkeKNTu1fJHT2Bh243xOA
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Titlul de „susținător al culturii”, conferit 

lui Emil Constantinescu 

Uniunea Democrată Tătară (UDT) din România i-a 

conferit președintelui Emil Constantinescu titlul de 

”susținător al culturii” pentru promovarea diversității 

culturale, valorificarea elementelor tradiționale și lupta 

împotriva discriminării. 

La eveniment, președintele Constantinescu a 

prezentat proiectele Institutului de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului care vizează și 

comunitatea tătară din Dobrogea, iar președintele Naim 

Belgin a prezentat activitatea Uniunii Democrate Tătare 

din ultima perioadă, cu accent pe activitățile de 

promovare a culturii tătare, dar și de stopare a 

discriminării, precum conferința internațională ”Uniți în 

diversitate! No discrimination!”, organizată  pe 8 iulie 

2021, împreună cu reprezentanții Colegiului Național 

„Ion Neculce” din Capitală, într-un efort de 

conștientizare și valorificare a importanței 

multiculturalismului prezent la nivel național. 

https://institutlevant.ro/agenda/titlul-de-sustinator-al-

culturii-conferit-lui-emil-constantinescu/ 

 

Conferința internațională a proiectului 

„Uniți în diversitate! No Discrimination” 
Articol publicat de IRDO  

În data de 8 iulie, IRDO a 

participat la Conferința 

internațională a proiectului 

„Uniți în diversitate! No 

Discrimination‖ care a 

avut loc la biblioteca 

Academiei Române. 

Proiectul este derulat de 

către Uniunea Democrată 

Tătară în parteneriat cu 

Biroul Mediatorului Claudia 

Crina Balint, Colegiul Național „Ion 

Neculce‖ din București și Academia Română. Principalele 

obiective ale proiectului sunt promovarea toleranței și 

valorificarea divesității culturale precum și lupta împotriva 

discriminării. Pe parcursul perioadei de implementare, 25 

mai – 31 iulie 2021, proiectul beneficiază de sprijinul 

Bibliotecii Academiei Române, Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării, Departamentului pentru Relații 

Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului 

și al Primăriei Sectorului 1, București.  

În deschiderea Conferinței, invitatul special, Monseniorul 

Mario Codamo, Consilier al Nunțiaturii Apostolice, a 

transmis mesajul pontific de încurajare a toleranței în 

întreaga lume și combatere a discriminării. După cuvântul de 

bun venit al președintelui Uniunii Democrate Tătare, Naim 

Belgin, au urmat mesaje de prezentare și apreciere a 

proiectului din partea președintelui Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, și a 

secretarului de stat pentru echitate și egalitate de șanse din 

cadrul Ministerului Educației, Radu Szekely, precum și 

mesaje de promovare a dialogului intercultural și a toleranței 

adresate de ambasadori, diplomați, profesori universitari, 

reprezentanți ai organizaţiilor etnice şi ONG-uri, instituţii 

naționale cu specific în combaterea discriminării si apărării 

drepturilor omului, precum și asociații sportive și culturale.  

Reunind mesagerii și reprezentanții unor comunități diverse 

din România, Conferința a fost un prilej de încurajare a 

dialogului intercultural, al promovării diversității și 

toleranței, în cadrul evenimentului fiind prezentate 

activitățile recente ale proiectului în acest domeniu: campanii 

online pentru toleranță combaterea discriminării în școli 

activități de promovare și cunoaștere a spațiului dobrogean 

multicultural, exemple de incluziune socială și de coexistență 

a minorităților. 

Participanții au consemnat în scris mesajele și impresiile lor 

cu privire la rolul și semnificația acestei Conferințe. Cu acest 

prilej, Institutul Român pentru Drepturile Omului a transmis 

mesajul său de încurajare a luptei împotriva discriminării, 

rasismului, xenofobiei și a oricăror discursuri sau acțiuni de 

incitare la ură, menționând, pe scurt, activitatea sa de 

promovare, cercetare, formare și conștientizare în rândul 

tinerilor a fenomenului discriminării, precum și organizarea 

de către IRDO a campaniilor anuale pentru promovarea 

diversității culturale, combaterea rasismului și a tuturor 

formelor de discriminare. 

Conferința s-a încheiat cu lansarea cărții „Sporturile turcice 

și tătare‖ de Naim Belgin în care sunt descrise tradiția, 

sporturile, întrecerile și jocurile etniei turco-tătare în scopul 

unei mai bune cunoașteri a istoriei și culturii acesteia. Cartea 

a fost prezentată de profesorul Vlad Grigore Lașcu. 

http://www.irdo.ro/nediscriminare.php?idpagina=51 



5 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 12, Septembrie 2021 

Uniunea Democrată Tătară a organizat concurs de 

jocuri de strategie tradiționale cu premii cu sprijinul 

și finanțarea sponsorilor! 

Mulțumim Foișor Market și Fabricii de dulciuri 

Sultan! 

Mulțumim Colegiului Național Kemal Atatürk 

pentru participare! 

Mulțumim domnilor profesori pentru susținere : 

Suliman Nejdet, Florin Cârâc, Memur Derviş, Subai 

Regep, Naim Tomris! 

Mulțumim domnului director Florin Oprică și 

echipei Casei de Cultură I. N. ROMAN (sağol 

Redivan)! 

Mulțumim participanților! 

Mulțumim primăriei municipiului Medgidia pentru 

găzduire! 

Mulțumim cameramanului : Mirea Ionela! 

Mulțumim președintelui Federației Turce de 

Mangala Rauf Özgen!  

Mesajul domnului Profesor Özal Akdeniz 

19 Haziran  2021 Tarihinde Öğrencilerimizle 

birlikte, Romanya'da son defa katıldığımız, 4 Bin 

Yıllık Türk Zeka oyunu olan  Mangala Turnuvasını  

baĢarıyla  tamamladık. Mangala Oyununun 

turnuvasına  öğrencilerimizle  katıldım küçük  yaĢ da 

kızım Reyyan birincilik elde etti.. Reyyan'ı, 

YarıĢmaya  katılan çok değerli öğrencilerimizi  ve 

yarıĢmacıları  tebrik ederim. 

#KemalAtatürkUlusalKoleji  

#ColegiulNaționalKemalAtatürk  

#Mangala #Mancala #TürkZekaOyunu 

Concurs de Mangala, Togyz Kumalak / Tokuz Korgol în Medgidia - 

România 19 iunie 2021 
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Cupa Prieteniei ediţia a 6-a, Medgidia iunie-iulie 2021 

  S-au încheiat 3 săptămâni de spectacol fotbalistic duminică 

11 iulie 2021 orele 20.00 cu victoria castelanilor dar câștigăto-

rii nu sunt ei ci copiii din centrele de plasament. Organizăm 

Cupa Prieteniei în acest format din 2016 ajunsă astfel la Ediția 

a VI-a, dar în vechiul format din 2008 de la înfiinţare. Com-

petiția, ce are scop caritabil, a debutat vineri 25 iunie 2021 şi s

-a încheiat duminică 11 iunie 2021.  

Edițiile trecute au fost câștigate astfel: 2016 de Foişor 

Market, 2017 de Partida Romilor PRO Europa,   2018 de 

UDT, 2019 de Sport Team, 2020 de TTS Operator iar 2021 de 

FC Castelu. 

După încheierea fazei sportive, urmează faza caritabilă. 

Am invitat fiecare echipă să desemneze un reprezentant pentru 

vizita ce urmează în centrele de plasament! Din cauza pan-

demiei desfășurarea activității de într-ajutorare poate suferi 

mici modificări dar în mare rămâne ca în trecut, iar ziua, 

locația și ora urmând a fi aleasă până la sfârşitul săptămânii în 

curs. 

Festivitatea de premiere a început la ora 20.00 după 

fluierul final Ģi s-au acordat următoarele distincţii: 

Titlul de ECHIPA FAIR PLAY echipei OSMAN 

GAZI; Titlul de SPORTIVUL FAIR PLAY lui Ciucă 

Alexandru; Fluierul de aur următorilor arbitrii: Tudose Andrei, 

Nanu Cristian, Ġlhan Iusuf, Ramazan Edvin , Bogdan și Robert 

Manicu; Titlul de susținători ai evenimentelor caritabile 

televiziunii Alpha Media TV; titlul de sustinatori ai 

evenimentelor sportive Gazdei Evenimentului Primăria 

Municipiului Medgidia și Clubului Sportiv al Municipiului 

Medgidia; Titlul de susținători ai evenimentelor sportive: 

Extreme Fitness; titlul de sportivi inimoĢi următoarelor echipe: 

TTS OPERATOR, FC 31, FC VS TEAM, OSMAN GAZI si 

OLD BOYS; titlul de: cel mai tehnic jucător lui Ștefan 

George, cel mai bun portar lui Cătană George,  cel mai bun 

fundaș lui Tenea Teodor , JUNIORUL TURNEULUI DENIS 

GHINEA, Locul 3 Young Boys , Locul 2 FC PĂTRAT 

TEAM iar Locul 1 si castigatoarea turneului echipei FC 

CASTELU. 

Echipele care participă Ģi contribuie la acest turneu nu 

câĢtigă decât fapte bune pentru că banii merg intergal la copiii 

cu situaţii speciale. 

 Pentru donaţii / sponsorizări (Cupa Prieteniei):       

Asociaţia Uniunea Democrată Tătară, cont: RO38 UGBI 0000 

4020 1602 6RON, Garanti Bank, CUI 24419791.  

Gazda evenimentului: Primăria Minicipiului Medg-

idia şi Clubul Sportiv Medgidia 

Partener: Extreme Fitness 

Parteneri UDT : Foişor Market, Sultan Prodexim , 

Salis Taco, Majestic Doors etc 

Iniţiator: Uniunea Democrată Tătară 
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România a participat în perioada 7-9 august 2021 

la Turneul Internațional de Kureş în Kiev Ucraina 

prin Uniunea Democrată Tătară. Din delegația 

României a făcut parte : Naim Ersin [oficial], 

Nerdin Bari [oficial], George Alexandru Tănase 

(campion international și vicecampion la Kurash și 

Aba Güreş în 2020; medaliat cu bronz în 2019 la 

Koresh și Aba Güreş) la Turneul Internațional 

organizat în România) , Bratulescu Iulian Cătălin 

(medaliat cu bronz Campionatul Mondial din Turcia 

la stilul cu ilic Aba Güreş) ... 

Delegația României a făcut schimb de cadouri 

protocolare cu Președintele Federației Crimeene de 

Kureş și Proprietarul TV ATR Lenur Islamov prin 

vicepreședintele Federației Naim Ersin. 

Echipa României a transmis călduroasele 

sentimente ale fraților tătari din Dobrogea  

președintelui Congresului Mondial al Tătarilor 

Crimeeni Rifat Cubarov! 

Mulțumim pentru susținere Foișor Market și 

Asociatia Cultural Umanitara D. U. A! 

România a participat la un turneu internaţional în Ucraina 
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Tătarii din România au participat la cel mai mare 

festival al lumii turcice din Europa în perioada 13-15 

august 2021 în Bugac Ungaria. 

În data de 13 august 2021 am participat la  

festivitatea de deschidere a Festivalului Ösök Napja 

(Chemarea Străbunilor) din Bugac Ungaria alături 

de un om cu inimă de aur care se zbate pentru 

cultura turcică: Excelența Sa Andraș Biro. 

În data de 14 august 2021  la marele festival din 

Bugac Ungaria ne-am întâlnic Ģi am schimbat idei cu 

vicepreĢedintele Fundaţiei Turan. 

Tătarii din Dobrogea  au oferit cadouri 

protocolare Fundației Turan mulţumind  pentru  

invitație organizatorilor!  

Au urmat întâlniri cu primarii, cu președinți, cu 

vicepreședinți, artiști, iubitori de istorie, cultură, artă 

etc... 

Ne-am împrietenim cu cei care iubesc cultura, 

istoria, arta etc 

Mulțumim pentru del echipei Nokors & Co, 

domnului profesor Alexandru Matei, soției 

Lăcrămioara Matei, doamnei Mira Aciu s.m.a.! 

Mulțumim pentru ilustrații doamnei diriginte 

Țanu Carmen! 

“In the present, looking to the future, without 

forgetting the past.” proverb nomad 

Kurultaj - Ösök Napja  

Ungaria, 13-16 august 2021 
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România a participat prin Uniunea Democrată Tătară 

Ģi Federaţia Română de KureĢ la Campionatul 

Mondial de Belt-Wrestling Koresh  în  Kazan 

Tatarstan în perioda 24-27 iunie 2021  participând cu 

o delegație formată din 3 persoane. 

Cei care s-au calificat în prima zi au luptat in finale a 

doua zi  la Festivalul Sabantoi din localitatea Minger. 

Delegația noastră a avut onoarea să înmâneze Ģi cartea 

încă nelansată la această dată "Koresh, moștenirea 

tătară" domnului președinte al Federației 

Ġnternaționale de Belt-Wrestling Koresh Dzhaudat 

Minnakhmetov și domnului vicepreĢedinte Ravil 

Nogumanov! 

Delegația română a fost apreciată de către excelența 

sa pentru activitatea de a promova sporturile tătare ca 

una dintre organizațiile active.  

Reprezentanții UDT s-au întâlnit și cu frații tătari din 

Crimea! 

Campionat Mondial de Koresh în Tatarstan 
Kazan 24-27 iunie 2021 
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Romanian Tatars came to Kazan Sabantuy 

Today (25 june 2021), within the walls of the 

World Congress of Tatars, a meeting was held 

between the Deputy Head of the Executive 

Committee of the CGT Ilgiz Khalikov with 

compatriots from Romania. 

During the conversation, promising areas of 

cooperation were identified. In particular, the 

spheres of culture and education were considered. 

As it became known, the Tatar language is not 

taught in Romanian schools, however, local Tatars 

express a great desire to learn their native language. 

Ilgiz Khalikov noted that the Tatar 

Congress is always ready to provide 

compatriots living abroad with the necessary 

benefits: “This is not only about books. 

There are many online courses available 

today. One of them is the Ana Tele project. 

Tomorrow, June 26, guests from 

Romania intend to take part in Sabantui, 

which will be held in Kazan. The guys will 

compete in the Koresh national wrestling. 

 

*** 

Tătarii din România în vizită la 

Congresul Mondial al Tătarilor cu sediul în 

Kazan Tatarstan.    

Echipa Uniunii Democrate Tătare 

condusă de Ģeful delegației domnul ġenol 

Murat a făcut schimb de cadouri protocolare 

cu reprentanţii congresului mondial și au 

făcut planuri pentru viitoarele evenimente.  

S-a discutat despre Sabantoi-ul din perioada 

10-13 septembrie 2021 pe care UDT îl 

organizează.  

Tatars from Romania visit World Congress of Tatars 
25  june 2021 
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UDT participă pentru prima dată la 

Congresul organizat de Uniunea 

Mondială a Tineretului Turcic în 

Copceac (Kîpceak), UTA 

Găgăuzia, din R. 

MOLDOVA în perioada 26

-29 august 2021. 
 Lăudăm și aplaudăm 

astfel de inițiative și sperăm 

din tot sufletul ca rezultatele să 

fie în primul rând de a uni 

neamurile turcice din întreaga 

lume. Sperăm ca interesele 

politice să nu dăuneze comunității 

turcice greu încercate în ultima 

vreme! 

Felicităm pe această cale gazda, 

primarul localității Kîpceak Oleg Garizan 

pentru strădania neobosită de a servi 

comunității! 

Felicităm și președintele ales Ersin 

Güzel și îi urăm putere de muncă în slujba 

comunității, doar a ei și a nimănui 

în afara ei!  
Iată că se împlinesc aproape 30 de 

ani de la crearea organismului, o 

vârstă deloc de neglijat și 

presupunem că au fost 

realizate multe din obiectivele 

propuse și asumate. (o să 

facem un articol mai amplu 

despre realizările 

organismului în viitor după ce 

ne vom documenta și poate de 

ce nu să îi facem loc și în Revista 

Dobrogeană)  

Uniunea Mondială a Tineretului 

Turcic s-a născut în februarie 1992, sub 

conducerea Uniunii Tineretului Tătar Liber, la 

Congresul Mondial al Tineretului Turcic la care au 

participat state și comunități turcești 

din întreaga lume. UMTT a fost 

înființat ca o platformă 

democratică voluntară, 

independentă, internațională și 

și-a luat baza din normele 

internaționale și din acordurile 

interstatale în concordanță cu 

declarația privind drepturile 

omului. 

Uniunea Democrată Tătară a participat la Congresul organizat de  

Uniunea Mondială a Tineretului Turcic  
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Ultimul an a fost unul complicat pentru toată 

lumea. Pentru noi a fost chiar mai dureros, 

deoarece în data de 23 iulie 2020 ne-am pierdut 

“visătorul șef”, cel din spatele strategiei de 

dezvoltare de la clinica Implantodent. El a fost 

cel care și-a propus de la începutul carierei sale 

să îmbunătățească medicina dentară și 

implantologia din România.  

Nu vrem să facem acum apologia calităților lui 

profesionale, deoarece suntem convinși că vi-l 

amintiți foarte bine, ci vrem să transformăm o zi 

tristă pentru noi într-una de bun augur pentru 

viitorul acestui domeniu, pe care dr. Taner 

Chemal îl iubea.  “Pay it forward” e un concept 

apropiat inimii fondatorulului Implantodent, pe 

care noi, echipa Implantodent, am decis să ni-l 

asumăm și în continuare. De aceea instituim cu 

această ocazie Bursa “Doctor Taner 

Chemal”. 
Dr. Chemal Taner credea foarte mult în 

formarea și specializarea continuă în 

acest domeniu care avansează permanent.  

Aceasta bursă va fi acordată unui student/

absolvent meritoriu, pe care îl vom alege 

cu sprijinul colectivului profesoral de la 

Facultatea de Medicină Dentară. 

Bursierul nostru va fi unul dintre aceia 

care au demonstrat că au atât calitățile 

necesare, cât și interesul să se 

perfecționeze.  

Urmeaza să anunțăm tot pe această 

pagină numele beneficiarului bursei și vom 

actualiza cu informații privind traseul 

profesional al acestuia, când va fi cazul. Dr. 

Chemal Taner credea în puterea exemplului 

personal și sperăm să alegem anual bursieri care 

să dea înapoi comunității medicale și societății 

ceva din ceea ce au primit - fie ele cunoștințe, 

resurse sau timp. 

Bursa “Doctor Taner Chemal” 
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În perioda 04-08 iunie 2021 România a participat la Campionatul 

Mondial de Hand To Hand Fighting în TaĢkent, capitala 

Uzbekistanului.  

Pentru început îl felicit pe Bogdan Neagu, președintele Federației 

Române de Hand to Hand Fighting pentru că a reușit să participe 

la acest mega eveniment mondial în capitala Uzbekistanului, 

Tashkent cu o delegație așa  numeroasă : 15 membrii! 

Îl felicit pe domnul Bahtior în calitatea de prim vicepreședinte al 

Federației Mondiale și pe domnul Rustem Mirzayev în calitate de 

președinte al federației uzbece pentru organizarea unui eveniment 

extraordinar! 

1) Primul obiectiv al fiecărei participări este însăși prezența la 

eveniment : atins! 

2) Al doilea obiectiv este ca echipa să vină întreagă acasă 

(fără accidentări) : atins! 

3) Al treilea obiectiv este urcarea pe podium: atins! 

Felicitări pentru cele 3 medalii! Succes în continuare domnule 

președinte! 

La eveniment a participat și Ministrul Sportului, Mr. Aziz 

Abdukhakimov, totodată Vice prim-ministrul Uzbekistanului 

căruia domnul preĢedinte al H2HF Bogdan Neagu ia dăruit o 

plachetă din partea H2HF Ģi Federaţiei Române de KureĢ. 

România pe podium la                             

Campionatul Mondial de Hand2Hand 

Fighting din Uzbekistan 

Grupul de reconstituire istorică  Nokors a fost onorat să 

participe în cadrul Conferinţei Internaţionale "UNIŢI ÎN 

DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION, organizată de  

Uniunea Democrată Tătară, Birou mediator - Balint 

Claudia Crina Ģi Colegiul Naţional "Ion Neculce",  cu o 

mică prezentare de istorie și cultura tătară in dorința de a 

susține valorile exprimate cu ocazia evenimentului.  

Aceasta conferința a fost găzduită de Biblioteci 

Academiei Române. Mulțumim domnului Naim Belgin  

pentru sprijinul Ģi încrederea pe care ne-o acordă Ģi 

aĢteptăm cu nerăbdare evenimentele următoare. 

Nokors 
Reconstituire istorică 

Alexandru Matei : Prof. istorie Ģi instructor de tir cu arcul 
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Cosmopolitismul lumii mongole tătare  
Alexandru Matei : Prof. istorie Ģi instructor de tir cu arcul 

Cosmopolitismul în lumea medievală, din 

perspectiva lumii secolului al XXI-lea, pare un 

anacronism, pentru că acest concept se identifică cu 

societatea modernă, o structură deschisa 

informației. Civilizaţia evului mediu este umbrită de 

o imagine de ignoranță a comunităţilor creștine sau 

islamice. Totuși, perioada secolelor al XIII și al 

XIV lea este epoca în care optica se schimba odată 

cu apariția mongolilor, cunoscuți și sub numele de 

tătari. 

În lunga lor trecere prin Asia, Chinggis Khan

(1162-1227) și succesorii săi construiseră cel mai 

mare imperiu din istorie, adunând sub conducerea 

lor un număr fără precedent de popoare, de culturi și 

religii variate, vorbind nenumărate limbi: turcă, 

indo-iraniană, chineză, persană, arabă, georgiană, 

armeană, slavă și multe altele. Fiind o minoritate în 

propriul lor imperiu, mongolii s-au bazat pe 

armatele de oficiali, sedentari și itineranți, 

cunoscători ai limbilor locale și ai termenilor din 

administraţie. 

 China a fost în mod tradițional o societate 

închisă, iar mongolii au încercat să o copieze. Dar 

Kublai khan(1260-1294), creatorul dinastiei Yuan, a 

schimbat practicile chinezești. El a împărțit 

populația în trei grupuri: mongoli; diferite grupuri, 

inclusiv turcic (uiguri, naiman, tuva etc.), tibetani, 

tanguți, iranieni și ruși; „chinezi”, înțeles ca foști 

supuși ai regatelor Liao și Jin, incluzând khitan și 

jürchen, precum și chinezi. 

În aceasta ierarhie, mongoli erau cei 

privilegiați. Al doilea grup erau denumiți semuren. 

Definiția acestui termen este problematică pentru ca 

unii dintre lingviști îl traduc ca străini înșelători. 

Însă în traducere poetică din chineza , semuren mai 

înseamnă și ” oameni cu ochii colorați.” Ultima 

traducere arată foarte bine amestecul de oameni 

care se aflau în administrația mongolă. 

Acestor semuren li se acordă un statut mai înalt 

decât chinezilor pentru munca pe care o făceau în 

cadrul imperiului. Numirea non-mongolilor în înalte 

funcții nu a fost neobișnuită: toți cei șase oficiali 

despre care se știe că au deținut conducerea 

garderobei imperiale sub Kublai Khan provin din 

Asia Centrală sau din lumea musulmană. În anul 

1240, un creștin nestorian numit „ Isa” a intrat în 

serviciul lui Güyüg(1206-1248) ca medic de curte și 

astrolog. Originar din Mesopotamia superioară, el 

cunoștea siriaca, greaca și araba și probabil 

armeana, mongola, chineza și poate persana. Sub 

Kublai, el a înființat un birou de medicină 

occidentală (numit de obicei „cabinetul medical 

musulman”), un birou de astronomie occidentală și 

un dispensar imperial la Beijing - trăind ca „o figură 

mult onorată” până în 1308. 

 Se pare ca ultima categorie, cea chineza, nu era 

acceptată în orânduirea Yuan. Ca de obicei, totuși, o 

privire mai atentă dezvăluie rapid o situație mai 

complexă. Exemplul: Shi Tianze (1202–1275), șeful 

celei mai importante familii de chinezi Han care a 

servit mongolilor, avea o soţie coreeană, douădsoţii 

jurchene și o soție chineză, în timp ce fiul său pe 

jumătate jurchen, Shi Gang (1237–1315), avea o 

soția Keraita. După cucerirea mongolă a sudului 

Chinei (1276), foști oficiali Song care au acceptat 

dinastia Yuan în timpul războiului au fost 

recompensați cu funcții înalte în birocrația militară 

sau civilă. 

Prin urmare, curtea mongolă era multilingvă 

prin necesitate: vizitând capitala mongolă Qara 

Qorum la începutul anului 1250, istoricul persan 

Atâ-Malek Juvayni (1226–1283) a fost impresionat 

de faptul că oficialii Înaltei instanțe de judecată 

aveau la dispoziție orice tip de scrib, cărturari 

pentru persană, uigură, chineză, tibetană, tangut 

etc., astfel încât în orice localitate trebuia să fie scris 

un decret, acesta să fie emis în limba și scriptul 

acelui popor .  

În ” Jāmiʿ al-tawārīkh”,(Compendiul 

cronicilor) istoricul curții Ilhanide Rashīd al-Dīn 

Faḍlullāh Hamadānī (1247-1318) l-a creditat pe 

Ghazan (r. 1296-1304) - cu cunoștințe despre 

„arabă, persană, hindi, tibetană, chineză, francă și o 

mică parte din alte limbi”, inclusiv limba sa nativa. 

Având în vedere exigențele imperiului, cunoașterea 

limbilor impunea întotdeauna respect și foarte 

adesea conferea statut și putere în rândul 

mongolilor. 
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Călătorii și scriitori precum Marco Polo(1254-

1324), ), Rashīd al-Dīn și Muhammad Abu- ' Abdullah ibn 

Battuta (1304-1369)au răspuns acestui mediu cosmopolit 

extinzându-și orizonturile intelectuale cu mult peste limitele 

anterioare, modificând astfel permanent viziunea asupra lumii 

europene, islamice, și într-o măsură mai mică, civilizațiile din 

Asia de Est. 

Geograful egiptean al-„Umari (1301–49) a scris: 

„când Tătarii au intrat în posesia [stepei Qipchaq] s-au 

amestecat cu [Qipchaq-urile] și au intrat în rudenie cu ei, iar 

pământul a câștigat stăpânirea asupra calităților lor naturale 

și toți au devenit la fel ca Qipchaq-urile ”. Cu toate acestea, la 

cele mai înalte niveluri sociale, sistemul de căsătorie cu 

schimb direct de quda a limitat numărul căsătoriilor cu clanuri 

non-mongole. Din cele 25 de căsătorii din familia regală 

Jochid înregistrate de Rashīd al-Dīn, doar două au implicat 

populația locală (un qipchaq și un siberian). Restul erau cu 

clanuri care erau recunoscute de la cucerirea mongolă. 

Scrisorile Hoardei către Egipt au fost scrise în întregime în 

mongolă pe tot parcursul relației lor. Poezia mongolă scrisă 

pe fragmente de mesteacăn și fragmente din păcate nedatate, 

dar probabil din domnia lui Toqta(1291–1312), mărturisesc 

utilizarea continuă a mongolei. Cu toate acestea, până în anii 

1380, dacă nu înainte, decretele hanului erau scrise în limba 

turcică. 

Conversia inițială a lui Berke(1257-1266) s-a datorat 

șeicului bukharian (maestrul sufist) Saif ed-Din al-Boharsi

(1190-1261) iar alianța sa cu Egiptul a adăugat un alt element 

culturii islamice a Hoardei. La fel ca Berke, Özbeg(1313-

1341) a fost convertit de un șeic bukharian, Ibn „Abd-ul-

Hamid, iar caracterul cosmopolit al Islamului Hoardei a 

continuat. Călătorind în Hoardă, Ibn Battuta a întâlnit clerici 

și sufiți de cele mai diverse origini: trei bukharieni (inclusiv 

Ibn 'Abd-ul-Hamid), doi irakieni și câte unul egiptean, 

khorazmian, lezgian (din Dagestan), oset și unul de origine 

greacă. Școala de interpretare juridică Hanafi din Asia 

Centrală, care permitea consumul atât de hidromel, cât și de 

koumiss, a predominat, dar și Shafiʽi din Orientul Mijlociu 

aveau, de asemenea, poziție oficială. 

După convertirea lui Berke, care s-a întâmplat în 

tinerețea sa, Batu(1205-1255) i-a repartizat pe musulmanii din 

armată în anturajul său, conferind astfel acestuia o puternică 

identitate islamică. În timpul domniei sale, Berke a susținut că 

a convertit mai mulți dintre frații săi și pe majoritatea emirilor 

săi, totuși Islamul nu a continuat ca religie de stat. O 

răspândire ulterioară a budismului a reflectat influența lui 

Kelmish Khatun și Salji‟udai, inclusiv influenta dinastiei 

Yuan, un model văzut și în numeroasele motive artistice și 

arhitecturale chinezești din Saray. 

Cosmopolitismul spre care inclinau constant 

cârmuitorii mongoli s-a reflectat într-o paletă largă de 

atitudini și politici: toleranța religioasă, alcătuirea unui alfabet 

universal, sistemul poștal, tipărirea de almanahuri, bancnote 

sau hărți astronomice. Neavând un sistem propriu pe care să îl 

impună popoarelor subjugate, mongolii-tătari se arătau 

dornici să adopte și să combine sisteme de pretutindeni, fără 

să aibă vreo preferința culturală cu rădăcini adânci în nici 

unul din domeniile de mai sus. Noii stăpânitori înclinau către 

soluții mai degrabă practice decât ideologice.  

Realizările lor din perioada marilor cuceriri nu s-au 

limitat la revoluționarea artei militare. Ei au fost aceia care au 

format nucleul unei culturi universale, ale unui sistem global. 

Această nouă cultură internațională a continuat să se dezvolte 

mult după căderea Imperiului Mongol, devenind în urma unui 

proces multisecular de transformare, baza sistemului global 

modern, articulat de-a lungul timpului pe aceleaĢi coordonate: 

comerțul liber, comunicare deschisă, partajarea informațiilor, 

o sferă politică seculară, coexistența pașnică a religiilor, 

dreptul internațional și imunitatea diplomatică. 

Bibilografie 

1. Atwood Christopher P., „ Encyclopedia of Mongolia 

and the Mongol Empire”, Facts On File, Inc., 2004 

2. John M. Ganim & Shayne Aaron Legassie , 
Cosmopolitanism and the Middle Ages, Ed. Palgrave Macmillan, 

2013 

3. Weatherford, Jack, „Genghis-Han și nașterea 

lumii moderne”, Editura Corint, 2017 



16 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 12, Septembrie 2021 

Сабантуйда татар халкының билбаулы көрәше, 

казах һәм үзбәк көрәше уздырылган.  

(Казан, 16 сентябрь, «Татар-информ», Зилә 

Мөбәрәкшина). 10-13 сентябрь көннәре 

Румыниянең Констанца шәһәрендә V Халыкара 

мәдәни фестиваль кысасында өченче тапкыр 

Сабантуй узган. 

«Бәйрәмдә I Бөтендөнья билбаулы көрәш буенча 

„Беллаш“ конгрессы оештырылды, анда 36 

ил вәкиле катнашты. „Беллаш»ның президенты, 

дөнья континентларына күрә җитәкчеләре һәм 

составы билгеле булды», — диде „Татар-

информ“ хәбәрчесенә Истанбулда укучы 

аспирант Айгөл Зара Кәбирова.  

Аның сүзләренчә, «Беллаш» конгрессының 

Президенты итеп Үзбәкстан вәкиле Камил 

Юсупов, Азия континенты генераль секретаре 

итеп Казахстан вәкиле Рафаэль Хәбиров, 

Румыния татары — Румыния көрәш федерациясе 

президенты Наим Белджин директорлар советы 

әгъзасы итеп, кабул итүче ил буларак Румыния 

сайланган. 

«Сабантуйда өч стильдә көрәш: татар халкының 

билбаулы көрәше, казах һәм үзбәк көрәшләре 

булды һәм кырым татарлары көрәше күрсәтелде. 

Уктан ату, йомырка салынган кашыкны тотып 

йөгерү, аркан тарту, таяк тарту, кул көрәштерү, 

интеллектуаль уеннар (казахларның „тогыз 

кумалак“, кыргызларның „тогуз коргоол“, 

төрекләрнең „мангала“ уеннары), рәсем буяу һәм 

чигү буенча остаханәләр оештырылды», — диде 

ул.  

«Сабантуйга Татарстаннан Илүсә Хуҗина, 

Максуд Юлдашев, Кирам Сатиев кебек 

артистлар килде. Моннан тыш, Молдовия, 

Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Палестина 

артистлары да чыгыш ясады», — диде Айгөл 

Зара Кәбирова.  

Айгөл Зара Кәбирова әйтүенчә, көрәштә 

Татарстаннан ике егет абсолют батыр калган. «65 

килограмм авырлыкта Нәфис Миңнебаев, 85 

килограмм авырлыкта Рәнис Галимуллин җиңү 

яулады», — диде ул.  
https://tatar-inform.tatar/news/tatar_world/16-09-2021/

rumyniya-tatarlary-konstantsa-sh-rend-chenche-tapkyr-

sabantuy-oeshtyrgan-5837831 

Румыния татарлары Констанца шәһәрендә өченче тапкыр Сабантуй оештырган  
16 Сентябрь 2021, 15:20Автор: Зилә Мөбәрәкшина  



17 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 12, Septembrie 2021 

Pakistani athletes bagged four gold medals and a 

bronze in the 5th International Cultural Festival 

Romania (Europe) 2021. 

Rukhsar Gul, Majid Fareed, Basharat Ali, and 

Mohammad Rashid bagged four golds in the Mas-

Wrestling event. 

Rukhsar participated in the 65Kg category, Majid 

participated in the 80Kg category, Basharat 

participated in the 90Kg category, and Rashid 

participated in the 90Kg category. 

Meanwhile, Majid Khan bagged a bronze medal 

in Mind Games (Togyz Kumalak, Tokuz Kordool and 

Mancala). 

 

ماس ریسلنگ ایونٹ میں رخسار گل ، ماجد فرید ، 
بشارت علی اور محمد راشد نے طالئی تمغے 
جیتے،ماجد خان نے ایونٹ کے مائنڈ گیمز میں 

  کانسی کا تمغہ جیتا

ء ( 1212ستمبر  21رومانیہ )اردو پوائنٹ تازہ ترین اخبار ۔ 
کے ملک رومانیہ میں ہونے والے پانچویں بین  یورپ براعظم

ء میں پاکستانی کھالڑیوں نے 1212االقوامی ثقافتی میلے 
چار طالئی تمغے اور ایک کانسی کا تمغہ جیتا۔ فیسٹیول کے 
ماس ریسلنگ ایونٹ میں رخسار گل ، ماجد فرید ، بشارت 
 علی اور محمد راشد نے چار طالئی تمغے جیتے ۔

کلوگرام  02کلوگرام کیٹگری میں ، ماجد نے  56رخسار نے 
کلوگرام  02کیٹگری میں جب کہ بشارت اور راشد نے 

 کیٹگری میں مقابلہ کیا۔
ادھر ماجد خان نے ایونٹ کے مائنڈ گیمز میں کانسی کا تمغہ 

                                                                   جیتا۔
                                                                        
                                                                        
                                                                        

                                                         
 

Pakistani athletes wins four Golds in International Cultural Festival Romania 

گولڈ میڈل جیت لیے 4رومانیہ، بین االقوامی ثقافتی میلے میں پاکستانی کھالڑیوں نے  

https://www.urdupoint.com/daily/latest-news/europe.html
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A 2021-es „Turco-Tatar Sabantoi” nevezetű 

fesztiválra szeptember 10-13. között a Magyar-

Turán Alapítvány 16 fős delegációja a romániai 

Türk-Tatár Demokrata Egyesület meghívására 

látogatott el. Ahogyan azt a rendezvény neve is 

mutatja, ősi, az iszlám elterjedése előtti időszakra 

visszanyúló hagyományok kerültek idén 

felélesztésre Dobrudzsában, Mangalia városában.  

 

A Sabantuy hagyománya dióhéjban 

A Sabantuy a török nemzetek hagyományos 

ünnepe, amely eredetét tekintve egészen a volgai 

bolgár birodalom korszakába nyúlik vissza. Az 

eseményről első ízben a híres utazó, Ibn Fadlan tesz 

említést a 921-ből származó bolgáriai úti 

beszámolójában. Hagyományai eredetileg 

hitvilághoz kapcsolódó töltettel rendelkezhettek és 

minden évben az ősz beköszönte előtt tartották. 

Később, amikor az iszlám elterjedt a tatárok és 

baskírok között, a kereszténység pedig a csuvasok 

körében, világi rendezvénnyé vált. Elsősorban a 

különböző tatár nyelvű népek, illetve a kazakok, a 

baskírok és a csuvasok egyik legnépszerűbb 

tradíciójaként tartjuk számon. A XX. század elején a 

szovjet hatóságok is jóváhagyták a Sabantuy 

ünnepségeket, azonban időpontját a vetés utáni 

időszakba helyezték át és egyesítették azt a szintén 

ősi szokásokra visszanyúló tatár törzsi gyűlés 

hagyományos találkozójával. Napjainkra egyfajta 

nemzeti, sőt nemzetközi ünneppé nőtte ki magát. Az 

ünnep neve török nyelven az “eke lakomáját” jelenti, 

de a “szántás ünnepe” szinonima is előfordul. 

Hagyományos elemei közé tartoznak a teljesség 

igénye nélkül a különböző sportversenyek, mint 

például a kurash (közép-ázsiai eredetű népi 

birkózás), a lóverseny, az oszlopmászás, az érme 

megtalálása a qatıq-ban (tradicionális erjesztett 

tejtermék), és társaik.  

Az idei mangaliai fesztiválon 41 ország 

képviseltette magát a világ minden tájáról. A 

programok között birkózás, bothúzó verseny, 

önvédelmi sportok bemutatója, zenés-táncos 

előadások is szerepeltek; a kézműves kirakodó 

vásárban pedig többek között betekintést nyerhettünk 

az Arany Horda korát felidéző kalligráfia 

művészetébe, valamint a tatár konyha rejtelmeibe is.  

A Magyar-Turán Alapítvány csapata a dobrudzsai 

fesztiválon 

A magyar delegációt a korábbi dobrudzsai 

hagyományőrző rendezvényekhez hasonlóan Naim 

Belgin főszervező és Dervis Memur szervező 

fogadta. A hétvégi ünnepségnek a Fekete-tenger 

festői szépségű partja adott otthont, ahol szombaton 

és vasárnap delegációnk páncélos harci bemutatóval, 

viseletbemutatóval, botforgatással, ostorvirtussal és 

fokosbirkózással örvendeztette meg a világ minden 

tájáról ideérkező érdeklődők tömegét. Naim Belgin 

főszervezővel beszélgettünk a dobrudzsai tatárság 

jelenlegi helyzetéről, mely interjúból alább idézünk: 

 

- Mi motiválta a rendezvény létrejöttét, milyen 

a fogadtatása tatár, illetve román körökben? 

 

Az első fesztivált 2017-ben rendeztük, ekkor 

találkoztunk először Bíró Andrással. Akkoriban 

három részből állt a rendezvény: kurash, lovasíjászat 

és íjászat; a Mongóliában látott Nadaam ünnepségek 

példájára igyekeztük megszervezni. De amíg ‟17-ben 

lehetőségünk volt lovakat hozni a tengerpartra, addig 

az idei évben a jelenleg hatályban lévő törvények ezt 

ellehetetlenítették. Idén így a különböző típusú 

(üzbég és kazak) kurash mérkőzéseken kívül egyéb 

kulturális elemekkel színesítettük a 

programkínálatunkat. 

 

Türk-Tatár Sabantuy – 2021. Dobrudzsa 
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- Hogyan látja a tatárok jelenlegi helyzetét 

Dobrudzsában? Vannak-e nemzetiségi 

törekvéseik, és ha igen, tudják-e ezeket 

érvényesíteni? 

Sajnos a dobrudzsai tatárok elveszítették a 

nyelvüket és ami még szomorúbb, hogy nem 

ismerik a történelmüket. Úgy érzik, vendégek 

Dobrudzsában, holott valójában ők a 

házigazdák. 

 

- A helyi tatárok otthonaikban a saját 

nyelvüket használják vagy inkább a románt? 

Én a gyermekemmel tatárul beszéltem, 

megtanítottam, de ő gyakran románul felelt a 

mondataimra. A legtöbb ember nem beszéli már a tatár 

nyelvet, legfeljebb csupán az elszigetelt falvakban. Míg a 

körülöttünk lévő nyelvek folyamatosan fejlődtek, addig mi a 

tatár nyelvek közül is egy archaikusabb változatot tudunk, 

vagyis inkább tudtunk magunkénak. 

 

- Mi a helyzet a tatár nyelvű médiával? Vannak-e 

saját újságaik, rádió, – és televízió adásaik? Az 

oktatásban szerepet kap-e a nyelvük? 

‟89 után szabadabb lett a nyelvhasználat, az iskolákban a 

török nyelvet használták. Azonban mi nagyon szeretnénk, ha 

feléleszthetnénk eredeti, régi tatár nyelvünket. Az 

iskoláinkat, ahol még beszélhettük ezt a nyelvet, a 

kommunizmus évei alatt vesztettük el. A román állam 

ugyanis Dobrudzsával akart példát statuálni az egész ország 

számára: az identitás eltörlésének érdekében üldözték a 

tatárokat, megfélemlítették őket, így idővel szinte teljesen 

kikopott a nyelvünk a köznapi használatból. Más török 

nyelvet beszélő népekkel sem értjük már meg egymást. Ha 

az állam támogatná a tatár nyelvű műsorokat, egészen más 

lenne a jelenlegi helyzet. 

 

- Mennyire tartják hagyományaikat, vallásukat? 

A vallás fontos része az életünknek. Bár az emberek azt 

gondolják, hogy a vallásosság elzárja őket a modern világ 

individualizmusától, ez valójában nem így van. A vallás 

segítségével vagyunk képesek megőrizni identitásunkat, 

kultúránkat, illetve hagyományainkat is a valláson keresztül 

tarthattuk fent. 

 

- Hogyan látja a dobrudzsai tatárság jövőjét? A 

fiatalok mennyire tartják meg identitásukat? 

Párválasztásnál, családalapításnál mennyiben 

befolyásolja választásukat a “kiszemelt” nemzetisége, 

vallása? 

Napjainkra a kevert családok jellemzőek. Míg korábban 

az volt a szokás, hogy tatár csak tatárral lépett frigyre és 

nem is lehetett ezt másképp elképzelni, addigra ma már 

fellazultak ezek az elvárások. Én szerencsésnek mondhatom 

magam, hiszen tatár feleségem van, de például a testvérem 

már román nővel házasodott. A gyermekét ő is megtanította 

tatárul, de sajnos a legtöbb családra ez sem jellemző. 

Bízzunk benne, hogy az ehhez hasonló hagyományos 

kulturális rendezvények a jövőben hozzájárulnak majd a 

tatár identitás fennmaradásához és hogy segítségükkel 

megerősíthetjük az azonos gyökerekkel rendelkező turáni 

népek összefogását! 
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Uniunea Democrată Tătară a organizat cu 

sprijinul Guvernului României prin Departamentul 

pentru Relaţii Interetnice, a 5-a ediţie a festivalului 

istoric vechi renăscut de UDT.  

Deschiderea oficială a festivalului Sabantoi 

2021 s-a bucurat de mesajul deosebit din partea 

domnului Demeter András István, Secretar de Stat 

în cadrul Ministerului Culturii, care a contribuit la 

împărtăşirea valorilor culturale ale etniei tătare la 

nivel internaţional ca model de armonie si 

convietuire si a daruit un BUN VENIT special , 

onorând etniile tătară, maghiară, română şi cultura 

internaţională.  

Obiectivele proiectului care îmbrăţiĢează 

cultura turcico-tătară printr-o serie de activităţi 

interactive a avut tendința de a crea un nou stimul 

intercultural capabil să promoveze dialogul 

intercultural, bogaţia cunoaĢterii Ģi convieţuirii 

interetnice, în căutarea unui teren de confruntare a 

posibilităților și contradicțiilor, un loc în care arta, 

cultura, sportul tradiţional, mâncarea tradiţională 

au devenit un instrument de comunicare, 

proximitate și înțelegere între oameni, dincolo de 

apartenenţa lor geografică, religioasă, culturală dar 

și dincolo de inserarea lor într-un mediu „protejat” 

interetnic cultural. 

Publicul s-a putut bucura de prestatiile 

artiĢtilor internaţionali din Uzbekistan, Kazahstan, 

Moldova-Găgăuzia, Tatarstan, Italia, Turcia, 

ansamblul traditional din Palestina, de jocurile 

interactive si sporturile traditionale inscrise in 

patrimoniul UNESCO (Mangala, Toguzkumalak, 

Kuresi), de demonstraţiile de lupte medievale 

reprezentate de Fundaţia Turan din Ungaria, 

iniţiere Ģi concurs cu arcul tradiţional realizat de 

grupul Nokors precum Ģi de deliciile mâncarurilor 

tradiţionale, de expoziţia multiculturală, atelierele 

creative Ģi mestesugăreĢti câĢtigând premii 

simbolice menite să creeze o poveste de istorie 

pentru fiecare. 

Festivalul Internaţional Sabantoi 
10-13 septembrie 2021 
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Sportul tradiţional Kureş a culminat ca un 

ambasador în lume şi a fost onorat de mesajul 

oficial special pentru ―Cupa Mondială‖ organizată 

de UDT, din partea Ministrului Tineretului şi 

Sportului, domnul Eduard Novak transmis de 

domnul Demeter András István. Este o mare onoare 

să primim mesajul de susţinere, apreciere şi 

impartăşire a valorilor culturale ale sporturilor 

tradiţionale etnice tătare din partea primului 

ministru medaliat paralimpic din istoria sportului 

mondial, nimeni altul decât Ministrul Tineretului şi 

Sportului din România. 

UDT a găzduit în data de 10 septembrie 2021 

în judeţul Consţanta, primul Congres Mondial cu 

scopul de a uni mai multe stiluri de Kureş- ―First 

World Bellash Congress‖ la iniţiativa domnului 

Preşedinte Naim Belgin. Cu participarea delegaţiilor 

oficiale reprezentative din peste 36 de ţări s-a 

constituit şi aprobat Carta şi Regulile pentru Bellash 

World Association (BWA), iar România a fost 

votată în unanimitate membru în Comitetul 

Executiv BWA, un moment istoric şi deosebit 

pentru viitorul sportului Kureş în România. 

Preşedintele acesui organism mondial a fost ales 

domnul Komil Yusupov. 

S-au desfăşurat 3 competiţii sportive de mare 

anvergură, care au dat sportului Kureş   

oportunitatea de a reuni la nivel internaţional 

sportivi din peste 36 ţări: ―Grand Prix‖ în cadrul 

Cupei Mondiale de Kurash în onoarea Preşedintelui 

R. Uzbekistan, ― Cupa Mondială de Qazaq Kuresi‖ 

Ģi Cupă Mondială de Belt-Wrestling Koresh.  

SABANTOI 2021, Festivalul Internaţional al 

Culturilor  Etnice Tradiţionale,  a adus o contribuţie 

valoroasă în promovarea şi cunoaşterea culturii 

etniei turcice-tătare şi a diversităţii culturale ca o 

valoare pozitivă spre o educaţie interculturală la 

nivel mondial. 
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I delegati votano l‟adesione: UDT è membro attivo 

della Fuen 

L‟Unione Democrata Tatara ha partecipato al recente 

Congresso della Federal Union of European Nationalities  

che si e‟ svolto in Italia, nella citta‟ di Trieste. Nel corso 

di questo Congresso ha presentato la richiesta di adesione 

alla FUEN. 

Era il primo grande evento che questa 

Organizzazione che raggruppa oltre 100 Associazioni e 

Organizzazioni che rappresentano le minoranze 

linguistiche, culturali e sociali nei vari Stati Europei, 

svolgeva in presenza nell‟epoca della pandemia da Covid-

19, e la risposta degli aderenti e‟ stata molto positiva in 

termini di presenza fisica e di qualita‟ dei dibattiti che 

hanno animato il Congresso. 

La cerimonia Ufficiale di apertura del 65° Congresso 

ha registrato la presenza di autorevoli rappresentanti delle 

Istituzioni dell‟Italia, della Slovenia, dell‟Ungheria e del 

Presidium della FUEN. Ma il cuore del summit sono stati 

i dibattiti organizzati su temi specifici e le riunioni dei 

Gruppi di lavoro, che hanno permesso di impostare e di 

pianificare i prossimi appuntamenti e le risoluzioni poi 

votate nel corso dell‟ultima giornata con l‟Assemblea 

Generale dei Delegati. 

Questo appuntamento finale e‟ stato preceduto da 

tavole rotonde come quella sulla costruzione dell‟Europa 

futura che deve includere la valorizzazione della 

diversita‟culturale e linguistica, o quella sui modelli di 

scuola delle minoranze negli Stati Nazionali, argomento 

trattato con grande competenza e che ha aperto tante 

ipotesi di lavoro. 

L‟ultuma giornata e‟ stata la giornata dei Delegati, 

che hanno dovuto affrontare e scegliere votando per la 

prima volta con un sistema digitale, le varie opzioni 

proposte dal Presidente Loran Vincze, dai Vice Presidenti 

e dai Responsabili di ogni Gruppo di lavoro. Sono state a 

larghissima maggioranza approvate le relazioni svolte da 

dai componenti il Presidium, ad iniziare dal Presidente 

Lorant Vincze e dai Vice Presidenti Angelika Minar, 

Daniel Alfreider, Vladmir Ham, Gosta Toft, Bahne 

Bahnsen, Halit Habip Oglou e quella del Presidente della 

Gioventu‟Europea delle Nazionalita‟Andor Barabas. 

L‟ultima giornata era quella a cui l‟Unione 

Democrata Tatara era fortemente interessata, anche se il 

suo rappresentante delegato dal Presidente Naim Belgin, 

impossibilitato ad essere presente per il contemporaneo 

svolgimento del Sabantoi Festival, ha seguito per tutto il 

suo svolgimento. Il messaggio letto a nome del Presidente 

e della Comunita‟ Tatara ha trovato il consenso dei 

Delegati, che hanno votato a larghissima maggioranza 

l‟adesione dell‟UDT alla FUEN. 

Fuen, l‟Udt partecipa al 65°Congresso / di Redazione 

Cronache, per Cronache della Campania 

Fuen, l’Udt partecipa al 65°Congresso 
Di REDAZIONE CRONACHE 22 Settembre 2021 

The representative of the Tatar community in Romania, 

whose applications for membership in FUEN were accepted 

in the FUEN Board of Delegates, became the new member 

organizations of the Tatar Democratic Union and the Italian 

Union FUEN, which represents the Italian community in 

Slovenia and Croatia. As FUEN TAG, we welcome the Tatar 

Democratic Union to FUEN and the FUEN TAG family. 

Representatives of the Tatar community in Romania 

known as the Democratic Union of Tatars and the Italian 

Union which represents the Italian community in Slovenia 

and Croatia whose applications for membership to FUEN 

were accepted have effectively become the new member 

organisations of FUEN during the FUEN Assembly of 

Delegates. As FUEN TAG, we welcome the Democratic 

Union of Tatars to FUEN and the FUEN TAG family. 
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Ținând cont de provocările cu care Europa se 

confruntă recent și de creșterea extremismului 

naționalist, a intoleranței cu forme noi răspândită 

rapid în spațiul virtual precum și a xenofobiei la care 

asistăm, protecția drepturilor minorităților etnice 

trebuie să rămână o prioritate importantă astăzi in 

Europa. 

Uniunea Democrată Tătară ca și secretarul 

general al Consiliului Europei, Jagland, este 

îngrijorată de noua tendință dăunătoare a statelor de 

a asimila identitatea minorităților entice și a 

considera ―protecția minorităților naționale mai 

degrabă ca o problemă bilaterală decât multilaterală‖ 

încercând o nouă formă de redefinire a identității în 

detrimentul diversității culturale, lingvistice și 

etnice, cu consecințe dezastruoase de dispariție și 

dizolvare, ―iar minoritățile naționale ar putea fi 

împinse să se identifice mai strâns cu țara lor de 

origine‖.  

Astfel UDT a fost onorat și a considerat oportun 

a participa pozitiv la aderarea organizației ca 

membru activ  în cadrul FUEN cu ocazia celui de-al 

65 lea Congres, ce s-a ținut la Trieste-Italia în 

perioada 10-12 septembrie 2021. 

Să nu uitam că in trecut minoritățile naționale 

au fost victime ale abuzurilor, atacurilor și utilizate 

ca țapi ispășitori în contextul violenței atroce. Nu 

trebuie să ne amăgim că revenirea la violența din 

acei ani este imposibilă în Europa. Amenințarea 

apare, poate acum mai periculoasă ca niciodată. Dar 

trebuie să folosim mijloacele necesare pentru a 

contracara acest lucru, în spiritul  Convenției-cadru 

pentru protecția minorităților naționale și a Cartei 

europene pentru limbile regionale sau minoritare, 

cele două tratate principale ale Consiliului Europei 

în acest domeniu. 

Pentru minoritățile etnice, educația în limba lor 

maternă este esențială pentru a asigura cunoașterea 

limbii și culturii ca vector principal pentru 

promovarea, conservarea și reconstituirea identității 

culturale și a patrimoniului imaterial al acesteia ca 

un Bun Comun al Umanității și in acest sens 

Uniunea Democrată Tătară consideră ca pentru etnia 

tătara din România este foarte important și crucial 

acest demers. 

UDT prin referentul său cultural pe Italia, a 

prezentat în cadrul congresului obiectivele și 

activitățile sale de promovare, conservare si 

dezvoltare a identitatii culturale etnice turcico-tatare, 

de sprijinire a integrarii persoanelor etnice, 

indiferent de generatie, in societatea romaneasca si 

europeana, acțiunile de promovare a valorilor 

culturale, istorice, lingvistice și a identității culturale 

etnice turcice-tătare și a obținut  cu o majoranță 

covârșitoare adeziunea ca membru activ  în marea 

familie a grupurilor etnice europene sub tutela 

FUEN ( Federal Union of European Nationalities). 

UDT membru activ în cadrul FUEN 

Federal Union of European Nationalities 

Consilier Juridic şi Mediator Autorizat 

Claudia Crina Balint 
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Mezzosoprana Lavinia Bocu 

Fundatia Turan din Ungaria 

T U R K S O Y 

Yerlan Zhandarbay 

Serzhan Mussaiyn 

Kunduz Karyppaeva  

ANKARA KULUBU DIN TURCIA 

Maksud  

Iuldasnev 

Iliusa Khuzina 

Kiram Satiev  

NUNTĂ TĂTARĂ 

Chiamiran Chivu 

Mesud Baubec 

 Metin Zeadin 

Ansamblu 

Gagauzia 

TĂTARI ŞI 

UNGURI 

Adham  

Soliev  

Roza 

Rajapova 

Nedealcov  

Ilia– Gagauzia 

Artizan  Elvisa din Crimeea 



25 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 12, Septembrie 2021 

Cel mai mare festival autentic turcic-tatar din 

Romania ajuns la a 5 a editie, organizat si realizat 

de UNIUNEA DEMOCRATA TATARA, a avut 

un succes deosebit si s-a bucurat de participarea a 

36 tari. Dialogul intercultural a fost motorul 

deschiderii orizontului cunoasterii, a deschiderii 

fata de celelalte culturi diverse de-ale noastre si 

prin care putem constientiza principiul colaborarii, 

cooperarii, a bucuriei de a impartasi propria cultura 

si importanta de a fi impreuna intr-o lume diversa 

realizat prin intermediul obiceiurilor, traditiilor, a 

jocurilor si sporturilor traditionale, a muzicii si 

dansului traditional divers, a artei culinare care au 

incantat publicul participant. 
Festivalul international s-a bucurat de prestatia 

renumitilor artisti precum Adham Soliev (Uzbekistan), 

Yerlan Zhandarbay, Serzhan Mussaiyn, Kunduz 

Karyppaeva (Kazakistan), ansamblul Moldova (UTA 

Gagauzia), Iliusa Khuzina, Maksud Iuldasnev, Kiram 

Satiev (Tatarstan), mezzosoprana Lavinia Bocu( Italia, 

Romania), ansamblul Ankara Klubu (Turcia), 

ansamblul traditional palestinez, si a artistilor din 

Romania precum Chiamiran Chivu, Mesud Baubec, 

Metin Zeadin iar din cadrul tinerelor talente Monica 

Bolocan in varsta de 10 ani.  

Trei competitii sportive de Kures de mare 

anvergura au atins un succes mare de participare din 

partea a 36 de tari, astfel sportul si jocul traditional 

reusind a dovedi ca este un instrument potrivit, un mare 

ambasador si o oportunitate de a crea armonia si 

atmosfera pentru dialogul intercultural, atitudinea 

pozitiva de integrare sociala, dezvoltare, crestere si 

comunicare in diversitate intre etnici si ceilalti cetateni. 

Formele intangibile de cultură, înrădăcinate în 

istoria și țesătura socială a popoarelor si comunitatilor 

ca resurse fundamentale ale identității și diversității 

culturale si-au gasit locul si au indeplinit obiectivul 

nostru  de a  păstra și proteja patrimoniul universal 

transmis ca parte vie a trecutului la generațiile viitoare. 

Proiectul a urmarit si realizat valorificarea comunitatii 

care este participant direct și împărtășirea valorilor 

culturale cu toți cei care sunt în posesia a tot ce 

povesteste teritoriul, a evenimentelor sale istorice, a 

faptelor, a trecutului si prezentului, a tradițiilor sale, a 

valorilor care au avut importanță comuna pentru istoria 

nationala si universala. 

Incluziunea interculturală si dialogul intercultural 

necesită ca cetățenii sa transpuna aderarea la un sistem 

comun de valori, un simț comun al apartenenței 

cetățenilor și o identitate locală pluralistă în practica 

zilnică, ce au o mare nevoie de sprijinul si interventia 

autoritatilor locale si protejarea reala a valorilor 

culturale ale minoritatilor etnice, atat de necesara si 

urgenta. 

SABANTOI 2021 
Consilier Juridic şi Mediator Autorizat 

Claudia Crina Balint 

Uniunea Democrată Tătară și publicul 

participant a fost onorată să îl aibă alături la 

festivalul Sabantoi 2021 pe domnul Secretar de 

Stat din Ministerul Culturii DEMETER 

ANDRÀS ISTVAN. Ne bucuram că am reușit 

împreună să împărtășim valorile culturale tătare 

și diverse. Mulțumim pentru întâlnirea 

protocolară în care am înmânat darurile 

partenerilor noștri din Kazahstan și Uzbekistan, 

un mod deosebit de promovare a valorilor 

culturale și a relațiilor de colaborare atât de 

necesare pentru cultură. 

*Caftanul era o haină de origine orientală pe 

care o purtau domnul și boierii. Avea un important 

rol ceremonial și onorific. 

Dex 2009: CAFTÁN, caftane, s. n. (Înv.) Manta 

orientală, albă, lungă și largă, împodobită cu fire de 

aur sau de mătase, pe care o purtau domnii și boierii 

români. ◊ Expr. A îmbrăca (cu sau în) caftan = a 

(se) ridica la rangul de domn sau de boier. Simbol al 

rangului de domn sau de boier. – Din tc. kaftan. 

CULTURA 
CEL MAI MARE AMBASADOR 
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Сабантой халықаралық фестивалі 
10-13  Қыркүйек 2021 

2021 жылдың 10-13 қырқүйек аралығында 

Румыния елінің Констанца каласында 

"SABANTOI -2021" V-халықаралық 

мәдени фестиваль бағдарламасында 

тоғызқұмалақтан Халықаралық жарыс 

өткізілді, жарысқа Румыния, Пәкістан, 

Молдова және Қазақстаннан спортшылар 

сынға түсті. Жарыс қорытындысы: 

1- орын Ақсана Жұмабаева (Қазақстан) 

2- орын Флорин Карак (Румыния) 

3 - орын Елена Карак (Румыния) 

3 - орын Мажид Фарид (Пәкістан) 

 

С 2021 по 10-13, 10-13 на V-программе 

Международного фестиваля культуры ′′ 

САБАНТОЙ-2021 ′′ в Констанс г. Румыния 

В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из Румынии, Пакистана, 

Молдовы и Казахстана. Итоги гонки: 

1 место Аксана Жумабаева (Казахстан) 

2- орын Флорин Карак (Румыния) 

3 место Маджид Фарид (Пакистан) 

3 место Елена Карак (Румыния) 
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Terzo posto e medaglia di bronzo per l‘Italia al-

la Qazaq Kuresi World Cup, svoltasi il 12 settembre 

scorso a Costanza, in Romania, con la partecipazione del-

la Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali 

(FIKULT). Nella categoria -82kg è salito sul podio l‘at-

leta Alessio Pasciulli, molisano di Termoli, accompagnato 

dal M° Antonio Langiano in veste di team manager.  

Lotta tradizionale del Kazakistan, per le sue antiche 

origini ed importanza culturale il Qazaq Kuresi è stato 

dichiarato dall‘UNESCO ―Patrimonio Culturale Immate-

riale dell‘Umanità‖. Questa competizione, promossa dalla 

Qazaq Kuresi Association, è stata inserita nel ―Sabantoi 

International Festival”, grande evento culturale e sporti-

vo delle popolazioni turche che si svolge ogni anno a Cos-

tanza, voluto ed organizzato dall‘Unione Democrata Tata-

ra, presieduta da Belgin Naim, con il sostegno del Diparti-

mento per le Relazioni Interetniche del Governo di Roma-

nia. Centinaia di atleti provenienti dai vari paesi del mon-

do si sono cimentati nelle lotte tradizionali come Kurash, 

Aba Wrestling, Belbogli Kurash e Belt Wrestling Koresh, 

tutte rappresentate e promosse in Italia dalla FIKULT. Il 

commento del fondatore e presidente della Federazione 

Italiana Kurash e Lotte Tradizionali, avvocato Vittorio 

Giorgi: “La partecipazione a questo importante evento di 

Langiano e Pasciulli, i maggiori esperti in Italia di Shuai 

Jiao (antica lotta cinese), nasce da una recente volontà di 

collaborazione. Questo straordinario Festival, al quale 

aderiamo per la terza volta con grande interesse, è un chia-

ro esempio di come gli Sport Tradizionali siano deposi-

tari di antichi valori culturali ed espressione dello spirito 

di fratellanza tra i popoli”. 

Qazaq Kuresi World Cup 

Italia sul podio 

-55 kg: 

1) Bekzhan Tolepov KAZ 

2) Copusciu Victor MDA 

3)Daulet Nietbay KAZ 

3) Alexsandru Valentin ROM 

-60 kg 

1) Ashim Sagyndyk KAZ 

2) Denha Ali UKR 

3) Ceavdari Alexsandr MDA 

3) Simon Bendeguz HUN 

-66 kg 

1) Nur Amanshukirov KAZ 

2) Khalilov Azim UKR 

3) Armat Yeskaziyev KAZ 

3) Kiss Benjamin HUN 

-74 kg 

1) Mailashev Nauryzbek KAZ 

2) Ionita Mario ROM 

3) Yelibay Bizhan KAZ 

3) Abdiyev Osman UKR 

 

-82 kg 

1) Aidarbek Toktarbek KAZ 

2) Tanase George ROM 

3) Pasciulli Alessio ITA 

3) Tamba Cosmin ROM 

-90 kg 

1) Zhanatayev Yerassyl KAZ 

2) Derman Sydyk UKR 

3) Hristov Ilia BLG 

3) Aibol Aitbek KAZ 

-100 kg 

1) Mukhit Tursynov KAZ 

2) Lozovanu Gheorge ROM 

3) Dolassem Dieudonne CMR 

3) Salimgereyev Nurym KAZ 

+100 kg 

1) Zharylgapov Nurdaulet KAZ 

2) Maksat Issagabylov KAZ 

3) Aibat Seiten KAZ 

3) Natea Ilie-Daniel ROM 
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Grand Prix Kurash  

Organizat în onoarea Președintelui Republicii Uzbekistan 

Uniunea Democrată Tătară Ģi Federaţia Română 

de KureĢ (îcf) a organizat în data de 11 septembrie 

2021 în onoarea Președintelui Republicii 

Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, „Grand Prix of 

Kurash” la Venus-Mangalia, judeţul Constanța în 

România cu participarea a 36 de țări. Fondul de 

premiere a fost de 10.000 USD!  

Turneul face parte din cel mai mare festival 

internațional interactiv din România ajuns la ediția 

a 5-a: Sabantoi 2021! 

Kurash face parte din "Jocurile Olimpice ale 

Asiei" organism recunoscut de "Comitetul Olimpic 

Internațional" din 2007. Organismul mondial este 

International Kurash Association cu sediul în 

Uzbekistan iar  Federația Europeană de Kurash 

este condusă de președintele Federației Elene de 

Kurash cu sediul în Grecia. 

UDT a reusit sa organizeze un turneu ce a 

reunit mai multe naţiuni sub tutela sportului KureĢ, 

care a fost un ambasador deosebit pentru 

promovarea valorilor culturale a sporturilor 

tradiţionale în lume. 

Suntem mândri că am putut organiza acest 

turneu de anvergură mondială! 

 

 Rezultate 

Locul 1 si 4000 usd Zharyigarov Nurdavlet 

Kazakhstan 

Locul 2 si 2000 usd Natea Daniel Romania 

Locul 3 si 1000 usd Dolassem Dieudonne 

Camerun 

Locul 3 si 1000 usd Filipe Cesar Brazilia 
*** 

Locul 5 si 500 usd Seniuskas Augustinas Lituania 

Locul 5 si 500 usd Wrobel Kornieliusz Marek 

Polonia 

Locul 5 si 500 usd Holmirzayev Ernazar 

Uzbekistan 

Locul 5 si 500 usd  Zoltan Pentek Ungaria 
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L’Unione Democrata Tatara ha tenuto la 

prima conferenza internazionale sulle 

minoranze etniche  

A Bucarest si è discusso di diversità, 

minoranze etniche e di discriminazione. 

L‘Unione Democrata Tatara ha tenuto la prima 

conferenza internazionale organizzata in Romania 

da un‘associazione di minoranze etniche con un 

mediatore interculturale, l‘Ufficio di mediazione-

Balint Claudia Crina e una scuola europea-

Collegio nazionale ―Ion Neculce‖ destinata ad 

aprire gli orizzonti del dialogo interculturale, per 

promuovere diversità culturale e tolleranza, 

aggiungendo valore al 

progetto ―UNITI NELLA 

DIVERSITÀ! NO ALLE 

DISCRIMINAZIONI‖ per 

la lotta alla discriminazione, 

all‘incitamento all‘odio, fare 

conoscere lo spazio 

multiculturale in Dobrogea, 

come esempio di armonia, 

convivenza e 

socializzazione. 

Un ringraziamento 

speciale all‘ospite e partner 

dell‘evento: Biblioteca 

dell‘Accademia Rumena! 

La mostra multiculturale, 

realizzata con la 

partecipazione e la 

gentilezza dei nostri partner 

speciali: l‘Ambasciata del 

Turkmenistan a Bucarest e 

il gruppo storico Nokors 

hanno contribuito e 

promosso gli elementi culturali tradizionali, 

apportando valore aggiunto nel raggiungimento del 

dialogo interculturale e del patrimonio culturale 

immateriale, un bene comune dell‘umanità. 

La conferenza ha avuto un prezioso contributo 

aperto dal messaggio speciale per questa 

conferenza di Papa Francesco presentato da mons. 

Mario Codamo , Consigliere della Nunziatura 

Apostolica, la partecipazione a 25 missioni 

diplomatiche, speciali messaggi di apprezzamento 

e promozione come esempio per il mondo intero 

del Presidente del Consiglio Nazionale per la Lotta 

alla Discriminazione, Sig. Asztalos Csaba e del 

Segretario di Stato per l‘Equità e Pari Opportunità 

dal Ministero dell‘Istruzione, Sig. Radu 

Szekely che ha lodato e apprezzato la nostra 

iniziativa con la presentazione degli elementi di 

novità e valore aggiunto apportati alla diversità 

culturale dal progetto culturale realizzato 

all‘interno della scuola e attraverso la campagna 

online. 

La mediazione interculturale di Claudia 

Crina Balint può essere definita come azione volta 

a colmare l‘unità nella diversità culturale e di 

facilitare l‘interazione positiva e construttiva a cosi 

tanti paesi diversi, rapresentati dalle missioni 

diplomatiche al fine di favorire la lotta contro la 

discriminazione tramite la diversità culturale e 

l‘apertura dei nuovi orizzonti. 

Il lancio del libro ―Turkic 

and Tatar Sports‖ firmato 

da Naim Belgin ha concluso 

la conferenza con una 

presentazione e un discorso 

speciale del professore Vlad 

Grigore Lascu, volto a far 

conoscere gli elementi 

tradizionali, gli sport e i 

giochi dell‘etnia turcico-

tatara e del importanza della 

loro conoscenza intesa a 

sviluppare la conoscenza 

valori storico-culturali. 

Ringraziamo a tutti gli ospiti 

speciali che hanno 

partecipato e contribuito al 

preziosissimo successo della 

conferenza valorizzando e 

rispettando la diversità 

culturale, creando ponti tra 

le diverse comunità etniche 

e straniere riuscendo ad 

essere unite nella diversità contro la 

discriminazione: ambasciatori, diplomatici, 

istituzioni statali in particolare nel contrasto alla 

discriminazione e nella difesa dei diritti umani, 

rappresentanti di organizzazioni etniche e ONG, 

associazioni sportive e culturali, docenti 

universitari e sostenitori della cultura e dello sport. 
Organizzatori partner di progetto: 

Ufficio Mediatore – Balint Claudia Crina 

Unione Democratica Tatara – Presidente Naim Belgin 

Collegio Nazionale ―Ion Neculce‖, Bucarest – Direttore 

Olaru Catalina 

Contatto: : udt@udt.ro; naimbelgin@yahoo.com; 

cbalint@ymail.com; ion.neculce@gmail.co 

https://www.cronachedellacampania.it/2021/07/bucarest

-convegno/?refresh_ce 

 

A Bucarest convegno sulle minoranze etniche e sulle discriminazioni 
Di REDAZIONE CRONACHE 22 Luglio 2021 10:03  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОРЭШ В РУМЫНИИ 

10-13 сентября 2021  Румыния 

11-12 сентября в городе Констанца 

(Румыния) состоялись международные 

соревнования по корэш в рамках  фестиваля 

“SABANTOI”, где были представлены три вида 

борьбы: Корэш (Татарстан);Кураш (Узбекистан); 

Казах куресе (Казахстан); За победу в... 

11-12 сентября в городе Констанца 

(Румыния) состоялись международные 

соревнования по корэш в рамках  фестиваля 

“SABANTOI”, где были представлены три вида 

борьбы: 

Корэш (Татарстан); 

Кураш (Узбекистан); 

Казах куресе (Казахстан); 

За победу в трех весовых категориях 

соревнований по корэш боролись более 250 

спортсменов из 36 стран мира.  Мастер класс для 

борцов провели бронзовый призер олимпийских 

игр, призер чемпионата мира по корэш, 

заслуженный мастер спорта Марид Муталимов и 

чемпион Универсиады в Казани, мастер спорта 

международного класса Нафис Миннебаев. 

Финальные поединки турнира прошли на 

главной площади фестиваля “SABANTOI”, там 

же состоялось и торжественное награждение 

победителей и призеров.  

Международные соревнования в Румынии 

проводятся уже более 4 лет. Федерация корэш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румынии ведет активную работу с 2010 года 

и ежегодной принимает участие в Чемпионате 

мира по поясной борьбе корэш и многих 

международных турнирах.   

Results Belt Wrestling Koresh World Cup: 

-65 Kg 

1 Place Minnebaev Nafis  

2 Place Khalilov Azim  

3 Place Geavdari Alexander 

-85 Kg 

1 Place Galimullin Ranis 

2 Place Mailachev Nauryzbek 

3 Place Khurdade Eiup  
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09-14 Eylül 2021 

tarihlerinde, Romanya‟nın 

Köstence Ģehrinde Tatar 

Demokrat Birliği BaĢkanı Naim 

Belgin‟in davetlisi olarak, 36 

ülkenin yer aldığı “Sabantoi” 

kültürel etkinliğine Ankara 

Kulübü Derneği Genel 

BaĢkanımız Dr. Metin 

ÖZASLAN baĢkanlığında 

Seymenlerimiz ile beraber 

katılım sağlandı.  

Ankara Kulübü Derneği 

Genel BaĢkanımız Dr. Metin 

ÖZASLAN, 36 ülke temsilcisiyle toplantılar 

gerçekleĢtirirken, festivale katılan ülke temsilcilerine 

teĢekkür etti. Özbekistan Devlet BaĢkanı'nın 

desteklediği festivale, dünyanın birçok yerinden 

sporcu da katıldı.  

Özbek GüreĢi ve 

Okçuluk 

etkinliklerinin de 

sergilendiği alanda, 

Ankara Kulübü 

Derneği Genel 

BaĢkanımız Dr. Metin 

ÖZASLAN, 

Özbekistan ve 

Romanya 

televizyonlarına 

demeçler verdi.  

Sabantoi 

Festivaline katılan Gagavuz Türkleri, kilometrelerce 

öteden Türkiye'ye ve 

Kızılcagün 

Televizyonuna 

selamlarını iletti.  

Ankara Kulübü 

Derneği 

Seymenlerimizin 

etkinlik süresince 

yapmıĢ oldukları 

gösteriler yabancı 

konuklar tarafından 

beğeni ile izlendi. 

ANKARA KULÜBÜ 

DERNEĞĠ GENEL 

BAġKANIMIZ DR. 

METĠN ÖZASLAN 

BAġKANLIĞINDA 

SEYMENLERĠMĠZ, 

ROMANYA'NIN 

KÖSTENCE ġEHRĠNDE DÜZENLENEN 

SABANTOĠ KÜLTÜREL ETKĠNLĠĞĠ'NDE ! 

Balkanlardan Anadolu'ya  

Seymenlerimiz Romanya Köstence'de büyük alkış aldı! 
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Der deutsche ABA-Präsident kam allein nach 

Constanza Hamdan Iflazoglu, ABA-Präsident für 

Deutschland/Europa, kann fast nichts aus der Ruhe 

bringen. Geplant  war, dass eine komplette deutsche 

Mannschaft beim Turnier in Constanza antritt. Leider 

kamm das nicht zu stande, die deutschen Ringer 

konnten  nicht mit reisen. 

  

Für Hamdan Iflazoglu kam aber nicht in Frage, die 

Teilnahme abzusagen – er flog eben allein! In Eile 

hat er mit Freunden kurzfristig hart trainiert, nahm als 

ABA-Ringer am Turnier teil und war sogar sehr 

erfolgreich: Platz 4 ist die bemerkenswerte 

Belohnung für seine mutigen Kämpfe. 

 36 Nationen waren am Start, dieses Mal sogar aus 

Ländern die bisher nie bei ABA-Wettbewerben dabei 

waren – wie Brasilien, Kamerun und Ghana. Für 

diese Teams war es Ehrensache, zum hervorragend 

organisierten Sportevent nach Rumänien zu kommen. 

Dem großartigen Team um Naim Belgin (ABA 

Rumänien) hier ein tolles Kompliment, „ihr ward 

großartige Gastgeber!“ 

Der deutsche ABA-Präsident kam allein nach Constanza 
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 Geçtiğimiz hafta sonu Bursa Tüm Tatar Türkleri 

Dayanışma Derneği üyesi bir gurup arkadaşla derneği 

temsilen Romanya, Köstence, Mangalya‟da gerçekleşen 

Demokrat Tatar Birliği Otantik Festivali’ne gitme ve 

izleme fırsatım oldu. 

Aslında her yıl gerçekleşen ama Pandemi nedeniyle 

geçen yıl katilamadigimiz bu festivale talep üzerine 

Bursa’dan Mehter takımıyla katılacaktık ama son gün 

çıkan vize işlemlerindeki bir sorun nedeniyle izleyici olarak 

birkaç arkadaşla katıldık. 

2019 yılında Bursa Büyükşehir belediyesi 

destekleriyle katıldığımız Bursa Mehter Takımı festivalde 

büyük beğeni toplamıştı. 

O nedenle yeniden böyle bir talep gelmişti ama vize 

konusundaki sorunu aşamadığımız için bu talebi 

karşılayamadık. 

Uluslararası özelliği olan ve Tatar Türklerinin 

kültür ve tarihsel yaşamlarının yansıtıldığı böyle bir 

festivalde dünyanın bir çok ülkesinden gelen (Türkiye, 

Bulgaristan, Moldavya, Özbekistan, Kazakistan, 

Macaristan, Kırım, Filistin) Tatar Türkleri kuşak güreşi, 

folklor, giyim-kuşam ve yeme-içme kültürlerini yeniden 

görme şansı bulduk. 

Romanya Demokrat Tatar Türkleri Birliği Başkanı 

Naim Belgin açılışta yaptığı konuşmada amaçlarının Tatar 

Türklerinin kültürlerini tanıtmak ve yaşatmak olduğunu 

belirtti. 

* * *    

Festivalde bir kez daha  ortak dil konusu gündeme 

geldi. 

Dünyadaki bütün Türklerin birbirlerini kolayca 

anlayabilecekleri bir dili kullanmaları, 

Türkiye‟den Özbekistan„a giden bir Türk‟ün oradaki 

soydaşlarımızla hiç zorlanmadan 

anlaşabildiği, Tataristan‟dan Türkiye‟deki bir 

Üniversite‟ye gelen bir Tatar Türk‟ünün ilk yıl 

Türkiye Türkçesini öğrenmek zorunda olmadığı bir 

yapının sağlanması gerçekliği bütün yalınlığıyla ortadadır. 

Türkler, bugün çok geniş bir coğrafyaya yayılmış 

durumda. Anadolu’dan Avrupa‟ya, Balkanlar’dan 

Kafkaslar‟a, Afika‟dan Uzak Doğu‟ya kadar her 

yerde Türk„ün yaşadığına tanık olmaktayız.  

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra 

bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan„da, zamanla Türkçenin 

özellikle ses yapısında değişmelerin meydana geldiğini 

görülmekte.  

Türklerin dünya üzerine dağılmasından sonra 

birbirleriyle pek ilişki içerisinde bulunmamaları ve diğer 

Türk illerinden habersiz yaşamaları, dilde de 

farklılaşmaları beraberinde getirmiş.  

Türk dünyasındaki dilsel anlamdaki bu farklılıklar, 

kuşkusuz bizim kültür, tarih, soy, ulus… birliğimizi de 

derinden etkilemiş. 

Özellikle Sovyetler Birliği döneminde Rusların 

egemenliği altında yaşayan soydaşlarımıza Rusça 

öğretilmiş ve onlara “Sen Türk değil Azerisin, Özbeksin, 

Tatarsın, Kazaksın…” denilerek, onlar Türk 

dünyasından koparmak istemiş.  

Artık şimdi bütün Türk dünyasında rahatça 

konuşulabilecek ve yazıya aktarılabilecek ortak bir Türk 

dili oluşturmak.  

* * * 

 "Dilde, işte, fikirde birlik" sözleriyle Türk 

topluluklarının birleşebileceği fikrini savunan, basın ve 

eğitim çalışmalarıyla iz bırakan İsmail Gaspıralı'nın 

düşünceleri bugün de sıcaklığını daha sıcak bir biçimde 

korumakta. 

Dünya Müslümanlarının ve Türklerin birliği ve 

kalkınması için mücadele eden İsmail Gaspıralı, gerek 

basın-yayın yoluyla ve uyguladığı yeni eğitim metotlarıyla 

gerekse yazdığı eserlerle bu hedefine ulaşmak için büyük 

çaba göstermişti. 

Ortak Türk Dili‟nin kurulması için, ön koşullardan 

birisi “Ortak Türk Alfabesidir.  

Bu konuda, son zamanlarda çalışmalar yapılmış ve 34 

harfli Ortak Türk Alfabesi oluşturulmuştur.  

Bugüne kadar bu ortak dilin oluşturulamama 

nedenlerinden birisi de, alfabe ortaklığının olmamasıdır.  

Latin, Kiril ve Arap Alfabelerinin kullanıldığı Türk 

dünyasında, bugün neredeyse bütün Türk 

devletlerinde Latin Alfabesi‗ne geçilmiştir artık. 

Son olarak Gagauzlar, Kiril Alfabesi‟ni bırakıp Latin 

Alfabesi„ne geçiş yapmışlardır.  

Bütün Türk devletlerinde Latin Alfabesi„ne geçişin 

tamamlanması, ortak dil yaratma çabaları açısından 

oldukça sevindirici bir gelişmedir.  
https://www.yenimarmaragazetesi.com/yazarlar/turk-dunyasinda-

ortak-dil-sorunu-26131.html?fbclid=IwAR29K-

Kw1J20aIiD7Ixn66TDo6c0p6Q1XAnqlDWI3dKtInw5Kn6gLqz9

QEg 

Romanya Demokrat Tatar Birliği Festivali ve  

Türk Dünyasında Ortak dil sorunu... 
Orhan Kaplan 

https://www.bilgicik.com/yazi/ozbekistan-cumhuriyeti-turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/ozbekistan-cumhuriyeti-turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/tag/tataristan/
https://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/
https://www.bilgicik.com/tag/balkanlar/
https://www.bilgicik.com/yazi/turk-adinin-anlami-turk-ne-demektir/
https://www.bilgicik.com/tag/turkmenistan/
https://www.bilgicik.com/yazi/ozbekistan-cumhuriyeti-turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/Turk-Dunyasi/
https://www.bilgicik.com/yazi/Turk-Dunyasi/
https://www.bilgicik.com/yazi/turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/
https://www.bilgicik.com/yazi/turklerin-kullandiklari-alfabeler-alfabelerimiz/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/arap-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/tag/kiril-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/latin-alfabesi/
https://www.bilgicik.com/yazi/Ortak-Dil/
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Il Festival Sabantoi interetnico di condivisione di musica, 

danza, giochi, sport e gastronomia si è svolto nella 

regione di Costanza 

ed ha visto la 

partecipazione 

ufficiale di ben 36 

Paesi  

Con il sostegno del 

Dipartimento 

Relazioni 

Interetniche del 

Governo di 

Romania, l‟Unione 

Democrata Tatara ha 

tenuto il 5° Festival 

SABANTOI, evento 

interculturale ed 

interetnico di 

condivisione di 

musica, danza, giochi, sport e gastronomia per il dialogo 

tra popoli diversi. 

SABANTOI 2021, svoltosi nella regione di Costanza, ha 

avuto un grande successo di pubblico ed ha visto la 

partecipazione 

ufficiale di ben 

36 Paesi. Molto 

apprezzato 

nella cerimonia 

d‟apertura il 

discorso del 

Segretario di 

Stato Demeter 

Andras Istvan, 

che ha 

evidenziato il 

modello 

positivo di 

armonia e 

convivenza 

della cultura 

tartara. 

Il Festival ha 

presentato le 

esibizioni di numerosi artisti provenienti da tanti Paesi, 

come Uzbekistan, Kazakistan, Moldova-Gaganzia, Italia, 

Turchia ed ovviamente Romania. Ricchissima la platea 

degli sport tradizionali, patrimonio dell‟Unesco 

(Mangalia, Kuresi), 

esaltati dal 

messaggio speciale 

del Ministro dello 

Sport e della 

Gioventu‟ del 

Governo rumeno 

Eduard Novak. 

Particolarmente 

significativo il fatto 

che si e‟ tenuto a 

COstanza il 1 

Congresso Mondiale 

per unire i diversi 

stili di Kures, per 

iniziativa del 

Presidente UDT 

Naim Belgin. I rappresentanti dei 36 Paesi partecipanti 

hanno approvato e siglato la Carta delle Regole della 

BWA, Bellash World Association, con la delegazione di 

Romania eletta nel Comitato Esecutivo. Presidente del 

Comitato 

Esecutivo e‟ 

stato eletto 

Komil 

Yusupov, Vice 

Presidente 

Naim Belgin. 

Il Presidente 

Naim Belgin si 

e‟ detto molto 

soddisfatto dei 

risultati ottenuti 

da SABANTOI 

2021, che ha 

dato un 

contributo 

prezioso alla 

promozione 

della cultura 

etnica turco-

tatara e al valore positivo della diversita‟ nei rapporti di 

condivisione ed integrazione tra i popoli. 

Grande successo per il Festival interculturale Sabantoi 
Di LA REDAZIONE 17 Settembre 2021 11:31  



Sponsori 

Parteneri 
Donatori :  Selectron Suruburi * Fine Draprod*  Ervin Mujdaba*Dincer Iusein * Achif Orhan * Redin Ismail * Gihan Velişa * 

Cherim Torgut * Florin Cârâc *Cherim Fichiret * Ismail Bulent * Ismail Feuzi * Ismail Sinan * Achif Tansu * Leila Kadir 

*Hakan Karabagli*Marian Dimitriu* Nicu Chiru* Ghiunal Menzat * Cutlacai Adil-Edis * Abdullah Işɪkyildiz * Şenol Murat * 

Memur Derviş * Menabit Ozghiun* Bari Nerdin*Dr. Metin ÖZASLAN* 

Asociaţia Culturală 
“Mehmet Niyazi” 



În perioada 16-19 

septembrie 2022, 

Uniunea 

Democrată Tătară  

organizează 

festivalul 

internaţional de 

jocuri tradiţionale  

ediţia a 6 a 

*** 


