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Problemele pentru aplicația de autorecenzare nu au 

întârziat să apară iar autoritţile au motivat că, cauza ar fi 

numărul mare de români care accesează sistemul. 

Oamenii au fost ―convinşi‖ să se autorecenzeze prin 

metode care mai de care mai diverse. 

De exemplu li s-a ―reamintit‖ ca prin refuzul de a  

furniza datele pentru recensământ riscă o amendă de la 

1.000 de lei la 3.000 lei. 

Apoi au revenit la metode mioritice 

spunând că salariaţii care vor alege să se 

autorecenzeze online vor primi o zi 

liberă de la angajator. Dovada 

autorecenzării online se va realiza prin 

prezentarea codului de confirmare a 

încheierii cu succes a autorecenzării. 

Angajatorii fiind obligați să le 

acorde salariaților o zi liberă, plătită, 

dacă aceştia prezintă dovada completării 

formularului online în prima etapă a 

recensământului populației. 

Codul va fi generat automat de 

aplicaţia informatică pentru fiecare 

formular individual transmis către baza 

de recensământ. 

Oamenii care s-au recenzat şi care 

ca dovadă au tipărit chiar şi formularul 

au reclamat că au primit vizita 

recenzorului fizic şi că formularul nu era 

în sistem aşa cum aleseseră ei. De exemplu o familie a 

reclamat faptul că a înregistrat 5 persoane şi în sistem era 

contabilizat cu 3 persoane. Alte persoane nu se regăseau 

înregistrate deloc sau erau cu date lipsă.  

Fiind primul an în care acest sistem este folosit este 

posibil ca el să dea anumite erori. 

Revin cu mesajul pentru comunitatea tătară din 

România deoarece 2 întrebări sunt importante: 

1) Etnia : tătară 

2) Limba: tătară 

Ce se întâmplă dacă nu răspund 100% corect la 

maratonul de 150 de întrebări al recensământului 

populației?! 

Nimic! 

Noi subliniem dublu și apăsat că răspunsurile legate 

de etnie și limbă sunt foarte importante iar restul nu sunt 

prioritare pentru subiectul recensământului populației. 

Familiile mixte se pot declara tătari dacă asta simt cu 

adevărat. Răspundeţi cu fermitate şi hotărâre . 

Cum formularul se completează încet sau foarte încet   

iar personalul este insuficient în această fază vă dați 

seama cât de important este completarea lui de către 

întreaga comunitate tătară. 

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. 

 

Probleme la recensământul populației  2021 ce se realizează acum în 2022 
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Ziua Mondială UNESCO pentru Diversitate Culturală Dialog şi Dezvoltare 
Conferința Internațională-21 mai 2022 

―UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION‖ -EDITIA A II-A 2022- 

Uniunea Democrată Tătară alaturi de Birou 

mediator-Balint Claudia Crina în parteneriat cu  

Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul de 

Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-

PROEDUS si  ARCUB a realizat Conferința 

Internațională a proiectului “UNIȚI ÎN 

DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION” 

ED.2 pentru lupta împotriva discriminării, a 

discursurilor incitatoare de ură, la sediul ARCUB 

menită să să celebreze “Ziua Mondiala UNESCO 

pentru Diversitate Culturala, Dialog si 

Dezvoltare”, sa deschidă orizonturile dialogului 

intercultural, al promovării diversității culturale și 

al toleranței. 
Mulţumiri speciale gazdei şi partenerilor 

evenimentului: Primaria Municipiului Bucureşti, 

PROEDUS si ARCUB! 

Expozitia multiculturala, realizata cu participarea si 

amabilitatea partenerilor nostri speciali: Liceul Teoretic 

Jean Monnet, Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu, 

Colegiul National Ion Neculce, Scola Gimnaziala 

Uruguay, Colegiul National Gh.Lazar, Liceul Teoretic 

CA Rosetti, clubul fashion moda din cadrul Colegiului 

National Bilingv George Cosbuc, standurile 

promotionale ale ISACCL si IRDO. Am fost onorati 

prin sprijinul  Ambasadei Nigeria la Bucuresti sa ne 

bucuram de picturile deosebite a marelui artist nigerian 

Kingsley C. Nwabia. Au mai participat cu picturi dna 

Iuliana Buica si dra Soraya Filippelli aducand un plus 

valoare diversitatii culturale. Grupul de reconstituire 

istorica Nokors cu expozitia speciala alcatuita din yurta 

traditiuonala tatara, elemente traditionale, costume si 

arme specifice tatare,  ateliere creative a contribuit si 

promovat elementele traditionale culturale, aducand un 

plus-valoare in realizarea dialogului intercultural si al 

patrimonului cultural intangibil, UN BUN COMUN 

AL UMANITĂŢII. O expozitie deosebita imbogaţită 

de creatiile incantatoara ale studentilor si doctoranzilor 

de la UNARTE care au contribuit la promovarea si 

celebrarea diversitatii culturale. 

Conferința a avut o contribuţie valoroasă prin 

deschiderea cu Imnul naţional interpretat de 

mezzosoprana Lavinia Bocu şi  mesajul special din 

partea Primăriei Municipiului Bucureşti pentru această 

conferinţă prezentat de dna Catalina Budulus. 

Participarea a 10 misiuni diplomatice, mesajele 

deosebite de apreciere şi promovare ca exemplu pentru 

întreaga lume din partea Ambasadei Ungariei la 

Bucuresti prin domnul consilier Soltèsz Levente,  

mesajul dnului Andor Barabàs  din partea FUEN sosit 

special de la Bruxelles,  
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a dnei Cristina Tunegaru din partea Ministerului 

Educatiei care au lăudat şi apreciat initiaţiva noastră 

cu prezentarea elementelor de noutate și plus-valoare 

aduse diversității culturale de proiectul cultural 

desfășurat în cadrul caravanei de școli și prin 

intermediul campaniei online, au adus un aport 

considerabil la promovarea diversitatii culturale ca 

mijloc de combatere impotriva discriminarii. De 

asemena, am fost onorati de  mesajele si sutinerea din 

partea IRDO- dl. Director Adrian Bulgaru, partenerul 

nostru in cadrul proiectului, care prin implicare si 

participare  a contribuit la cunoasterea drepturilor 

minoritatilor si a drepturilor omului in randul tinerilor 

elevi si a cadrelor didactice. O surpriza frumoasa am 

primit si cu participarea din partea CCJB un mesaj 

special prezentat de dna. Allupi Daniela.  

Lansarea cărții ―Drepturile Minoritatilor 

Nationale‖- ghid pentru cadrele didactice semnata de  

Istvan Haller, Jànosi Dalma si Naim Belgin  a 

încununat conferinta cu o prezentare si un discurs 

video deosebit a domnului Istvan Haller,  menită să 

promoveze importanta cunoasterii etniilor nationale in 

randul copiilor si tinerilor, sa sprijine cadrele didactice 

cu jocuri si activitati specifice, aducand astfel o 

contributie valoroasa la lupta impotriva discriminarii. 

Conferinta a celebrat ―Ziua Mondiala UNESCO 

pentru Diversitate Culturala, Dialog si Dezvoltare‖ 

intr-o atmosfera a diversitatii culturale prin 

intermediul artistilor participnti. Astfel, ne-am bucurat  

de momentul atistic pop-opera creat special de 

mezzosoprana Lavinia Bocu. Momentul artistic tătar 

interpretat de Genghiz Cutlacai prin ritmul său a 

încălzit atmosfera si ne-a învăluit cu muzica tătară 

deosebită. Am fost plăcuţi surprinşi de 2 momente 

artistice ale copiilor de la Scoala Gimnaziala Uruguay 

care ne-au transmis mesaje de unitate, pace si de 

solidaritate. Finalul conferintei a fost marcat de 

prestatia artistica a ansamblului Românaşul care ne-a 

oferit un moment artistic tradiţional încântător. 

 Mulţumim tuturor invitaților speciali care au 

participat şi 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 guvernamentale ale statului si 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 diversitatii 

culturale. 
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Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului (ISACCL), Centru de Excelență al 

Academiei Mondiale de Artă și Știință, a fost alături de 

Uniunea Democrată Tătară în organizarea celei de-a doua 

ediții a proiectului „Uniți în diversitate. NO 

DISCRIMINATION!‖. Astfel, ISACCL a participat la 2  

întâlniri cu elevii a două licee din București – Colegiul 

Național Gheorghe Lazăr și Liceul Teoretic Jean Monnet, 

și la conferința- eveniment de încheiere a proiectului, 

susținută în data de 21 mai, chiar ziua dedicată celebrării 

diversității culturale.  

În cadrul celor 2 întâlniri cu elevii liceelor 

bucureștene, ISACCL a fost reprezentat de dr. Oana 

Brânda, expert în cadrul Departamentului de Diplomație 

culturală. Aceasta i-a provocat pe elevi la un dialog 

despre maniera în care ei percep discriminarea și 

valențele discriminării, prezentându-le totodată diverse 

perspective naționale și internaționale privind felul în care 

ar trebui să fie abordate subiectele „discriminării‖ și 

„diversității culturale‖. Fiecare dintre aceste întâlniri s-a 

încheiat cu o prezentare a zonei Dobrogei, o zonă extrem 

de diversă din punct de vedere etnic și cultural. Acest 

spațiu este un exemplu foarte bun de înțelegere și 

cooperare între oameni, etnii și tradiții diferite, de-a 

lungul istoriei lor comune, lucru care a generat produse 

culturale noi și atractive, de care ne bucurăm astăzi. 

Trebuie subliniat faptul că traiul interetnic în Dobrogea 

nu a însemnat doar viața în comun a mai multor grupuri 

etnice pe același teritoriu, ci a presupus un climat de pace 

și liniște, care a permis înflorirea culturii, artei, literaturii. 

Exemplele oferite elevilor participanți la acest întâlniri au 

fost picturile Școlii de la Balcic sau ale „Coastei de 

argint‖, unde imaginile satelor românești sunt îmbogățite 

de elemente tradiționale tătărești sau turcești. Simplul fapt 

că în construcția palatului său de la Balcic, Regina Maria 

a României a alăturat și un minaret arată aprecierea 

pentru diversitatea culturală a locului.  

ISACCL a participat și la conferința de încheiere 

a proiectului „Uniți în diversitate. NO 

DISCRIMINATION‖ ce a avut loc în data de 21 mai a.c. 

În cadrul acestui eveniment, Alice Boboc Enache, 

consilier în cadrul ISACCL a prezentat activitatea 

Institutului, prin care se poate observa înalta prețuire 

pentru diversitatea culturală și rolul important jucat de 

diversele minorități de pe teritoriul României. În acest 

sens, unul din proiectele pionier ale Institutului – 

Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale 

Orientului, se preocupă și de problema minorităților din 

acest spațiu. Este o certitudine că evoluția istorică a 

Dobrogei a fost semnificativ influențată de prezența pe 

teritoriul său a diverselor grupuri etnice, cu tradițiile, 

istoria și obiceiurile lor. 

Într-o lume dominată de prezența războiului, în 

care individul este supus atrocităților pe motive etnice, 

discuția despre toleranță și lupta împotriva discriminării 

este cu atât mai importantă. Războiul din Ucraina este, 

din păcate, exemplul curent de pe urma căruia trebuie să 

ne reamintim cât de valoroasă este pacea. Iar tinerii, care 

nu au experiența epocilor trecute și a războaielor lor, 

trebuie să învețe valoarea păcii. Pacea este cadrul în care 

diversitatea culturală înflorește și potențează evoluția 

umană, în care discriminarea nu-și are rostul și în care 

toleranța se manifestă prin înțelegerea și acceptarea 

celuilalt. 

Participarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la proiectul 

„Uniți în diversitate. NO DISCRIMINATION!” 
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Kureş la România are Roast [Antena1] 

https://youtu.be/SsRtUeaAmmU  

După cum bine știți kureșul era obligatoriu în 

armata lui Genghiz Han, a hanilor de dinaintea erei 

noastre și cea a celor de după 1200 dar în zilele 

noastre un sport simplu* și spectaculos practicat pe 4 

continente în 120 de țări... 

Florin Billy Nistor arbitru internațional de Kureș 

George Lozovanu medaliat cu argint la 

Campionatul European din Germania și la cel din 

Istanbul; Vicecampion Mondial și medaliat la 

competiții internaționale de Kureș. 

Mocanu Ionuț medaliat cu bronz la Campionatul 

European de Kureș din Germania și medaliat la alte 

competiții internaționale 

Alexandru Matei profesor de istorie, instructor de 

arc și reprezentantul grupului de reconstituire 

istorică Nokors 

Dan Corbu reprezentat al grupului de reconstituire 

istorică Nokors 

Mulțumim tuturor pentru promovarea culturii 

tătare! 

*Spunem că este simplu că nu trebuie să facem 

procese de intenție nici să interpretăm ci să 

observăm cine atinge primul solul cu spatele pentru 

a-l declara învins. Nu există luxații, fixări sau 

procedee de sacrificiu. Amănunt important pentru a-l 

diferenția de restul... 

Le-am prezentat "Marmotelor" și mangala, unul 

dintre jocurile  intelectuale istorice al tătarilor. 

Kureş la România are Roast [Antena1] 

 
În cel de-al șaselea episod de la România are Roast - sezonul 1 din 15 iunie 2022, la o altă probă, 

Cătălin Bordea și colegii săi din echipa Marmotelor Vesele trebuie să reziste un minut într-o luptă 

corp la corp individuală cu campionii europeni la Kureș din Constanța #RomaniaAreRoast 

#Antena1  
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Batu Khan 

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

Despre Juchi, fiul lui Chinggis Khan, sunt doar 

câteva mențiunii păstrate în istoriografie. Dar 

despre întemeietorul de facto al Hoardei  de Aur, 

Batu, creatorul de khani, sunt izvoare și documente 

care vorbesc în amănunt, păstrând vie memoria 

acestui mare războinic 

Conducătorul mongol Batu (Bádu, uneori 

dat ca Báduˉhán sau Báduˉ kèhán ), s-a 

născut în jurul anului 1205. A fost al doilea 

fiu al lui Jochi(1185–1225), cel mai mare al 

fiu al lui Chinggis Khan (1162– 1227). 

Mama lui Batu a fost Uki-Khatun, care 

provenea din tribul Khungirat și era fiica lui 

Ilchi-noyon . Numele de Batu derivat din 

cuvântul mongol „Bat‖ care înseamnă 

„puternic, durabil, de încredere‖. În cronicile 

rusești, apare ca Batu , de unde a fost preluat 

de către unele sursele europene, inclusiv în 

„Cronica Poloniei Mari” și în scrierile lui 

Giovanni da Pian del Carpine (1182-1252). 

În ciuda faptului că avea un frate mai 

mare, Orda (1204–1280), Batu i-a succedat 

tatălui său din ordinul lui Chinggis și l-a 

ajutat să-și înscăuneze unchiul Ögedei(1186 

– 1241) ca mare Han la alegerea Qurltai-ul din 

1229. În 1235, Ögedei a propus să finalizeze 

cucerirea stepei vestice încredințată inițial tatălui lui 

Batu. În primăvara anului 1236, Batu și prinții din 

toate liniile chinggizide au pornit pentru cucerirea 

teritoriile cumane și ruse. Conform voinței lui 

Chinggis, fii lui Jochi au moștenit toate pământurile 

câștigate în această campanie masivă, de la Volga 

până în Ungaria, făcând astfel din Batu cel mai 

mare khan mongol alături de marele Han însuși. Cu 

toate acestea, Batu a trebuit să trăiască incidentul 

jenant la Kozel'sk(unde locuitori acestui oraș au 

rezistat cu hotărâre șapte săptămâni, din martie- 

aprilie 1238) și momentul de nehotărâre din bătălia 

de la Mohi (11 aprilie 1241). Büri, fiului lui 

Chagatai’ s-a plâns de  faptul că Batu a primit un 

pământ atât de vast și fertil și împreună cu fiul lui 

Ögedei Khan, Guyug(1206-1248) și comandantul 

Harghasun, l-au ridiculizat pe Batu drept o „bătrână 

cu barbă‖. Moartea lui Ögedei (11 decembrie 1241) 

a dus la oprirea campaniei militare europene și 

formarea unui qurltai care să numească un khan. 

Retrăgându-se din Ungaria, a făcut tabere militare 

de-a lungul malurilor Volgăi. În acest moment, el 

era afectat, la fel ca mulți prinți mongoli, de gută și 

și-a anunțat incapacitatea de a participa la orice 

quriltai imediat, întârziind astfel succesiunea cu 

câțiva ani. În cele din urmă, Güyüg a fost ales mare 

khan pe 24 august 1246. 

 După moartea lui Ögedei, Batu a devenit un fel 

de vicerege peste toate părțile vestice ale 

Imperiului, controlând afacerile de rutină printre 

prinții ruși, numind membrii lui Jochid drept 

guvernatori ai Iranului și primind în audiență 

conducători din Caucaz. În niciun moment, însă, nu 

a contestat în mod deschis autoritatea marelui khan. 

Suspiciunile dintre Batu și Güyüg au crescut, totuși, 

când Güyüg a înlocuit oficialii din Iran și 36 basqaq 

(guvernatori mongoli) din Caucaz cu proprii săi 

oameni, inclusiv Eljigidei, tatăl lui Harghasun 

Noyan. Când Güyüg a început să se deplaseze spre 

vest, aparent pentru a face campanie în Orientul 

Mijlociu, Sorqtani Beki , văduva fiului cel mic al lui 

Chinggis Khan, Tolui, l-a avertizat în secret pe Batu 

că el este de fapt ținta intenționată a lui Güyüg. 

Numai moartea subită a lui Güyüg în aprilie 1248 a 

evitat un posibil război civil. În timpul regenței care 

a urmat, Batu a convocat un quriltai special pe 

propriul său teritoriu, la care au participat în mare 

parte doar reprezentanți minori ai marilor familii.  
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Când Batu a propus să-l ridice pe Möngke

(1209-1259), fiul cel mare al lui Tolui și unul dintre 

puținii prinți de rang înalt prezenți, ca Khan, el a 

început o mica lovitura de stat care a aruncat 

familiile Jochid și Toluid împotriva vechilor săi 

rivali Chaghatai și Ögedei. Möngke servise și în 

campania de vest din 1235–1241, dar nu se 

alăturase batjocoririi lui Batu. Numindu-l pe fratele 

său Berke să-i reprezinte familia Jochida, Batu a 

asigurat alegerea lui Möngke la marele quriltai din 

Mongolia (iulie 1251). Când Möngke i-a epurat pe 

oponenții noilor alegeri, Batu a cerut și a primit 

custodia lui Büri și Eljigidei, care au fost amândoi 

executați. În timpul domniei lui Möngke Khan, 

prestigiul lui Batu ca vicerege al marelui khan în 

vest a atins apogeul. Mai mult, ca susținător al lui 

Möngke, Batu se bucura de un mare prestigiu. După 

cum este citat de William de Rubruck (1220–1293),  

Möngke a spus: „Așa cum soarele își trimite razele 

peste tot, la fel stăpânirea mea şi cea a lui Batu 

ajunge pretutindeni." Chiar și așa, Batu le-a permis 

recensământului lui Möngke să opereze liber în 

tărâmul său și a trimis reprezentanți străini, precum 

William de Rubruck, către Möngke. Batu a trimis o 

mare delegație Jochid pentru a participa la expediția 

lui Huleg în Orientul Mijlociu, fără a bănui că 

aceasta ar avea ca rezultat eliminarea predominanței 

Jochide acolo. 

Batu a murit în 1255. Motivele morții sale 

sunt neclare, ceea ce lasă loc pentru o varietate de 

ipoteze - de la otrăvire la moarte naturală din cauza 

bolilor reumatice. Fiul său Sartak, care se afla în 

acel moment în Mongolia, la curtea lui Möngke 

Khan, urma să devină moștenitorul legal. Cu toate 

acestea, în drum spre casă, Sartak a murit pe 

neașteptate, iar tânărul Ulagchi , un alt fiu al lui 

Batu (conform altor surse, fiul lui Sartak, nepotul 

lui Batu ) a fost proclamat khan, care a murit și el la 

scurt timp după.  

Batu a stabilit orașul Sarai lângă Volga drept 

capitală administrativă a Hoardei de Aur. Tributul a 

venit din partea vasalilor săi și a pus bazele pentru 

viitoare campanii, raiduri și cuceriri. De aici urmașii 

săi vor continua să conducă Rusia din stepă pentru 

generațiile viitoare. A primit titlul postum Sayin 

Khan( Khanul cel Înțelept).  

Potrivit lui Giovanni da Pian del Carpine, 

Batu a fost „suficient de amabil cu propriul său 

popor, dar este foarte temut de ei. El este, totuși, cel 

mai crud în luptă; este foarte înțelept și extrem de 

viclean în război, pentru că a luptat pentru o lungă 

perioadă de timp.‖  
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2019'da Romanya'da Tgyzkumalak oyununun 

tanıtımını yapan Tatar Demokratik Birliği, başka bir 

boyuta geçti: Romanya'nın en büyük etkinliği olan 

Togyzkumalk Dünya Kupası'nın Uluslararası Festival'de 

(16-19 Eylül 2022) düzenlenmesi kalplerimizi mutlu 

ediyor. 6 yıl kesintisiz. 
01.06.2022 Romanya'daki Kazakistan Büyükelçiliği'nde, 

bizleri onurlandıran ve Orta Asya kültürünü tanıttığımız için 

teşekkür olarak bize çeşitli sembolik hediyeler veren 

Uluslararası Togyzkumalak Federasyonu Başkanı Alikhan 

Baymenov ile özel bir gün. UDT'nin ulusal ve uluslararası 

turnuvalar düzenlediği, uluslararası turnuvalara katıldığı ve 

hatta Antalya-Türkiye'deki Dünya Togyzkumalk 

Şampiyonası'na katıldığı göz önüne alındığında, Romanya'da 

bu entelektüel sporun gelişimi için stratejiyi birlikte belirledik 

ve son olarak ve en az değil geleneksel oyunlar üzerine birkaç 

kitap yayınladı. Kültür Bakanlığı tarafından finanse edilen bir 

kültür projesi olan Hıdırellez projesi kapsamında Başkan 

Yardımcısı Makhsat Shotayev ile birlikte yazdığım ve 

bastırdığım son kitabım “Togykumalk Kompozisyonları” için 

özel bir takdir aldım. 

Biz de Dombîra'yı hediye olarak aldık, ancak 

Sagîrbaiulî Kurmangazî'nin özel besteleri ile bu 

geleneksel Kazak müzik aletinin sesine çok sevindik. 

Türk zeka oyunları için önemli bir gün! 

Togyzkumalak ile bağlantı: UNESCO listesi, 

insanlığın somut olmayan kültürel mirası 
https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-intelligence-and-

strategy-game-togyzqumalaq-toguz-korgool-mangala-grme-01597  

 
 

UNESCO bünyesindeki entelektüel oyun, 

Romanya'da da tanıtıldı 

Jocul intelectual din cadrul UNESCO, 

promovat şi în România 

Uniunea Democrată Tătară ce promovează jocul 

Tgyzkumalak în România din 2019 a trecut la un alt nivel: 

organizarea celui mai mare eveniment din România, Cupa 

Mondială de Togyzkumalk în cadrul Festivalului Internaţional 

[16-19 septembrie 2022] ce ne bucură inimile de 6 ani fără 

întrerupere. 

01.06.2022 o zi deosebită la Ambasada 

Kazakhstanului în România cu Președintele Federației 

Internaționale de Togyzkumalak Alikhan Baymenov, 

care ne-a onorat și ne-a înmânat mai multe cadouri 

simbolice ca semn de apreciere pentru promovarea 

culturii Asiei Centrale. Împreună am punctat strategia de 

dezvoltare a acestui sport intelectual în România, având 

în vedere că UDT a organizat turnee naţionale şi 

internaţionale, a participat la turnee internaţionale şi 

chiar a participat la Campionatul Mondial de 

Togyzkumalk din Antalia-Turcia, şi nu în ultimul rând a 

scris şi publicat mai multe cărţi despre jocurile 

tradiţionale. O deosebită apreciere am primit pentru 

ultima carte “Compoziţii Togykumalk”, carte pe care am 

realizat-o în colaborare cu vicepreşedintele Makhsat 

Shotayev  şi tipărită în cadrul proiectului Hîdîrlez, 

proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. 
Am primit în dar și Dombîra, dar nu înainte să ne încânte 

cu sunetul acestui instrument muzical tradiţional kazah cu 

compozițiile deosebite ale lui Sagîrbaiulî Kurmangazî. 

O zi importantă pentru jocurile intelectuale turcice! 

Linkul cu Togyzkumalak: lista UNESCO, patrimoniul 

cultural imaterial al umanităţii 
https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-intelligence-and-strategy-game-togyzqumalaq-toguz-korgool-mangala-grme-01597 

 

 

https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-intelligence-and-strategy-game-togyzqumalaq-toguz-korgool-mangala-grme-01597
https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-intelligence-and-strategy-game-togyzqumalaq-toguz-korgool-mangala-grme-01597
https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-intelligence-and-strategy-game-togyzqumalaq-toguz-korgool-mangala-grme-01597
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Мүмкіндік болғанда кәсіби сапармен барған елдегі 

тоғызқұмалақ жанашырларымен , не болашақ 

насихатшыларымен кездесетін әдетім бар. Бұл жолы да 

жолға шықпас бұрын тоғызқұмалақты Румынияда 

насихаттап , аясын кеңейтіп , жарыстар ұйымдастырып 

жүрген Наим Белгін мырзамен кездестік.  

Қазақстан елшілігінде өткен кездесуге Наим 

бауырымыз Меджидия қаласынан арнайы 

келді. Дүниежүзі тоғызқұмалақ 

федерациясы атынан Наимға соңғы 

жылдардағы тоғызқұмалақты Румынияда 

дамытуға қосып жүрген үлесі үшін 

алғысымызды жеткіздім. Жыл сайын жарыс 

өткізумен қатар ол жастарға тоғызқұмалақ 

семинарларын ұйымдастырып жүр . Таяуда 

Мақсат Шотаевпен бірге румын тілінде 

тоғызқұмалақ оқулығын шығарды. Румыния  

татарлары құрылтайларында халықаралық 

тоғызқұмалақ жарысы өтіп тұрады.  

Наим бауырымыз  Румыниядағы 

татарлардың мәдени жаңғыруымен қатар 

жалпы түркі халықтарының мәдени мұрасы мен 

ынтымақтастық нығайту бағытында да бастамалар 

көтеріп , жүзеге асыруда.  

Осының бәрін ескере келе Наим Белгін мырзаға 

Дүниежүзілік федерацияның Құрметті тоғызқұмалақ 

қайраткері атағын беріп , төсбелгісін тақтым. Наим 

бізді биылғы құрылтайға , ал мен оны әлем 

чемпионатына шақырдым. 

 Сонымен қатар Наим биылғы Румыния татарлары 

құрылтайында киіз үй 

тігіп , домбырамен күй 

тартуды 

жоспарлағандарын 

айтты. Біздің елшілікпен 

бұл бағытта әріптестік 

орнатып , көмек 

кқрсетіліп жүргенін 

ризашылықпен атап өтті. 

Домбыра туралы әңгіме 

басталған соң Наимның 

қолқасымен елшіліктегі 

домбыраны ептеп 

шертіп , қосылып ән 

айттық. Төсбелгімен 

бірге Наим басқаратын 

мәдени орталыққа 

арнайы жасалған 

тоғызқұмалақ тақтасын 

да табыстадым. 

Наим татарша, қазақша , 

түрікше сөйлейді екен. 

Ғасырлар бойы сол елдегі аз ұлттар қатарында болса да 

ұлттық мәдени мұрасын жаңғыртып , тілін , дінін 

жоғалтпай жүрген бауырларымыз бен Наим секілді 

қайраткерлерге риза болдық. Алла жар болсын ! 

 

I have a habit of meeting with Togyzkumalak 

sympathizers in the country, or future propagandists, 

when it is possible. This time, before we set out, we met 

with Mr. Naim Belgin, who was promoting 

Togyzkumalak in Romania, expanding its scope and 

organizing competitions. 

Our brother Naim came to the meeting at the Embassy of 

Kazakhstan from the city of Medjidia. On behalf of the 

World Togyzkumalak Federation, I would like to express 

my gratitude to Naim for his contribution in the 

development of Tozhkumalak in Romania in recent 

years. In addition to holding competitions every year, he 

organizes togyzkumalak seminars for young people. 

Recently, together with Maksat Shotayev, published a 

Togyzkumalak textbook in Romanian. The international 

Togyzkumalak competition is held in the 

Romanian Tatars. 

Our brother Naim is taking initiatives to 

strengthen the cultural heritage and 

cooperation of the Turkic peoples, as well as 

the cultural revival of the Tatars in Romania. 

Considering all of this, I gave Mr. Naim Belgin 

the title of Honorable Togyzkumalak figure of 

the World Federation and gave the budget. 

Naeem invited us to the squad this year and I 

invited him to the world cup. 

At the same time, Naim said that they planned 

to sew a kizh house and create a dombra in the 

Romanian Tatars. It was noted with gratitude 

that our embassy has established cooperation 

in this direction and assistance has been 

provided. After the talk about dombyra, we 

sang together with Naim's hand. Along with the 

badge, I also handed over a specially designed 

togyzkumalak board to the cultural center 

managed by Naim. 

Naim speaks Tatar, Kazakh and Turkish. 

We are grateful for our brothers and sisters like Naim, who 

have been among the few ethnicities in that country for 

centuries, who have revived national cultural heritage and 

not lost their language and religion. May Allah be with 

you! 

There was an exciting meeting in Bucharest 

Бухарест сапарында көңіл толқытқан кездесу өтті.  
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Institutul Român pentru Drepturile Omului a 

participat în data de 21 mai 2022 la Conferința 

Internațională „Uniți în Diversitate! No 

Discrimination”, eveniment organizat de Uniunea 

Democrată Tătară în parteneriat cu Primăria 

Municipiului București, Centrul de proiecte 

educaționale și sportive-PROEDUS și Centrul 

Cultural al Municipiului București -ARCUB.  

Evenimentul organizat cu ocazia Zilei 

Mondiale UNESCO pentru Diversitate Culturală, 

Dialog și Dezvoltare, a avut ca obiectiv principal 

promovarea diversității culturale și toleranței pe 

calea dialogului intercultural. 

 În cadrul conferinței au fost prezentate 

aspecte privind  diversitatea culturală care au fost 

avute în vedere în cea de-a 

doua ediție a proiectului 

cultural desfășurat sub formă 

de caravană în școli partenere, 

contribuțiile aduse la 

cunoașterea spațiului 

dobrogean multicultural ca 

exemplu al armoniei, 

coexistenței și incluziunii 

sociale.  

Conferința a constituit 

un prilej important pentru 

lansarea cărții „Drepturile 

minorităților - ghid pentru 

cadre didactice‖, informațiile 

cuprinse în cadrul acesteia pot 

constitui suport educațional 

pentru cadrele didactice din 

școli în efortul acestora de a 

transmite tinerei generații 

importanța înțelegerii drepturilor aparținând 

minorităților etnice. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului a 

participat la Conferință alături de ambasadori, 

diplomați, reprezentanți ai organizațiilor etnice și 

ONG-uri, instituții guvernamentale și ale statului cu 

specific în combaterea discriminării și apărării 

drepturilor omului, personalități culturale și 

artistice, elevi și cadre didactice pentru a celebra 

împlinirea obiectivelor Proiectului ‖Uniți în 

diversitate, NO DISCRIMINATION!‖, proiect în 

cadrul căruia Institutul a participat în toate fazele și 

etapele, sprijinind prin experții săi, nobila vocație 

asumată de organizatori – aceea de a preveni și 

combate fenomenul discriminării. 

În cadrul evenimentului care a marcat 

finalizarea proiectului a fost evidențiat și rolul 

IRDO ca partener prin organizarea de sesiuni de 

formare destinate elevilor și cadrelor didactice de la 

licee de prestigiu din București, formare care a avut 

drept scop sensibilizarea elevilor și a cadrelor 

didactice față de valorile toleranței, solidarității în 

scopul creării unui mediu educațional incluziv, în 

care fiecare persoană să resimtă un sentiment de 

apartenență. De asemenea în cadrul sesiunilor de 

formare, reprezentanții Institutului au subliniat 

faptul că standardele internaționale, europene și 

naționale elaborate în domeniul egalității și 

nediscriminării constituie un referențial care poate 

fi implementat în practică prin crearea unei culturi a 

drepturilor omului. 

Ca primă instituție națională de drepturile 

omului înființată în România pentru a asigura o 

punte de legătură între societatea civilă și 

autoritățile/instituțiile publice, Institutul 

conștientizează nevoia de modelare a Spiritului 

Uman în sensul respectării și promovării valorilor 

umaniste în rândul cărora egalitatea și 

nediscriminarea ocupă un loc aparte.  

Institutul Român pentru Drepturile Omului exercită 

un mandat ce cuprinde activități privind cercetarea, 

educația, formarea, informarea în domeniul 

drepturilor omului, integrând obiectivul referitor la 

realizarea unei culturi a drepturilor omului  în 

activitățile regăsite în conținutul mandatului său. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului  

la Conferința Internațională „Uniți în Diversitate! No Discrimination” 
Adrian Bulgaru 

Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului 
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Educația reprezintă cel mai important 

instrument transformativ al personalității umane iar 

Institutul, prin implicarea sa în activitățile 

Proiectului, a susținut sesiuni de formare având ca 

obiect sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice 

față de valorile toleranței, solidarității, empatiei în 

scopul creării unui mediu educațional incluziv față de 

care fiecare individ să resimtă un sentiment de 

apartenență. 

În temeiul colaborării interinstituționale 

dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului și 

Uniunea Democrată Tătară, Institutul a participat în 

calitate de partener la activitățile Proiectului „Uniți în 

diversitate! NO DISCRIMINATION‖ iar realizarea 

sesiunilor de formare adresate beneficiarilor – 

cadrelor didactice și elevilor – a presupus adaptarea 

conținutul științific în funcție de nevoile 

beneficiarilor. 

Sesiunile de formare au fost proiectate 

pornind de la cadrul teoretic general aplicabil în 

domeniul drepturilor persoanelor aparținând 

minorităților naționale, fiind evidențiate criteriile 

discriminatorii, tipologiile discriminatorii 

(discriminarea directă, discriminarea indirectă, 

discriminarea multiplă, victimizarea sau hărțuirea), 

standardele internaționale și regionale adoptate în 

domeniul discriminării, precum și mijloacele efective 

de prevenire și combatere a fenomenului 

discriminării.  

În relație cu acest ultim punct, mijloacele 

efective de prevenire și combatere a fenomenului de 

discriminare au fost evaluate în raport de contribuția 

efectivă a elevilor/profesorilor în identificarea unor 

mijloace adecvate de abordare. Urmărind principiul 

adaptării conținutului științific la capacitatea de 

înțelegere a participanților, structura cursurilor a fost 

diferită. Astfel, în cazul cursului adresat cadrelor 

didactice au fost accentuate educația incluzivă, 

prevenirea și combaterea conflictelor și a segregării 

școlare – ca obiective urmărite în scopul prevenirii și 

combaterii discriminării. Pe de altă parte, cursul 

având ca beneficiari elevii s-a bazat pe evidențierea 

importanței educației în spiritul valorilor umane (ale 

toleranței, egalității și nediscriminării, empatiei) și al 

drepturilor omului – acestea fiind prezentate ca 

principalele mijloace ale modelării personalității 

umane în sensul nediscriminării.  

În cadrul sesiunilor de formare, Institutul a 

diseminat informații referitoare la Campania de 

prevenire și combatere 

a rasismului 

„Solidaritatea și pacea 

nu cunosc frontiere! 

Tinerii iau atitudine 

împotriva rasismului!‖ 

desfășurată de Institut 

în perioada 14-27 

martie 2022 în acord 

cu demersurile 

europene inițiate sub 

denumirea 

Săptămânile europene 

împotriva rasismului. 

Campania a vizat 

sensibilizarea tinerilor 

față de efectele 

negative ale rasismului 

și cultivarea unui 

climat de pace și 

toleranță prin 

comunicarea mesajelor artistice ale tinerilor 

exprimate sub diferite forme (videoclipuri, scurte 

eseuri, poezii etc.). 

Implicându-ne activ în activitățile Proiectului 

‖Uniți în diversitate, NO DISCRIMINATION!‖, am 

urmărit să sprijinim societatea civilă în afirmarea 

Crezului Umanist al transformării Ființei prin 

cunoașterea diversității umane accentuând mesajul 

că  dialogul intercultural este un vector al păcii și 

coeziunii sociale.  

Institutul vă rămâne angajat în parteneriatul 

asumat față de Uniunea Democrată Tătară, urmărind 

în permanentă transpunerea valoarii relaționării 

umane și instituționale în demersul implementării 

valorilor umaniste.   

 

Adrian Bulgaru 

Director al Institutului Român pentru Drepturile 

Omului 

https://irdo.ro/upload_irdo/upload/Afis%20proiect_Uniti%20in%20diversitate.pdf
https://irdo.ro/upload_irdo/upload/Afis%20proiect_Uniti%20in%20diversitate.pdf
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Photo: 
Marko Loibnegger 
(President of the 
Association  
Europeada),  
Loránt Vincze 
(FUEN president), 
Aleksander Čeferin 

(UEFA president) 

Dear President Vincze, 
Dear members of the Presidium of the Federal Union 
of European Nationalities (FUEN), 
Dear members of the EUROPEADA organising 
committee, 
With the opening of the EUROPEADA 2022 in St.Kanzian/Škocjan am 
Klopeiner See in Carinthia/Koroška, Austria fast approaching, I wanted 
to send a message of support from UEFA. 
As you may recall from our meeting in May, I have a grandmother who 
comes from Austria’s Slovenian minority. It therefore gives me great 
pleasure to see that FUEN is organising EUROPEADA 2022 in 
cooperation with the Slovenian Sports Association, the Council of 
Carinthian Slovenes, the province of Carinthia and the Republic of 
Slovenia. 

As the governing body of football in Europe, UEFA is 
delighted to see the continued and growing success of 
the European Football Championship of the 
autochthonous national minorities. We wish you every 
success for the event taking place from 25 June to 3 July 
and of course we wish the players, officials and fans an 
enjoyable tournament. 
At UEFA, we share a deep common commitment with 
FUEN to the motto you have chosen for the tournament 
"TOGETHER UNIQUE / SKUPNO ENKRATNI / 
GEMEINSAM EINZIGARTIG". As discussed at our 
meeting in May of this year, UEFA looks forward to 
further engaging with organisations such as FUEN to 
advance our common objectives related equality, 
diversity and inclusion. 
We are encouraged to see how FUEN is harnessing the 
power of football, and in the case of EUROPEADA a 
major football event, not only as a demonstration of fair 
competition, respect and sporting enthusiasm, but also 
as a platform to showcase and promote the values and 
concerns of the autochthonous national minorities. 
This is the same fundamental view that we take at UEFA: 
that major sports events are moments to build European 
unity and values and celebrate diversity, not just sports 
exhibitions for entertainment. 
UEFA and FUEN are using football and major sport 
events as a way to connect people of different 
backgrounds, nationalities, languages, ethnicities, etc. 
From our conversations and activities, it is also clear that 
both of our organisations are taking a strong stand 
against hate speech, xenophobia and racism, and are 
working on involving other entities in this cause. For 
example, I am pleased to inform you that the central 
UEFA Respect campaign at this summer’s Women’s 
European Championships in England will be a campaign 
against online hate speech. 
We look forward to further engaging with you, and again 
wish you every success for the exciting tournament you 
are organising. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yours sincerely, 
Aleksander Čeferin 
UEFA President 

UEFA President's message of support for 

EUROPEADA 
The South Tyroleans and Carinthian Slovenes 

win the European Championship titles of the 4th 

EUROPEADA 

Close, hard-fought, loud – both final matches at the 

Welzenegg Sports Park in Klagenfurt/Celovec were decisive 

today: Who will be the European Football Champion of the 

autochthonous national minorities? In the end, the hosting 

Carinthian Slovenes' Team Koroška, rejoiced in the women's 

competition, while the South Tyroleans were the winners in the 

men's competition. The men's team from Carinthia was also 

close to a win, but in the end they lost 0:1 to South Tyrol in the 

final. 
It was not until the 88th minute that Jonas Clementi from Südtirol 

scored the decisive 1:0 against the Carinthian Slovenes at the 

Welzenegg Sports Park in Klagenfurt/Celovec, who did not manage to 
equalise in the final minutes of the game. The team of GErman 

speakers in Italy thus won the European Football Championship for 

minorities for the fabulous fourth time in a row. They had already 

lifted the trophy in Switzerland in 2008, in Lausitz/Germany in 2012 
and in their South Tyrolean homeland in 2016.  

The women's final initially remained goalless and was only 

decided in a penalty shoot-out: After a 4:2 score, the players 

from "Team Koroška" were rejoicing in each other's arms.   
Thus, a week-long football festival with many exciting matches, 

emotional moments and fantastic intercultural exchange came to an 

end on Saturday evening. More than 550 sports-crazy participants from 

eleven European countries had come together in Carinthia/Koroška 
near the Slovenian minority in Austria to play out the European 

champion of the autochthonous national minorities among a total of 23 

teams. At twelve different venues in the region, one of which was in 

Slovenia (Prevalje), football was played on the pitch at a high level.  

The sporting programme was accompanied by political and 

cultural events, such as concert evenings with local music 

groups, panel discussions and a big cultural day where all teams 

had the opportunity to present their minority on the big stage. 
"The long wait was worth it," agreed the organisers from FUEN 

and the local organising committee of the Europeada in Carinthia/

Koroška – because the tournament was actually supposed to take place 

there in 2020, but went on hold due to the pandemic. After two 
postponements, it could finally take place from 25 June to 2 July 2022.  

All results of the Europeada 2022 can be found here: https://

www.europeada.eu/turnier/uebersicht/en 

Background: EUROPEADA is the European Football 
Championship of the autochthonous, national minorities – a major 

sporting event that combines the fair competition and enthusiasm of a 

sports festival with the concerns of the autochthonous, national 

minorities. The meeting and exchange of the minorities and the public 
promotion are in the centre of attention. The Federal Union of 

European Nationalities (FUEN) organises EUROPEADA in 

cooperation with the Slovenian Sports Association from Klagenfurt, 

the Council of Carinthian Slovenes, the province of Carinthia and the 
Republic of Slovenia. 

Fotos: FUEN/László Mihály  
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Stimați participanți, dragi organizatori, onorați 

invitați și oaspeți! 

Permiteți-mi să mă prezint prima oară, 

având în vedere că domnul Loránt Vincze, 

membru al Parlamentului European și 

președintele organizației internaționale 

FUEN nu a reușit să ajungă la acest 

eveniment. Numele meu este Andor 

Barabás, fac parte din comunitatea 

maghiară și germană din România, iar 

actual sunt președintele organizației de 

tineret europene, Youth of European 

Nationalities și totodată membru al 

prezidiului FUEN. Așadar, doresc să 

transmit în numele prezidiului FUEN și al 

domnului Loránt Vincze salutările noastre 

calde și gândurile bune cu ocazia 

organizării acestei conferințe internaționale. 

Dorim, de asemenea, să mulțumim Uniunii 

Democratice Tatare pentru invitațiE și ne bucurăm că 

din luna septembrie 2021 această Uniune a fost admisă 

ca organizație membră ordinară în cadrul FUEN. 

Am urmărit cu mare interes activitățile desfășurate 

în cadrul proiectului care fac subiectul acestei 

conferințe și consider că a fost o adevărată experiență 

multiculturală atât pentru tineri cât și pentru cadrele 

didactice care au participat la seminarii pe de o parte, 

dar și pentru reprezentanții diplomatici, oficiali din 

ministere, organizații și persoane care au fost invitate 

să se implice activ în acest proces educativ, 

promovând 

toleranța, 

incluziunea 

socială și 

dialogului 

interetnic. 

Din păcate, 

minoritățile 

naționale, 

etnice și 

lingvistice 

încă se 

confruntă des 

cu acte de 

intoleranță și 

discriminare, iar pentru a preveni conflicte, protecția și 

promovarea drepturilor minorităților sunt esențiale 

pentru sustenabilitatea unei națiuni. 

De aceea, diversitatea culturală joacă un rol 

important. Ne ajută să recunoaștem și să respectăm că 

există mai multe „moduri de a fi”. Astfel încât, pe 

măsură ce interacționăm cu ceilalți, putem construi 

punți de încredere, respect și înțelegere între culturi. 

Putem învăța unii de la alții, dar mai întâi trebuie să 

avem un nivel de înțelegere unul despre celălalt, iar 

aici educația formală cât și non-formală joacă un rol 

deosebit. 

Diversitatea face din țara noastră un loc mai 

interesant în care să trăiești, mai ales că oamenii din 

diverse culturi contribuie enorm cu abilități lingvistice, 

noi moduri de gândire și experiențe diferite. Personal, 

am avut mare noroc să mă nasc într-o familie 

maghiară, să urmez educația de la grădiniță până la 

bacalaureat în limba germană și să am 

un cerc apropiat de prieteni români, sași, 

secui și din comunitatea romă. Acest 

lucru m-a ajutat să cresc ca persoană și 

să dezvolt competențe culturale, stiluri 

de comunicare și relații interpersonale 

puternice. 

În final, doresc să vă invit să vă uitați pe 

rețelele de socializare la activitățile pe 

care le facem în cadrul FUEN și să 

participați activ la evenimente noastre, 

iar în cazul în care sunt prezenți aici 

reprezentanți ai organizațiilor de tineret 

ai minorităților, vă rog să mă abordați ca 

să comunicăm și să încercăm să 

construim împreună viitorul comunităților noastre.  

Vă mulțumesc și vă urez o conferință plăcută 

tuturor!  

Discurs Andor Barabàs   

FUEN de Ziua Mondială UNESCO pentru Diversitate Culturală, Dialog şi Dezvoltare 

la Conferinţa Internaţională  -21 mai 2022 

―UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION‖ -EDITIA A II-A 2022- 



14 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 15, Iunie 2022 

Uniți în diversitate? 
Haller István,  

membru în Colegiului director al CNCD 

Când am început să lucrez în domeniul educației, la 

începtul anilor '90, mi-am pus întrebarea: care este rolul 

meu în clasă? În primul rând, evident, să predau materia. 

Geografia, clasa a IX-a. În al doilea rând, la fel de 

evident, să mă comport exemplar. Spre exemplu să nu mă 

enervez, să nu țip, să nu vorbesc vulgar. Și nu în ultimul 

rând, m-am gândit că poate geografia nu este atât de 

interesantă, poate nu voi deveni un model de 

comportament, însă pot face ceva și mai important: să 

trezesc interesul copiilor față de lumea care-i înconjoară. 

Să discut cu ei lucruri care nu formează obiectul unor 

materii în școală. Să mă folosesc de curiozitatea umană. 

Eram fascinat de drepturile omului, despre care copii 

nu au auzit, sau dacă da, nu esența lor. „Drepturile 

omului - religie a sfârșitului de secol” — suna titlul unei 

cărți scrise de un politician al vremii. Și cam asta se 

sugera pe vremea respectivă. E o modă, un mit, care 

caracterizează o anumită 

perioadă, extrem de scurtă, a 

omenirii: sfârșitul secolului al 

XX-lea. O astfel de percepție 

arată că nu reușim să înțelegem 

natura umană. Duplicitatea 

dintre a fi ființe sociale și de a 

ne supune interesului comun 

respectiv de a fi individ care 

dorește să se afirme prin 

interese proprii. Echilibristica 

dintre sacrificiu și egoism. 

Aristotel arăta în Etica 

nicomahică faptul că cel mai 

greu de găsit este calea de 

mijloc. Și calea de mijloc 

reprezintă întotdeauna 

comportamentul etic, care ne 

aduce nu bucuria momentului, 

ci fericirea. 

Filozofia drepturilor 

omului nu poate fi înțelească 

din perspectiva individului. 

Individul va refuza, spre exemplu, să poarte mască de 

protecție, întrucât această mască este incomodă și îi 

ascunde frumusețea ce trebuie văzută de cei din jur. E 

dreptul lui să trăiască comod și apreciat. Nu poate fi 

înțeleasă nici din perspectiva grupului. Grupul, spre 

exemplu, în mediocritatea lui, nu dorește să cheltuie bani 

ca unii să se ducă pe banii grupului la facultate. Mulți au 

încercat să găsească formule simple: „dreptul meu merge 

până când atinge dreptul altuia‖, „să nu faci altuia ceea ce 

nu-ți place ție‖. Ele nu funcționează în practică. Cred însă 

că dacă discutăm aceste probleme cu copii, le trezim 

curiozitatea, formulăm întrebari la care ei să mediteze, la 

urma urmei își vor da seama ce înseamnă drepturile 

omului. Augustin spunea despre timp, că deși știe ce este, 

nu-l poate defini. La urma urmei, a devenit tema fizicii, 

cum se poate defini timpul. E nevoie în viața cotidiană să 

înțelegem această fizică? În mod evident nu (ceea ce nu 

minimalizează importanța fizicii). Cred că în mod similar 

ne-am putea comporta cu respect față de drepturile altora, 

fără să avem neapărat definiții, teorii, dacă din timp am fi 

ajutați, de dascăli, să înțelegem societatea și individul. 

Indivizii. Pentru că în momentul în care trecem la plural, 

lucrurile se complică. Indivizii sunt diferiți. Unii sunt 

femei, alți sunt bărbați, unii sânt tineri, alții bătrâni. Unii 

sunt tătari, alții sunt maghiari. 

Mă uit la titlu. Am folosit semnul de întrebare. Chiar 

suntem uniți? Cât de unit pot să fiu cu acel concetățean, 

care merge la Malta la un meci de fotbal, și în loc să-și 

susțină echipa urlă ca eu să plec din țară? Cât de unit este 

acel cetățean cu mine? Cât de unit pot să fiu cu acel 

concetățean care, în calitatea lui de preot catolic, instigă 

localnicii unui sat să expulzeze străinii care lucrează în 

localitate? 

Nu putem accepta diveristatea, până când nu o 

înțelegem. Urcat în tren de la 

Tușnad spre București, mai mulți 

care au fost la tratament 

discutau: 

— Mă, ăștia au vorbit în 

ungurește chiar și cu câinele... 

Da, chiar și cu câinele. Chiar și 

cu un ciobănesc german, chiar și 

cu un ogar rusesc, nu doar cu 

vijla maghiară. Limba maternă 

nu este o limbă folosită doar ca 

să enervez lumea din jur, doar să 

nu se înțeleagă ce spun. 

Nu suntem deloc uniți în 

diversitate. Societatea în care 

trăim este divizată. Diversitatea 

este benefică societății. De multe 

ori se face comparația cu un 

tablou. Cum ar arăta un tabou 

vopsit doar în verde (răspunsul: 

postmodern). Față de un tablou 

cu multe flori colorate. Ei bine, 

nu avem un tablou cu multe flori 

colorate. Avem un tabou tăiat în bucăți, fiecare bucată 

având o anumită culoare. 

Exagerez? Da, și nu. În programul derulat Uniți în 

Diversitate! No Discrimination, prin proiectul Uniunii 

Democrate Tătare, am încercat să arăt elevilor că am 

putea fi într-adevăr uniți. Că acest lucru ar fi extrem de 

benefic societății. Totodată am încercat să inspir cadrele 

didactice că aceste probleme aparent complicate pot fi, 

merită să fie, chiar trebuie să fie discutate în cadrul 

orelor, fie de matematică, fie de geografie, fie de științe 

sociale. Am încercat chiar să ajut cu un ghid: Drepturile 

minorităților naționale. 

Nu știu dacă mesajul meu a fost sau nu perceput, 

dacă vor fi cadre didactice care în viitor se dedică și 

acestui domeniu. Eu, ca un bun maur, mi-am făcut 

datoria. Restul nu mai depinde de mine. 



15 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 15, Iunie 2022 

L’Unione Democrata Tartara e l’Ufficio di 

Mediazione Balint Claudia Crina hanno promosso ed 

organizzato la 1a Conferenza Internazionale di 

Romania per celebrare la ―Giornata Mondiale 

dell’Unescu per il dialogo e lo sviluppo della 

Diversita’ Culturale‖. 

La Conferenza, svoltasi il 21 maggio scorso, ha 

chiuso la seconda edizione del progetto ―Uniti in 

Diversitate – No Discrimination‖, con il Partenariato 

del Comune di Bucarest attraverso il Centro Progetti 

Educativi PROEDUS e ARCUB. 

Un momento importante e’ stata la realizzazione 

della Mostra 

Multiculturale 

con la 

partecipazione 

della Jean Monnet 

Theoretical High 

School, Ginnasio 

Petre Ispirescu, 

Ion Neculce 

National College, 

Ginnasio 

Uruguay, GH 

Lazar National 

College, CA 

Rosetti Theoretical High School, Fashion Club 

all’interno delo National Bilingual College George 

Cosbuc. 

Mostra arricchita dagli stand promozionali di 

ISACCL e IRDO e sopratutto dalla presenza delle 

opere dell’artista nigeriano Kingslay C. Nwabia 

ottenute grazie alla partecipazione dell’Ambasciata di 

Nigeria in Romania. Un importante contributo alla 

Mostra e’ stato dato dai dipinti delle Signore Iuliana 

Buica e Soraya Filippelli e dal Gruppo di 

Ricostruzione Storica NOKORS con opere composte 

da yurta tartara. 

Ad aprire la Conferenza l’inno nazionale di 

Romania eseguito dal mezzosoprano Lavinia Bocu e 

con messaggio speciale del Comune di Bucarest 

portato dalla Signora Catalina Budulus. Ha avuto il 

prezioso contributo di 10 missioni diplomatiche con 

messaggi speciali arrivati dall’Ambasciata di 

Ungheria col consigliere Soltèsz Levente, col Signor 

Andor Barabàs del FUEN, dalla Signora Cristina 

Tunegaru del Ministero dell’Educazione di Romania 

che ha apprezzato ed elogiato l’iniziativa, e 

dall’IRDOD col Direttore Adrian Bulgaru, partner del 

progetto ―Uniti in Diversitate‖ e dal messaggio della 

Signora Daniela Allupi del CCJB. 

La Conferenza si e’ chiusa con la presentazione del 

libro ―Diritti delle minoranze Nazionali‖ di Istvan 

Haller, Janòsi Dalma e del Presidente dell’UDT Naim 

Belgin. Grande e’ stato l’interesse suscitato dalla 

Conferenza che ha rappresentato un altro passo 

importante per lo sviluppo del dialogo contro ogni 

discriminazione e per il riconoscimeto della diversita’ 

culturale come valore positivo di coesistenza e di pace 

nel mondo. 

A Bucarest la prima conferenza internazionale in Romania contro la discriminazione  
https://www.cronachedellacampania.it/2022/05/a-bucarest-la-prima-conferenza-internazionale-in-romania-contro-la-

discriminazione/?fbclid=IwAR0YKPzUD9zudgOSnncUsoJG2deBIZ-qCEsnT5YjTUmFLOt7WlNVFIJVcGM 
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Bíró András Zsolt antropológus – a Magyar 

Természettudományi Múzeum kutatója, a 

Kurultaj – Magyar Tőrzsi Gyűlés főszervezője 

tudományos ismeretterjesztő előadást tart 

Erdélyben, a székelyföldi Szentegyházán és 

Bölönben. 

“Az ősi magyarság kialakulása, vándorlása és 

kultúrája” című előadások tematikája érinteni fogja a 

Erdély népességtörténetét és a székelység eredetének 

kérdésköréhez is ad érdekes információkat. A két 

székelyföldi előadás után a megjelent közönség 

kérdezhet az előadótól, illetve ismertetésre kerül az 

Erdélyi Ősök Napja rendezvény is, amely idén 

először kerül megrendezésre Bölönben, július 9-10-

én. 

Előadások címe: Az ősi magyarság kialakulása, 

vándorlása és kultúrája 

Vetített képes, tudományos 

ismeretterjesztő előadás. 

Előadó: Bíró András Zsolt, 

antropológus kutató (Magyar 

Természettudományi 

Múzeum) a Kurultaj – 

Magyar Törzsi Gyűlés 

főszervezője, a Magyar-Turán 

Alapítvány elnöke. 

A Magyar Természettudományi 

Múzeum antropológus 

kutatója akinek a szakterülete 

a hun az avar és a honfoglalás

-kor kutatása, az eurázsiai 

sztyepp övezet népességeinek 

antropológiai és genetikai 

kutatása, valamint a nomád 

népek vándorlásának a 

történeti és humánbiológiai 

alapú modellezése. Az utóbbi évek antropológiai és 

genetikai kutatásainak tükrében mutatja be a 

magyarság őstörténetének bizonyos fejezeteit, 

valamint a néprajzi adtok és a régészetei leletek 

tükrében az ősi magyarság kultúrájáról is sokat 

megtudhatunk. Az elmúlt évtized embertani 

kutatómunkája által létrehozott adatbázisok számos 

új érdekes eredményt mutatnak. A kutató maga is 

több mint 8 expedíciót és adatgyűjtő utat szervezett a 

Kaukázus vidékre, Dél –Szibériába, valamint Közép 

Ázsia számos régiójába. Az érdekes vetített-képes 

előadáson első kézből értesülhetünk a magyar 

őstörténet kutatásának néhány fontos eredményéről, 

az embertan és a genetika, a néprajz és a régészet 

tükrében. Betekinthetünk őseink rendkívül érdekes 

őstörténetébe, valamint az utóbbi évtized modern 

természettudományos kutatásainak ide vonatkozó 

eredményeit is megismerhetjük. 

Előadások: 

Július 07. csütörtök – Szentegyháza 

Helyszín: Gábor Áron Művelődési Ház, 

Köztársaság utca 24. 

Előadás kezdete: 19 óra 

Julius 08. péntek – Bölön Helyszín: Unitárius 

Szeretetotthon Bölön, Hegy utca 608. 

Előadás kezdete: 18 óra 

Magyar őstörténeti előadásaink Erdélyben – Székelyföldön 
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Introduction of the guests – the representatives of 27 nations 

The list of participating nations and tribes: Azerbaijani, 

Avar, Bashkir, Bulgarian, Balkar, Buryat, Chuvash, Gagauz, 

Kabardino, Karachay, Karakalpak, Kazakh, Madjar tribe of 

Kazakhstan, Kirghiz, Kumi, Mongolian, Nogai, Uzbek, 

Madzsar tribe of Uzebekistan, Tatar, Turkish, Tuva, Turko-

man, Uyghur, Yakut, Hungarian. 
Archeological and anthropological exhibitions in the ’’Yurt of 

the Ancestors’’ 

One of the most successful elements of the Kurultaj is the anthro-

pological and archeological exhibition, called the ‟‟Yurt of the 

Ancestors‟‟, which consists of two huge yurts. The exhibition is 

arranged in cooperation with several museums. This year, there 

will be a unique additional exhibition, called the Elite Corps, 

which won the title of ‟‟Exhibition of the Year‟‟ in 2014. The ex-

hibition shows the rich archeological finds of cemeteries located 

near Karos of the Hungarian conquest period. Its elements are ex-

hibited in the Ottó Herman Museum of Miskolc, and now part of 

the exhibition will be visible at the Kurultaj as well. 

’’Yurt of Atilla’’, half-circle painting of ’’The Arrival of 

the Huns’’, exhibitions 
Just like in other years, in between the two exhibition yurts, 

the world‟s largest yurt will be constructed, the ‟‟Yurt of 

Atilla‟‟. The diameter of the yurt measures over 20 meters. 

The reconstructions of archeological finds, the anthropologi-

cal facial reconstructions, and paintings in the yurt make the 

era of the Huns come alive. 

The world‟s largest yurt can be disassembled and it‟s con-

structed of natural materials. Apart from the archeological 

exhibition, inside the yurt we will also be able to admire the 

enormous half-circle painting, called ‟‟The Arrival of the 

Huns‟‟. The painting measures over 20 meters and is a trib-

ute to Atilla the Hun, who founded an empire in the Carpa-

thian Basin. 

The anthropological and archeological exhibition in the 

‟‟Yurt of Atilla‟‟ is coordinated by a professional scientific 

team. The three huge yurts together are called the ‟‟Yurts of 

the Ancestors‟‟, and the exhibitions inside these yurts are 

realized through the cooperation of several scientific institu-

tions. 
Procession of Avar and Hungarian armoured horsemen, cloth-

ing of Hunnic leaders, Hun army 

In the year 2010, the greatest sensation of the Kurultaj was the 

reconstruction of an Avar armour. In 2012, a group of Hungarian 

warriors with reconstructed armours of the Hungarian conquest 

period was also presented. In 2014, we could in addition admire 

the reconstruction of a Hunnic leader‟s clothing, and a group of 

warriors following him on the battle field. 

Experimental archeology demonstrations 
Archeologists and artists will present ancient bronze casting tech-

niques in a spectacular way. Also, we will be able observe a master 

of a very important craft of that period that‟s become rare in our 

time, namely the weaponsmith. There will be a possibility to have 

a look at the working process of the weaponsmith. 

Nomadic horse and archery competitions 
The Turan Association announces horse racing, horse wres-

tling, and ‟Köböre‟ (Kökpar – Buszkasi) competitions, as 

well as a unique archery obstacle course competition with 

valuable prizes. There is no entry fee for the competitions. In 

2016, teams of 5 and 10 players will compete with each oth-

er in the ‟Köböre‟ championship. 

Armoured combat contest on foot 
The armoured warriors on foot are going to battle against 

each other, wearing 9th -11th century clothing, armours, and 

weapons. The battles are not based on a planned choreogra-

phy; they are improvised and therefore closely resemble the 

real battles of that period. The duel contest will attract a 

huge audience, and the competitors who participate in the 

duels will have the chance to win significant prizes. 
Horseback combat demonstrations with the best warriors 

During the three days of the event, we will be able to see 

numerous horseback archery and horseback combat demon-

strations. Among others, the Vermes tribe from Slovakia 

(Upper Hungary), the ‟‟Pusztai Rókák‟‟ (Foxes from the 

Puszta), the Bodnár tribe, the Nagy tribe, and the Hungarian 

Turan Select Team will present themselves. (Note that the 

tribes refer to groups that belong to the Kassai Horse-

Archery School.) European 9th – 11th century armoured 

soldiers will fight against Eastern equestrian nomadic warri-

ors on the battle field. 

Presentations 
In cooperation with renowned Hungarian and foreign lectur-

ers, just like in previous years, scientific presentations will 

be held in the tent of presentations. Apart from some in-

formative presentations (journey narratives, geopolitics), 

there will be scientific presentations, which can be attended 

and understood by everyone who is interested. The topics 

will cover the ancient history of the Hungarians and the Tu-

ranian nations. All of the lecturers who will be presented at 

the Kurultaj are professional scientists and internationally 

recognized researchers. 

Handicraft demonstrations and fair 

People will have the possibility to get acquainted with the 

items and the work processes of craftsman and artisans. On-

ly those who sell products that contain exclusively Hungari-

an (that is, from the Carpathian Basin) materials can partici-

pate in the fair. 

Archaic and modern versions of traditional folk music 

and dance 
There will be Hungarian and foreign performers who were 

never seen in Europe before. 

This year, the artists of the invited brother nations who ar-

rive to the Kurultaj will be holding demonstrations of tradi-

tional folk music and dances. For the first time, the Hungari-

an audience will have the possibility to see several dances 

and listen to music for which Europeans would have to trav-

el thousands of kilometers to the East. The Turanian brother 

nations will be giving over 50 cultural performances. 

Remembering our ancestors – fire ritual 
On the occasion of this celebration, accompanied by numer-

ous shaman drummers, the world‟s largest shaman drum will 

be sounded by the shamans who recall the Hungarian ancient 

religion. In 2016, the Hungarians and the representatives of 

their brother nations will continue to celebrate the memory 

their glorious ancestors. The distant brothers are meeting 

again. We invite you to join us. Let‟s pay tribute to the 

memory of our ancestors and their great deeds. 

KURULTAJ – tribal assembly of the Hun – 12-14 august 2022 

Turkic nations, celebration of the preservation of the ancient traditions  
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„Uniţi în Diversitate! No Discrimination”  

la emisiunea Convieţuiri de la TVR 

Trăim în Uniunea Europeană și suntem „uniți în 

diversitate‖. Dar este nevoie permanent să discutăm 

și să înțelegem ce înseamnă. Cum poate educația 

schimba societatea de azi și de mâine?  

La finalul lunii ianuarie s-a lansat partea a II-a a 

proiectului „Uniţi în Diversitate! No 

Discrimination‖, un program dedicat dialogului 

intercultural şi educaţiei pentru toleranţă propus de 

Uniunea Democrată Tătară  împreună cu Primăria 

Municipiului Bucureşti și Birou mediator Balint 

Claudia Crina. 

Este vorba despre câteva școli din capitală, 

partenere în proiect, care vor avea activități, work-

shop-uri și seminarii, pentru elevi și cadrele 

didactice, în perioada februarie-mai 2022, pentru a 

incuraja integrarea socială, pentru a promova 

drepturile omului și ale minorităților, pentru a 

contribui la combaterea discriminării și a 

discursurilor de ură. Aflați mai multe despre 

educarea multiculturală și medierea interculturală 

dintr-un reportaj semnat de jurnalistul Mihai 

Mostoghiu la Conviețuiri.  

Ne vedem mai bine la Conviețuiri, producători 

Roxana Amzar Gheorghe, Borislav Velimirovici, 

Cătălin Badea - producător executiv, miercuri 2 

februarie de la ora 15:10, live pe TVR1, TVR+, pe 

pagina Alte Minorități și pe canalul nostru de 

YouTube, Minorități la TVR, într-o ediție prezentată 

de jurnalista Teodora Drăgoi.  

Împreună descoperim România diversă. Ultimele 

noutăți etnice din România sunt primele la 

Conviețuri! 
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Festivalul HÎDÎRLEZ 2022, înscris în patrimoniul 

UNESCO, vine cu o ofertă de nerefuzat: mâncare, 

muzică, dans, jocuri și sporturi tradiționale, ateliere 

creative și meșteșugărești și celebrează venirea verii. 

Mangalia va găzdui între 7-8 mai 2022, pe Plaja 

Turqoise din Venus, Festivalul Internațional 

Hîdîrlez, aflat la cea de-a 7-a ediție. Festivalul istoric 

renăscut este organizat și realizat de UNIUNEA 

DEMOCRATĂ TĂTARĂ cu sprijinul si finantarea 

Ministerului Culturii. 

Festivalul se va bucura de jocurile si sporturile 

traditionale inscrise in lista patrimoniului cultural 

imaterial al umanitatii a UNESCO, mancare si 

muzica traditionala, film turcic, ateliere creative si 

mestesugaresti. 

In cadrul festivalului vom lansa cartea 

Toguzkumalak, un joc istoric 

intelectual turcic si Revista 

Dobrogeana nr.14, ediţie specială 

pentru Hîdîrlez si vom avea onoarea 

de invitati speciali si deosebiti nationali 

si internationali. 
a declarat Belgin Naim, președintele Uniunii Democrate 

Tătare din România 

Există mai multe variante în privința originii lui 

Hızır și a sărbătorii Hıdırelezului, iar una dintre 

acestea spune că Hîdîrelez aparține culturilor 

mesopotamiene și anatoliene, iar altele că aparține 

culturii turce pre-islamice din Asia Centrală. Deşi 

sursa este imposibil de identificat cu acurateţe 

termenul este din limba araba pe filiera tătară şi 

turcă, Hîdîr=Verde, cu sensul că natura reînvie 

începând cu 6 mai şi iarna îşi intră în drepturi la 17 

noiembrie. La UNESCO au depus documentaţie 

Turcia şi Macedonia de Nord, dar se sărbătoreşte în 

tot bazinul Mării „Negre” şi al Mării Mediteraneene.  
 

https://tvalphamedia.ro/hidirlez-2022-festival-inscris-

in-patrimoniul-unesco/?

fbclid=IwAR1ZAF23Yca8YWnij23Q6f5Voabw84pp5t8x

Uj-zcU7G_fbbdkuIk-jCer4 

HÎDÎRLEZ 2022 – Festival înscris în patrimoniul UNESCO 
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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 

În 2022 festivalul se va organiza în perioada 16-19 septembrie 
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România a luat aurul la Kurash în Bulgaria 
By Madalina Jacota  luni, 30 mai 2022, 12:49 in Sport, Actualitate, Social 

România a participat la Grand Prix de Kurash 

în onoarea președintelui Uzbekistanului, 

organizat în Bulgaria în perioada 27-30 mai 2022. 

România a urcat pe podium prin Ilie-Daniel 

Natea, ce a luat aurul la categoria +90kg și Mihai 

David Talpos, care a luat bronzul la categoria -

90kg. Delegația României condusă de Naim Belgin 

a avut întâlniri cu legenda care a fondat Kurashul 

modern, Komil Yusuf Yusupov, actualmente 

președintele federației din Uzbekistan. 
La şedinţa cu președintele „Confederației 

Europene de Kurash” și al „Federației Elene de 

Sambo, Kurash și Chibaoba”, Merabi İliadis, s-a 

discutat punctual despre evenimentul din România 

din cadrul strategiei pentru dezvoltarea kurash în 

Europa. 

„Fac o mică observație pentru cei care nu ştiu ce 

este kurash: nu, nu este judo, sambo, lupte libere, 

lupte greco-romane sau alt sport de contact. De ce 

țin să precizez asta? Pentru că în kurash se 

punctează [contabilizează] prima atingere cu solul și 

nu cine face acțiunea. De exemplu procedeele de 

sacrificiu ar trebui evitate deoarece dacă noi cei 

care inițiem atacul atingem solul cu spatele pierdem 

meciul și șansa de a merge mai departe. Aceasta este 

diferența majoră dintre kurash și alte sporturi. Nu 

exista fixări, luxaţii, loviri şi multe altele din alte 

sporturi. Astfel, kurash este unic prin simplitate și 

claritate. Federaţia Română de Kurash (în curs de 

înfiinţare) prin Uniunea Democrată Tătară este 

unica organizaţie care în acest moment are 

recomandări de la federaţiile internaţionale pentru a 

reprezenta kureşul în România. Participăm de peste 

10 ani în toată lumea unde se organizează aceste 

turnee, în special în Asia unde este sport olimpic”, se 

aratpă în comunicatul transmis de Uniunea 

Democrată Tătară. 

Anul trecut, UDT a organizat cea mai mare cupă 

de Kureş din România din ultimii 100 de ani la trei 

variante: 

Kurash (uzbek) cu un fond de premiere de 10.000 

USD și doar o singură categorie open, la care 

România a câştigat locul 2 prin Daniel Natea; 

Qazaq Kuresi (Kazakh) cu un fond de premiere de 

8.000 USD unde România a câştigat argint la 3 

categorii de greutate din 8 categorii; 

Koresh (cel la brâu specific tuturor neamurilor 

turcice) cu un fond de premiere de 3.000 USD la care 

România a câştigat o medalie de bronz din 2 

categorii. 

Alte 2 variante istorice au fost prezentate, dar fără 

a organiza un turneu. 
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Doi tineri din România au luat premii la Grand 

Prix de Kurash în Germania în perioada 7-9 mai 

2022, anunță Uniunea Democrată Tătară. Din 25 

de țări, țara noastră s-a remarcat prin Lorena-

Alexandra Podelenczki, care a urcat pe podium și 

George Alexandru Tănase a obținut locul 5. 

Palmaresul României la competițiie de kuresh se 

prezintă astfel: 

La Campionatele Europene: 2 medalii de aur 

(Eugenia Costache şi Alex Ferariu Flores), 3 medalii 

de argint (Eugenia Costache, Gheorghe Lozovanu şi 

Adrian Pintili) și 3 medalii de bronz; 

La Campionatele Mondiale: 2 medalii de bronz 

(Cherim Ender şi Cătălin Brătulescu); 

La Cupe Mondiale: 4 medalii de argint 

(Lozovanu George, Daniel Natea, Tănase George 

Alexandru, Ionita Mario), 5 medalii de bronz (Petras 

Patricia, Podeleczki Lorena Alexandra, Alexandru 

Valentin, Tamba Cosmin, Natea Daniel, Moise Fla-

vius);  

La turneele internaționale: 11 medalii de aur, 17 

de argint și 22 de bronz. 

Delegația României a avut întâlniri cu legenda 

care a fondat Kurashul modern, Komil Yusuf 

Yusupov, președintele federației din Uzbekistan. 

Naim Ersin, conducător al Delegației s-a întâlnit cu 

Merabi İliadis, președintele „Confederației Europene 

de Kurash” și al „Federației Elene de Sambo, Kurash 

și Chibaoba” pentru a discuta strategia pentru dezvol-

tarea kurash în Europa. 

În 2021, UDT a organizat cea mai mare cupă de 

Kureş din România din ultimii 100 de ani în trei vari-

ante: 

Kurash (uzbek) cu un fond de premiere de 10.000 

USD doar o singură categorie open, la care România 

a câştigat locul 2 prin Daniel Natea 

Qazaq Kuresi (Kazakh) cu un fond de premiere de 

8.000 USD unde România a câştigat argint la 3 cate-

gorii de greutate din 8 categorii, 

Koresh (cel la brâu specific tuturor neamurilor 

turcice) cu un fond de premiere de 3.000 USD la care 

România a câştigat o medalie de bronz din 2 catego-

rii. 

 Alte 2 variante istorice au fost prezentate dar fără 

a organiza un turneu. 

https://observatorconstanta.ro/2022/05/10/romania

-bronz-la-kurash-in-germania/ 

 

România, bronz la Kurash în Germania 
By Madalina Jacota  marți, 10 mai 2022, 15:30 in Sport, Actualitate 
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                                                   Romanya, İstanbul’dan bronz madalya ile döndü 
Balkan Gazete, 29 Haziran 2022  

*Romanya, 26 Haziran 2022’de İstanbul’da 

düzenlenen Kurash Grand Prix yarışlarından Bronz 

madalya kazandı  
Romanya, Tatar Demokrat Birliği aracılığıyla 25-

27 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul‟da Özbek-

istan Cumhurbaşkanı onuruna düzenlenen Kuraş 

Grand Prix‟sine Podelenczki Lorena-Alexandra ile 

katıldı. 

İstanbul’da 1453 Panaromik Müze Anfisi’nde 

düzenlenen „Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-

ziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası‟ büyük 

ilgi gördü. Binlerce seyirci tribündeki yerlerini 

alırken, verilen konserlerle doyasıya eğlendiler. 

Şampiyonada birincilere 2 bin 500, ikincilere bin 

500, üçüncülere de 500‟er Dolar olmak üzere toplam 

10 bin Dolar ödül dağıtıldı. 

Ödül törenine, şu anda Özbek federasyonunun 

başkanı olan, modern Kuraş kurucusu Komil Yusuf 

Yusupovbek, Dünya Kuraş Federasyonu‟nun ilk as-

baskanı ve Dünya Aba Kuraş Federasyonu Başkanı, 

İbrahim Öztekbek ve “Avrupa Kuraş Konfeder-

asyonu” ve “Yunan Sambo, Kurash ve Chibaoba Fed-

erasyonu” başkanı Merabi Iliadis eşlik etti.  

Tatar Demokrat Birliği tarafından yapılan 

açıklamada şu bilgiler aktarıldı: 

„Romen heyeti öncelikle etkinliği düzenleyen 

ekibe [ozbek KFU ve turk Türkiye Kuraş Feder-

asyonu] teşekkür eder ve IKA, EKC, KFU ile bu 

etkinliğe katılan 16 ulusal federasyonu saygıyla 

selamlar! 

Bunların hiçbiri, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhur-

başkanı'ndan sayin Şevket Mirziyoyev, Kuraşĭn 

onursal başkanının koşulsuz desteği olmadan 

mümkün olamazdı.  

Kuraş nedir? Judo, sambo, güreş, Greko-Romen 

güreşi veya başka herhangi bir temas sporu kesinlikle 

değildir. Bunu neden belirtiyoruz? Çünkü kuraşta sırtı 

yere ilk dokunan kaybeder, eylemi kimin yaptığı hiç 

bir onemi yoktur. Örneğin, hücumu başlatan herhangi 

biri yere sırtı ile dokunursa maçı kaybeder. Kuraş ve 

diğer sporlar arasındaki en büyük fark budur. Diğer 

sporlar kıyaslarsak, kurasta hiçbir fiksasyon, çıkık, 

bogma, el bukme, vurma yoktur. Bu nedenle kuraş, 

sadeliği ve netliği bakımından benzersizdir. 

Tatar Demokratik Birliği, şu anda Romanya‟da 

Kureş‟i temsil etmek için uluslararası federasyon-

lardan tavsiye alan ve tavsiye edilen tek kurumdur. 

Kuras Asya‟da olimpik bir spordur. Asya Olimpiyat 

Konseyi tarafından tanınan (https://ocasia.org/

sports/49-kurash) ve Asiya Olimpic Oyunlarında yer 

alan bir spordur.” 

https://ocasia.org/sports/49-kurash
https://ocasia.org/sports/49-kurash
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Romania at the 5th edition  

Ethnosport Festival 

Romania participated through the Tatar Democratic 

Union in the 5th edition Ethnosport Festival which took 

place between June 9-12, 2022 in Istanbul, Turkey. 

The 5th Ethnosport Cultural Festival ended with the 

award ceremony and the festival-specific Alim Kasımov 

concert. Evaluating the festival that had hosted different 

events for 4 days, World Cultures Meet Emphasizing that 

many colors of the world had taken part in this festival, 

WEC President Erdoğan said: “We traveled around the 

world thanks to our over a thousand guests who continue 

to work in the fields of sports, art, and culture. 40 chefs 

from 20 countries again brought world cuisine to our festi-

val area. There were traces that touched our lives as much 

as the flavors left their marks on our palate. We witnessed 

our disadvantaged groups weaving carpets, riding horses, 

and shooting bows and arrows here. We laughed together 

and learned together. We felt the peace of being together 

through the unifying power of our traditions.” Our Festi-

vals Will Continue Stating that the festivals will continue 

to get better every year, Erdoğan said, “Our festival was 

everybody‟s festival without discrimination. Under the 

leadership of our World Ethnosports Confederation and its 

20 corporate members in 15 countries, we will hold festi-

vals just like this one and even better in the 

coming years. Of course, it is not over yet; we 

will relieve the longing for our next festival with the 4th 

World Nomad Games. We will meet again at a big event 

that focuses on our traditional sports with the Nomad 

Games that we will hold in Iznik between September 29 

and October 2.” At the closing program, awards were 

presented to the sports, culture, and art communities who 

were awarded in 11 different branches. The closing program 

ended with the concert given by the world-famous Alim 

Kasımov and the beloved calling of Azerbaijani music.  

De Ziua Mondială UNESCO pentru Diversitate      

Culturală Dialog şi Dezvoltare, în cadrul Conferinței    

Internaționale “UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO           

DISCRIMINATION” -

EDITIA A II-A, 21 mai 

2022 domnul Dr. Soltész 

Kálmán Levente a adresat 

câteva cuvinte auditoriului: 

Stimaţi organizatori, sti-

maţi oaspeţi! 

O cale foarte importanta 

pentru a atinge obiectivele 

noastre privind o viata de 

societate pasnica si toleranta 

fara discriminare este prin 

realizarea de campanii, de 

proiecte de informare, de 

conștientizare privind drep-

turile omului, efectele dis-

criminării, principiul egalității, cursuri de formare, de in-

formare, proiecte și programe la nivel local, regional, 

național si international, educatie, realizarea de studii, 

rapoarte etc. Proiectul denumit „Uniti in diversitatea - No 

discrimination” organizat de catre Uniunea Democrata 

Tatara din Romania este de fapt un astfel de program pe 

care îl apreciem foarte mult si prijinim; pentru că este o 

obligatie pentru fiecare cetătean ca să respectăm aplicarea 

principiului nediscriminării în conformitate cu legislația în 

toate aspectele vieții comunitare. 

Este intotdeauna o mare bucurie si o veritabila 

sarbatoare sa fiu alaturi de Dvs, la evenimentele organiza-

te de Uniunii Democrata Tatara din Romania fiindca aces-

te ocazii sunt in permanenta de un entuziasm extrem de rar 

in zilele noastre. Am participat la mai multe evenimentele 

organizate de catre Uniunea, ultima data la un festival ta-

tar care se numeste Hîdîrlez in judetul Constanta, precum 

si am visitat mai multe licee la Bucuresti pentru a vorbi cu 

elevii despre ungurii si Ungaria in vederea de a-i intari 

cunostinta si prin urmare toleranta si acceptarea fata de 

minoritatea maghiara. Totdeauna un acest eveniment ne 

aminteste la valorile comunitatilor, ne atrage atentia 

asupra realitatii in care omul nu este o fiinta solitara, iar 

nucleul vieturii in comunitate, familia, poate fi in contact 

cu radacinile doar atunci cand este integrata intr-o familie 

mai mare avand la baza valori comune – traditii, obiceuri, 

limba si mod de viata – care ii leaga de secole pe membri 

acelor familii.  

Din cauza asta noi sprijinim toate eforturile care vizea-

za ca sa respectăm aplicarea principiului nediscriminării 

peste tot. Prin urmare eu sunt de convingere ca prevenirea, 

combaterea și eliminarea retoricii rasiste, xenofobe și in-

citatoare la ură trebuie contrabalansată prin promovarea 

drepturilor omului, egalității și întăririi stimei de sine și a 

demnității tuturor cetățenilor.  

Multumesc pentru atentie. 

Dr. Soltész Kálmán Levente 

Recomandabil II. Diplomat 

Salutul Ambasadei Ungariei 

la Conferinţa Internaţională 
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Togo/FETOV 

Préparer la relève au Vététré 

Dans le souci de préparer la relève du Vététré, La 

Fédération togolaise de Vététré (FETOV) ne ménage 

aucun effort. Elle veut redonner vie à ce jeu de loisir 

Vététré au Togo. Une initiation des jeunes au Vététré s‟est 

déroulée samedi 05 mars dans ce sens dans la commune 

d‟agoènyivé 3. 

Dans le cadre du projet « FETOV GREEN COM-

PAIGN 2021 », financé par le District Autonome du 

Grand Lomé (DAGL), la FETOV prépare la relève du 

Vététré au Togo. Ce samedi 05 mars 2022, sa cible a été 

la jeunesse du quartier Avédji dans la commune 

d‟agènyivé 3. Il s‟agit pour la FETOV de former ces 

jeunes à travers une exhibition du jeu Vététré et égale-

ment une sensibilisation sur la protection de l‟envi-

ronnement et les comportements civiques à adopter. 

« Le Vététré, un sport que nos grands-parents faisaient 

est en train de disparaître. La FETOV a donc mis sur elle 

de le ressusciter. C‟est dans ce cadre que nous avions en-

tamé ces formations à l‟initiation des jeunes au Vététré. 

Aujourd‟hui, nous sommes à Avédji pour faire découvrir 

aux jeunes de la commune d‟agoènyivé 3 ce loisir. Le 

projet permet également de les sensibiliser sur leur rôle 

afin de rendre tout le temps leur quartier propre. Le projet 

de se limite pas uniquement à cette localité. Nous l‟avions 

débuté depuis octobre 2021. On a été au Golfe 4, Golfe 3 

et Golfe 7. Cette fois-ci, nous sommes à Agoènyivé 3. 

Nous irons également à Agoènyivé 4 pour amener le 

Vététré vers les jeunes de cette localité et leur parler 

également de l‟assainissement de leur quatier » a indiqué 

Kporfor Kofi Mawulé, Président de la FETOV. 

Pour rappel, le projet « FETOV GREEN COMPAIGN 

2021 » a été lancé le 16 novembre 2021 par la FETOV. 

Son objectif est d‟une part de préparer la relève des pra-

tiquants du jeu de loisir Vététré au Togo et d‟autre part de 

participer à l‟atteinte des objectifs du projet de renforce-

ment du capital social dans les 13 communes du Grand 

Lomé en sa troisième phase. FIN 
https://linterview.info/2022/03/05/togo-fetov-preparer-la-releve-au-vetetre/ 

 

Centura de AUR a ajuns la  

Genghiz Han anul acesta 

La Kırkpınar-Turcia în perioada 1-3 iulie 2022    s-a 

desfăşurat a 661 ediţie a festivalului istoric ce se des-

făşoară fără întrerupere, excepţie făcând cele două răz-

boaie mondiale şi anul pandemiei 2020. 

Acest Kureş în care luptători sunt unși cu ulei este un 

stil istoric pe care Înalta Poartă  l-a introdus în pregătirea 

armatei. Stilul este dezvoltat din stilul istoric kara-kucak 

la care s-a adăugat uleiul. În trecut ca în toată istoria 

popoarelor turcice nu exista limită de timp sau categorii 

de greutate. S-au întrecut 2475 de sportivi dintre care 54 

sunt       campioni în ediţii anterioare.  Anul acesta sur-

prizele s-au ținut lanț, nume celebre fiind eliminate în 

fazele inferioare. În semifinale au ajuns următorii 4 spor-

tivi:  İsmail Balaban cu GenghizHan Şimşek şi Ertuğrul 

Dağdeviren cu Mustafa Taş. Finala dintre Mustafa Taş şi 

GenghizHan Şimşek  fiind câştigată de GenghizHan.  

Centura de aur de 1.5 kg a fost adjudecată. 
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Aba Güreşi ve Kuraş, Judo’nun Atasıdır 
 

Prof. Dr. İbrahim Öztek İKA 

(İnternasyonal Kuraş Federasyonu‟nun) Kurucuların-

dan, Türkiye ve Avrupa Kuraş Federasyonlarının Ku-

rucusu, Eski Dünya Kuraş federasyonu Asbaşkanı  

Yarışmanın gün ve yeri: 26 Haziran 2022, Özbeki-

stan Cumhurbaşkanı Adına Uluslararası Kuraş 

Turnuvası, 1453 Panaromik Müze Anfisi Bayanlarda 

açık sıklet Birincisi Ece Zurnacı, Muğlalı, Sakarya 

BESYO mezunu, Avrupa‟da da dereceleri var 

2. Özbekistanlı sporcu, 3. Belkıs Zehra Kaya ve diğer 

üçüncü Romanyalı sporcu Erkeklerde birinci Özbeki-

stanlı, 2. Tacikistanlı, 3. Türk Can ve Latviya‟lı 

sporcu  

Müsabakaların mahiyeti: 

Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyoyev 

adına İstanbul-Türkiye Uluslararası turnuvası. 

Turnuvaya 18 ülke 

katıldı. Erkeklerde 

ve bayanlarda yal-

nız bir sıklet vardı. 

O da açık sıklet. 

Yani kendine 

güvenenlerin 

şampiyonası. Her 

ülke birer sporcu 

ile katıldı. Türkiye 

ev sahibi olarak 

üçer sporcu ile 

temsil edildiler.   

Şampiyona, İs-

tanbul Büyükşehir 

Belediyesi‟nin 

destekleriyle 1453 

Panoramik müzenin bahçesinde anfide düzenlendi. 

Anfi, çoklukla Özbekistan ve Afganistanlı göçmen 

kardeşlerimizle doldurulmuştu. Açılış töreninde 

Özbekistanlı sanatçıların şarkılarına seyirciler sözle 

ve oynayarak eşlik ettiler. Pazar günü orada toplanan 

halkımıza Özbek pilavı ziyafeti çekildi. Organizasyon 

her yönü ile mükemmeldi. Kuraşın Özbekistanlı 

Onursal başkanı ve Özbekistan başkonsolosu da 

yarışmalar boyunca  

Şampiyonada birincilere 2500, ikincilere 1500 er, 

üçüncülere de 500‟er US dolar olmak üzere toplam 

10.000 US dolar ödül verildi. Ödül Özbekistan Kuraş 

Federasyonunca verildi.   

22 yıl önce Türkiye‟de Kuraş sporunu ve feder-

asyonunu kuran, eski Avrupa Kuraş Federasyonu 

Başkanı ve Dünya Asbaşkanı Prof. Dr. İbrahim 

Öztek, Madalya töreninde bayan sporcumuza madal-

yasını ve armağanlarını taktim etti. Akşam resmi 

akşam yemeğinde de, Öztek‟e 

İnternasyonal Kuraş Federasyonu kurucu başkanı 

Komil Yusupov tarafından çapan / kafttan  giydirildi. 

Daha sonra diğer emeği geçenlerin çapanları verildi.   

Kamil Yusupov. 1999 yılında Özbekistan‟da Ku-

raş sporunu kurdu. 50 kadar delege kuruluşta bulun-

du. Kuruluşta Türkiye‟yi o zamanki Judo, Karate, Ai-

kido, Vuşu Federasyonu başkanı Prof. Dr. İbrahim 

Öztek temsil etti ve yönetimde organizasyon ve 

müsabakaların hukuki sorumlusu olarak yönetim ku-

rulunda görevlendirildi. 

Komil Yusupov, Kuraşı önce Özbekistan‟da, sonra 

sırası ile Asya ve Avrupa‟da yaydı. Daha sonra Afri-

ka, Okyanusya ve Amerika kıtalarında tanıttı. Kuraşın 

Antrenör ve hakemlerini yetiştirdi. İlk Kuraş kitabını 

ve içinde kurallarını yazdı. İlk dünya şampiyonasını 

2000 yılında başkan İbrahim Öztek‟le beraber Antal-

ya‟da düzenledi. Pek çok yarışmada Türk ve Özbek 

sporcular daima şampiyonlukları kimseye kaptırma-

dılar. Bugün de her iki başkan Kuraş olsun, Aba gü-

reşi olsun Türk sporlarını dünyaya yaymak ve belki 

de bu sporları olimpik yapmak için canla başla 

çalışmalarını sürdürmektedirler.  

Bugün Türkiye‟nin Federasyon başkanı Bünyamin 

Er‟dir. O da Türkiye‟nin ilk judo ve kuraş sporcu-

larından ve uluslararası hakemlerindendir. Kısa bir 

zaman içinde yüksek performasyonlu sporcular, 

hakem ve Antrenörler yetiştirmiştir. Prof. Dr. İbrahim 

Öztek şöyle diyor; Aba güreşi ve Kuraş, Judo‟nun 

atasıdır. Gelecekte judonun yerini almalı ve Olimpik 

spor olarak gerçek kariyerine kavuşmalıdır.   

https://www.gundogumu.com/haber/spor/aba-

guresi-ve-kuras-judonun-atasidir.html 
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Milli Yaylaq Festivali 

The people of Azerbaijan have a very rich and diversified culture. As known from history, our country has had magnificent 

urban traditions for millennia. The ruins of ancient cities discovered during archeological excavations in various regions of Azer-

baijan, ancient cities and their unique infrastructure are examples of worth to be among pearls of urbanization.  

Alongside with the rich urbanization traditions of our people, highland (yaylaq) and nomadism (elat) traditions can also be 

one of the life style and unique cultural tradition examples shaped perhaps for hundreds or thousand years.  

Historically, this specific traditions, of the part of our population previously engaged in livestock and cattle breeding, were 

widely spread throughout Azerbaijan and also in the northern regions of İran(Southern Azerbaijan)  

Taking into account the warm weather in the plains of the country in summer months and the shortage of grazing areas and 

feed sources, the traditional cattle-breeding population temporarily abandoned their permanent settlements (winter huts) and 

moved to cool mountain areas, large and abundant pastures. 

Depending on weather conditions, this seasonal nomadism typically lastes for about 5-6 months from May to September-

October. In accordance with these traditions, the traditional pasture lands were shaped in each region of our country.  

Traditionally, the population of Aran and the Lower Karabakh region used to move to the beautiful highlands of Mountainous 

Karabakh. People of the central, northwestern and northeastern regions accordingly went to the southern slopes of the Greater 

Caucasus and the population of the southern-western region to the Talysh mountains. 

Population of the Gazakh-Shamshadil region used to settle on the northern slopes of the Lesser Caucasus and around Goycha

(Sevan) Lake. 

Traditional pasture settlements (Yaylaq‟s) of the ancient Ganja and Ganjabasar region have been inhabited by present day 

Goygol, Gadabay and Dashkesan districts. The National Highland Festivalwas established as an event to be organized annually in 

the Western highlands of the country. 

In the framework of the continuation of the project, the aim is to create aplatform for original eco-ethno-rural tourism at inter-

national scale, while introducing, promoting and preserving our rich national and cultural heritage. 

The objective is also to establish a historical ethnographic park / neighborhood with the provisional name “Khan Yurdu”, 

which will serve to rehabilitate and further develop old crafts, ancient folk games, and ancient national sports including national 

equestrianism.   

https://myf.az/ 
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DREPTURILE OMULUI, RASISMUL ŞI INSTIGAREA LA URĂ în 2022 

C. jr Balint Claudia Crina 

 „Toate ființele umane se nasc libere și egale 

în demnitate și drepturi”. Cu aceste cuvinte 

începe primul dintre cele 30 de articole ale 

Declarației Universale a Drepturilor Omului, 

adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Declarația, 

care este principala sursă a drepturilor omului, 

stabilește civil, politic, economic, valorile sociale 

și culturale ale tuturor oamenilor, indiferent de 

apartenența etnică, politică, religioasă sau sexuală. 

Drepturile omului sunt, de exemplu, dreptul la 

viață, libertate și siguranță individuală, prezumția 

de nevinovăție până la proba contrară, garanția 

tratamentului egal pentru toți în fața legii, 

desfășurarea proceselor imparțiale și publice, 

nerespectarea fiind înrobită sau supus la tortură sau 

pedeapsă crudă, arestat în mod arbitrar, încarcerat 

sau exilat. Orice persoană are atunci dreptul de a 

lucra, de a primi o educație, de a avea o 

naționalitate, de a participa la guvernarea țării sale, 

de a forma sau de a adera la un sindicat sau la un 

partid și de a solicita azil în caz de persecuție. 

Valorile fundamentale sunt cele ale păcii și 

democrației, exprimarea liberă a ideilor, 

coexistența între modelele sociale și credințele 

religioase și respectul pentru diversitate. Motivele 

vieții noastre de zi cu zi se bazează pe aceste 

fundamente. Oriunde în lume, drepturile omului ar 

trebui să garanteze protecția demnității fiecărei 

persoane. Cu toate acestea, încălcarea sistematică a 

drepturilor omului pune sub semnul întrebării atât 

universalitatea lor efectivă, cât și fundamentul lor: 

demnitatea persoanei. 

Nu se poate să nu fim profund îngrijorați astăzi 

că drepturile omului sunt încălcate masiv în 

întreaga lume din cauza sărăciei, a conflictelor, a 

terorismului, a violenței, prejudecăților și 

guvernării proaste. Universalitatea drepturilor 

omului rămâne mai mult formală decât reală în 

lumea contemporană. Confruntându-ne cu 

obstacolele pe care le vedem în fiecare zi, 

împiedicând răspândirea drepturilor obligatorii, 

depinde de fiecare dintre noi să contribuim la 

asigurarea faptului că fiecare persoană se poate 

bucura pe deplin de drepturile sale.  

Respectul pentru minorități, atenția față de 

diferite persoane cu dizabilități, angajamentul față 

de cei care vin din alte locuri( refugiati, imigranti) 

și integrarea acestora, atenția politică si sociala 

față de evenimentele democrației din lume (azilul 

politic este în ultimul rând plasat pe scara 

interesului de a acționa), sunt toate temele care 

sunt astăzi lâncezite. 

Discriminarea celorlalți este o atitudine de 

respingere față de cei care au caracteristici fizice și 

culturale diferite de ale noastre. Această formă de 

rasism se manifestă împotriva tuturor 

diversităților: împotriva celor care au o altă culoare 

a pielii, o altă limbă, o „altă religie și obiceiuri și 

origini diferite. Dar „rasistul‖, pentru noi, este 

cineva care, cu siguranță, suferă de un complex de 

inferioritate, deoarece disprețul său față de orice  
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altceva decât el își are originea în nesiguranțele 

sale, din teama pe care o stârnește confruntarea cu 

„celălalt‖. frică de oameni pentru interese politice 

și economice. Prin urmare, putem spune că 

rasismul ia naștere din neliniște psihologică și 

socială, din absența anumitor valori umane și mai 

ales din ignoranță, care alimentează cele mai 

absurde temeri; dar cel mai bun mod de a depăși 

ideile și atitudinile greșite este să învățăm să ne 

descoperim pe noi înșine, să ne cunoaștem și să ne 

comparăm cu ceilalți, să considerăm „diferențele‖ 

ca o bogăție pentru om.  

Rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță 

continuă să amenințe securitatea în societăți din ce 

în ce mai diverse 

Definiția ECRI (European Commission 

against Racism and Intolerance ) a discursului 

de ură în Recomandarea de politică generală nr.15 

cu privire la combaterea discursului de ură, 

menționează astfel: ―Având în vedere că discursul 

de ură trebuie înțeles în scopul prezentei 

Recomandări generale de politică ca promovare, 

justificare sau incitare, sub orice formă, a 

denigrării, a urii sau a defăimării unei persoane sau 

a unui grup de persoane, precum și orice hărțuire, 

insultă, stereotipizare negativă, stigmatizare sau 

amenințarea unei astfel de persoane sau grup de 

persoane și justificarea tuturor tipurilor de 

exprimare precedente, pe temeiul"rasei", culorii, 

descendenței, originii naționale, vârstei, 

handicapului, limbii, religiei sau credinței, sexului, 

genului, identității de gen, orientării sexuale și altor 

caracteristici sau condiții personale." 

Definiția ”discriminării” conform 

Recomandării de politică generală nr.15 cu privire 

la combaterea discursului de ură: ‖discriminarea‖ 

reprezintă orice tratament diferențiat bazat pe un 

motiv precum ‖rasă‖, culoare, limbă, religie, 

naționalitate sau origine națională sau origine 

etnică, precum și descendență, credință, sex, gen, 

identitate de gen, orientare sexuală sau un alt 

criteriu sau statut personal, care nu are o justificare 

obiectivă și rezonabilă. 

Se poate constata usor că discursul de ură are o 

prezență consistentă în spațiul public. Odată cu 

dezvoltarea tehnologiilor informaționale, a 

rețelelor de socializare și a mass-mediei online, 

amplificate și de contextul COVID-19, intoleranța 

capătă forme noi și este răspândită rapid în spațiul 

virtual. Evoluția cibernetică oferă oportunități de 

promovare nu doar în sfera mediatică, dar și în cea 

politică și religioasă. Unii folosesc constructiv 

aceste oportunități, iar alții le utilizează distructiv 

prin apel la ură și discriminare pentru a-și 

consolida pozițiile, a câștiga prezență mediatică, a 

dezbina și a induce frica în oameni, xenofobia in 

cadrul comunităților. Impactul real al acestor 

atitudini este greu de evaluat, mai ales că de cele 

mai dese ori ele rămân nesancționate. 
De asemenea, trebuie avut in vedere la articolul 

20 (2) al PIDCP (Pactul International privind 

Drepturile Civile si Politice) care reprezintă o 

excepție de la garanțiile oferite libertății de 

exprimare și trebuie să întrunească cumulativ 3 

elemente: 

- Să îndemne; (prin îndemn se înțeleg forme 

publice de exprimare care intenționează să 

provoace acțiuni sau răspuns la chemările de a 

acționa);  

-Să aibă scopul promovării urii naționale, 

rasiale sau religioase; (prin ură se înțelege emoția 

puternică de critică/reproș/dizgrație, ostilitatea sau 

detestarea care vizează un grup); 

- Să constituie instigare la discriminare, 

ostilitate sau violență; (prin instigare se înțelege 

îndemnul care este capabil să genereze acte 

iminente de discriminare, ostilitate sau violență). 

Dar ce este discursul instigator la ură? 

Discursul instigator la ură („hate speech”) este o 

noțiune cu un conținut variabil în literatura de 

specialitate. Cu toate acestea, el poate fi 

caracterizat drept un discurs destinat atacării, 

intimidării, umilirii, discreditării sau incitării la 
violentă ori la acțiuni care pot produce prejudicii 

împotriva unei persoane sau unui grup de persoane 

pe motiv de rasă, etnie, naționalitate,  vârstă, 

religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, 

infectare cu HIV, dizabilitate. O diferență între 

discursul în termeni mai violenți și discursul 

instigator la ură poate fi aceea că, în caz de hate 

speech, singurul mesaj transmis (sau, măcar, cel 

dominant în mod clar) este ură față de o categorie 

de persoane, ură întemeiată pe motivele prezentate 

mai sus. 
Definiția noțiunii de „Hate Speech” după cum 

urmează: „Discursul instigator la ură nu transmite 

niciun alt înțeles decât exprimarea urii față de un grup, 

mai ales în circumstanțe de natură  să  provoace 

violentă. În primul rând, este o incitare la ură împotriva 

unui grup de persoane definit pe criterii de rasă, etnie, 

naționalitate, gen, religie, orientare sexuală și altele 

asemenea. Discursul instigator la ură poate avea orice 

formă de exprimare considerată ofensatoare de către 

grupurile rasiale, etnice și religioase sau de minoritățile 

discrete ori de femei.” Recomandarea nr. R (97) 20 din 

1997 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 

este dedicată „Hate Speech”. 

Unul dintre obiectivele acestui secol trebuie să fie 

acela de a garanta tuturor drepturilor omului și 

libertăților fundamentale fiecărei persoane, asigurându-

se astfel că universalitatea drepturilor omului nu este 

doar o simplă declarație, ci este implementată efectiv în 

orice loc! 
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18 mai 1944 și Yeșil Ada – paradisul pierdut al tătarilor crimeeni 
Profesor de Istorie Metin Omer 

În fiecare an la 18 mai, tătarii crimeeni de 

pretutindeni comemorează unul dintre cele mai 

tragice evenimente din istoria lor: „Sürgün‖-ul. 

La 18 mai 1944, din ordinul lui Stalin, întreaga 

populație tătărească a peninsulei Crimeea a fost 

deportată în Siberia, zona Munților Ural și Asia 

Centrală. Într-o singură noapte toți tătarii crimeeni 

au fost adunați și înghesuiți în vagoane pentru 

animale pentru a fi trimiși în exil. 

Operațiunea a început în jurul orei 03:00 

dimineața. Aceasta a fost foarte bine organizată. 

Având în vedere că bărbații în putere erau pe 

front, cei vizați au fost în special femeile, copiii 

și bătrânii. Pe drum, o mare parte a murit din 

cauza condiţiilor grele şi a bolilor precum 

tifosul. Operaţiunea s-a încheiat la data de 20 

mai, ora 16:00. 

O comunitate de pescari din zona Arabat a 

peninsulei a fost omisă în această perioadă. 

După ce au realizat că această comunitate a 

scăpat, cei responsabili cu operaţiunea s-au întors şi 

i-au îmbarcat pe locuitorii zonei Arabat în nişte barje 

care, ajunse în larg, au fost scufundate. Toate 

bunurile pe care tătarii le-au lăsat în urmă au intrat 

în posesia sovieticilor. 

După terminarea războiului, cei aflați pe front 

nu au fost lăsați să se întoarcă acasă (unde de altfel 

nu-i mai aștepta nimeni), ci au fost trimiși „drept 

recompensă pentru serviciul militar‖ direct în 

locurile de exil. 

Călătoria până la destinație a fost de fapt un 

drum al morții. Toți tătarii crimeeni, bărbați femei și 

copii, au fost înghesuiți în vagoane pentru animale. 

Fără apă, fără mâncare, fără aer, fără să știe unde 

sunt duși, au fost nevoiți să îndure o călătorie lungă. 

Mulți au murit pe drum. De cele mai multe ori nu au 

putut nici măcar să își îngroape morții fiind nevoiți 

să îi lase la marginea drumului. Statisticile arată că 

au fost deportați peste 200.000 de tătari, dintre 

aceștia 46% murind în timpul deportării sau în 

primii ani din exil. 

Explicaţia oficială a deportării a apărut în 

oficiosul comunist Izvestia abia în 1946, motivându-

se că tătarii ar fi colaborat cu inamicul. Acuzaţia era 

total falsă! De fapt se urmărea eliminarea tătarilor 

din considerente geostrategice. 

Pe lângă eliminarea fizică a tătarilor, autoritățile 

sovietice au lansat și o campanie de ștergere a 

oricăror urme ale existenței tătărești. Au fost închise 

școli, interzise ziare sau alte publicații. Geamiile au 

fost demolate sau lăsate în paragină. Cel mai bun 

exemplu al acestei eradicări a culturii tătărești din 

Crimeea este soarta Zincirli Medrese, 

instituție de învățământ și de cult renumită în 

întreaga lume islamică, care a fost 

transformată în spital de nebuni iar mai apoi în 

grajd. 

Tătarii crimeeni nu au îngenuncheat în fața 

acestor nedreptăți. Având în minte și suflet tot 

timpul imaginea idilică a Yeșil Ada (insula 

verde), așa cum își imaginează ei teritoriul lor 

natal, peninsula Crimeea, au început să lupte 

pentru drepturile lor încă din primele clipe de 

exil. Au trimis petiții către autoritățile de la 

Moscova, au organizat proteste. Mulți au 

pierit în ororile gulagului. În cele din urmă au 

obținut permisiunea de a se reîntoarce în 

Crimeea abia în 1989. Și au reușit acest lucru, așa 

cum o spune liderul tătarilor de pretutindeni, 

Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, „fără a provoca 

vărsarea nici măcar a unei picături de sânge‖. 

După destrămarea Uniunii Sovietice și 

declararea independenței Ucrainei în 1991, 

suferințele tătarilor crimeeni nu s-au terminat. 

Reîntorși în Crimeea, și-au văzut casele pe care 

fuseseră nevoiți să le lase în 1944, ocupate de  
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coloniști ruși. Cu toate că erau casele în care 

locuiseră ei, bunicii lor și străbunicii lor, au decis că 

este loc pentru toată lumea în Crimeea și au 

promovat conviețuirea pașnică, preferând să 

întemeieze noi așezări. 

Tătarii crimeeni nu au uitat niciodată tragicele 

evenimente de la 18 mai 1944. An de an, în fiecare 

zi de 18 mai, mii de tătari ieșeau în stradă la 

Simferopol, Crimeea, pentru a comemora victimele 

„Sürgün‖-ului. Astăzi, tătarii din întreaga lume 

organizează proteste, conferințe sau se roagă pentru 

cei care au murit la 18 mai 1944. 

Astăzi, doar tătarii din Crimeea, cei din patria 

natală a tătarilor crimeeni, nu au voie să își omagieze 

morții de la 18 mai 1944. Anexarea Crimeii de către 

Federația Rusă în februarie 2014 a mai adăugat un 

nou moment tragic în istoria tătarilor crimeeni. După 

referendumul formal organizat la 16 martie 2014, 

prin care Moscova a încercat să „legalizeze‖ 

anexarea Crimeii, Vladimir Putin a promis acordarea 

de drepturi populației tătărești. 

Pentru tătarii crimeeni, această retorică a 

Moscovei nu este una necunoscută. Aceleași 

promisiuni le auziseră și în primii ani ai regimului 

sovietic. Atunci, pentru câțiva ani, până când 

sovieticii și-au consolidat puterea, le-au fost acordate 

unele drepturi formale. Apoi au început represiunile 

care au culminat cu momentul 18 mai 1944. Acum, 

Rusia lui Putin nu face nici măcar asta, ba chiar pare 

că și-a perfecționat metodele. Probabil că întreaga 

populație tătărească nu va fi deportată dar deja liderii 

ei, Mustafa Abdulcemil Kirimoglu și Refat 

Chubarov au primit interdicție de a mai intra în 

Crimeea. Cei care îndrăznesc să critice anexarea sunt 

arestați sau, și mai rău, dispar pur și simplu. În 

momentul acesta sunt dați dispăruți 18 tătari, până 

acum găsindu-se cadavrele a trei dintre ei. Clădirea 

Meclisului, organul politic reprezentativ al tătarilor, 

a fost închisă. Multe publicații tătărești au fost 

interzise. 

Într-o lume în care informația circulă cu 

rapiditate, regimul lui Putin nu ar putea ascunde 

deportarea unei întregi populații. În schimb, 

folosindu-se de motive inventate, se urmărește 

același scop: eliminarea oricărei rezistențe tătărești 

în Crimeea. Noile autorități crimeene au interzis 

tătarilor să organizeze tradiționala comemorare din 

Simferopol. Foarte probabil, pe baza experiențelor 

înaintașilor, autoritățile de la Moscova au ajuns la 

concluzia că nu se poate șterge identitatea tătarilor 

crimeeni. Acum se încearcă ștergerea memoriei 

acestora prin negarea momentelor tragice care au 

legătură cu Moscova. 

https://www.info-sud-est.ro/18-mai-1944-si-

yesil-ada-paradisul-pierdut-al-tatarilor-crimeeni/  
 

Kaitarma [Întoarcerea]  

 
Comunitatea tătară a organizat o zi de 

comemorare a  surghiunului printr-un film: 

#Kaitarma [Întoarcerea] cu subtitrare în limba 

română. 

Sâmbătă, 28 mai 2022, orele 18.00 

Locația: Casa Armatei din Medgidia 

Filmul este despre deportarea tătarilor din 

Crimeea în luna mai anul 1944. 

Personajul central al filmului, Ahmet-Han 

Sultan [maior de aviație], luptase în tot războiul, 

pentru Armata Roșie. Pe 29 iunie 1945, deci după 

valul de deportări, el primea a doua medalie 

„Steaua de Aur‖ și i se conferea, tot pentru a doua 

oară, titlul de Erou al Uniunii Sovietice. Drama lui 

era însă cumplită, căci asistase cu un an în urmă 

neputincios, cum familia și prietenii lui fuseseră 

scoși din case în mai 1944, încărcați precum vitele 

în camioane și înghesuiți în vagoane de marfă cu 

destinații îngrozitoare…stepa din Uzbekistan, 

Kazakhstan și Siberia… jumătate au murit pe drum, 

jumătate la destinație… 

Un film ce merită vizionat. 

Aplauze domnului profesor Gafar Ecrem care a 

făcut o mică incursiune în istoria acelor vremuri.  

Mulţumim următoarelor persoane pentru că au 

făcut posibil acest moment în Medgidia: domnului 

Feuzi Ismail, domnului Erol Murad, domnului 

Naim Ersin, domnului  Ismail Sinan, domnului 

Senol Murat,  
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Ribbon for opening of the Center "Intellectual Games 

of Turkic Peoples" was cut! 

The Center "Intellectual Games of Turkic Peoples" 

was opened and presented at the wall of our university as 

the first project in the Turkic world. 

The purpose of the center is to promote the intellectual 

games of Turkic peoples to young people and to show 

and develop 

the culture of 

the Turkic 

people. 

President of 

the World 

Togyzkumalak 

Federation 

Alikhan 

Baimenov and 

Vice President 

Maksat 

Shotayev came 

to the opening 

ceremony of 

the Center 

"Intellectual 

Games of Turkic Peoples". 

Rector Zhanar Temirbekova opened the opening 

ceremony of the center with a congratulatory word. The 

Rector noted that the Center "Intellectual Games of the 

Turkic Peoples" was opened on the wall of our university 

as the first project in the Turkic world. Zhanar 

Amangeldyovna said that the new center, which was 

opened as one of the 30 projects, would become a host of 

intellectual games of the Turkic world, and expressed that 

there is plenty of opportunity to revive our national 

games today. He thanked the national game lovers and 

guests who supported our school. 

President of the World Togyzkumalak Federation 

Alikhan Baimenov emphasized on the importance of the 

national games and wished good luck to the center. 

On behalf of the World Togyzkumalak Federation 

donated books and a Togyzkumalaq board to the Center. 

After the opening ceremony of the Center, President 

of the World Togyzkumalak Federation Alikhan 

Baimenov and University Rector Zhanar Temirbekova 

signed a cooperation agreement. 

As an initiative for the central-scale project, it will 

include togyzkumalak, mangala and pentathlon cricket 

games. In the future, the number of games is expected to 

increase and cover all intellectual games of the Turkic 

world. It is led by Qashymhan Daurenkulov, a teacher of 

the Faculty of Theology, who has been promoting and 

developing togyzkumalak games for many years. 

Students of our school warmly accepted this project. 

 

 

 

«Түркі халықтарының зияткерлік ойындары» 

орталығының тұсауы кесілді! 

«Түркі халықтарының зияткерлік ойындары» 

орталығы түркі әлеміндегі тұңғыш жоба ретінде 

университетіміздің қабырғасында ашылып, тұсауы 

кесілді.  

Орталықтың мақсаты - түркі халықтарының 

зияткерлік ойындарын 

жастарға насихаттап, түбі 

бір түркі жұртының 

мәдениетін таныту, дамыту. 

«Түркі халықтарының 

зияткерлік ойындары» 

орталығының ашылу 

салтанатына Дүниежүзілік 

тоғызқұмалақ 

федерациясының 

президенті Алихан 

Байменов, вице-президенті 

Мақсат Шотаев арнайы 

келді.  

Орталықтың ашылу рәсімін 

ректор Жанар Темірбекова 

құттықтау сөзімен ашты. 

Ректор «Түркі халықтарының зияткерлік ойындары» 

орталығының Түркі әлеміндегі тұңғыш жоба ретінде 

біздің университетіміздің қабырғасында ашылып 

отырғанын айрықша атап өтті. Жанар Амангелдіқызы 

30 жобаның бірі ретінде ашылған жаңа орталықтың 

тұтас Түркі әлемінің зияткерлік ойындарының 

ұстаханасына айналатынына сенім білдіре отырып, 

қазіргі таңда ұлттық ойындарымызды жаңғыртуға 

мүмкіндіктің мол екендігін жеткізді. Оқу ордамызға 

қолдау білдіріп келген ұлттық ойын жанашырлары 

мен қонақтарға алғысын білдірді. 

Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының 

президенті Алихан Байменов ұлттық ойындардың 

маңыздылығына тоқталып, орталықтың ісіне сәттілік 

тіледі.   

Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясы атынан 

орталыққа кітаптар мен тоғызқұмалақ тақтасын сыйға 

тартты. 

Орталықтың ашылу рәсімінен кейін, Дүниежүзілік 

тоғызқұмалақ федерациясының президенті Алихан 

Байменов пен университет ректоры Жанар 

Темірбекова ынтымақтастық келісім шартына қол 

қойды. 
Орталық ауқымды жобаның бастамасы ретінде 

тоғызқұмалақ, мангала және бестемше сынды ойын 

түрлерін қамтитын болады. Алдағы уақытта ойын 

түрлерінің саны артып, Түркі әлемінің барлық зияткерлік 

ойындарын қамту көзделуде. Ұзақ жылдардан бері 

студенттерге тоғызқұмалақ ойындарын насихаттап, 

дамытып жүрген Теология факультетінің оқытушысы, 

тоғызқұмалақ шебері Қашымхан Дәуренқұлов жетекшілік 

етеді. 

Оқу ордамыздың білімгерлері бұл жобаны ыстық 

ықыласпен қабыл алды. 

The Center "Intellectual Games of Turkic Peoples" opened 

«Түркі халықтарының зияткерлік ойындары»  ашылды 
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Vizită de lucru la  

Asociaţia Tuturor Tatarilor 
 

11 iunie 2022 o zi cu adevărat încărcată! 

În pauza dintre preliminarii și deschiderea 

oficială am vizitat organizația Tuturor tătarilor din 

Bursa. 

Domnul președinte Şukru Oner a organizat o 

întâlnire cu comitetul de conducere și cu 

colaboratorii asociației. 

Șeful fanfarei Otomane a venit la finalul 

întrevederii dar a întărit spusele președintelui și a 

comitetului de conducere că vor face tot posibilul să 

participe la Festivalurile Uniunii Democrate Tătare. 

Lecția de limbă tătară 
Sogan: Ceapă  

 

Sogan: Tătara din Dobrogea 

суган (sugan): tătara din Kazan 

сонгино (songino): mongolă 

Soğan  : turcă, azeră, türkmenă 

piyoz: uzbecă 

 (Piaz)  پىياز:uigură 

пияз (Piaz): kazahă, kârgâză 

пиёз (Piaz): tadjică 

  Persană :  پياز(Piaz) 

 (Araba) : بصلةbasila 

Asia Centrală a preluat piaz din persană nu din 

arabă iar noi am păstrat termenul din limba veche. 

Cea mai veche sursă este compendiul lui Mahmud 

Kaşgarlı  

Tarihte En Eski Kaynak 

sogan/sogun [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ] 
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Luxembourg, 20 June 2022 – Kazakhstan’s Deputy 

Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mukhtar 

Tileuberdi took part in the 19th meeting of the Republic of 

Kazakhstan – European Union Cooperation Council. 

Catherine Colonna, Minister for Europe and Foreign 

Affairs of France, which holds the presidency of the EU 

Council, led the European side at the talks. 

The implementation of the agreements reached during 

the official visit of President of Kazakhstan Kassym-

Jomart Tokayev to Brussels in November 2021, as well 

as the progress of large-scale political and economic 

reforms in the country were in the focus of attention. 

Minister Tileuberdi informed the European 

counterparts about the results of the recent nationwide 

referendum on amendments and additions to the nation’s 

Constitution, calling it the most important element of the 

ongoing reforms in Kazakhstan, ―aimed at deep 

democratization and modernization of the political 

system of the country and building a New Kazakhstan.‖ 

He also acquainted the European side with the course of 

the investigation of the tragic January events of. 

In turn, Minister Colonna positively assessed the 

changes taking place in Kazakhstan, stressing the country 

was a reliable partner for the EU in Central Asia, further 

constructive cooperation with which has great potential on 

a wide range of issues. 

The parties discussed in detail the implementation of 

the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement 

between Kazakhstan and the EU (EPCA) with a focus on 

priority areas such as the transition to a green economy, 

trade and investment, energy, agriculture, transport and 

logistics, climate change, education and science, etc. 

The Kazakh minister noted the upcoming 

30th anniversary of the establishment of diplomatic 

relations between Kazakhstan and the EU, and invited the 

European leadership to visit Kazakhstan at a time of 

convenience. He stressed the importance of maintaining 

positive dynamics of economic relations. In this regard, 

the parties exchanged views on ways to prevent the 

unintended impact on Kazakh companies of the EU 

sanctions in connection with the conflict in Ukraine. 

During the talks, the parties expressed interest in 

deepening mutually advantageous partnerships in the field 

of renewable energy sources, in particular, the 

establishment of cooperation in mining and processing of 

rare-earth metals and production of green hydrogen. In 

view of the disruption of global commodity supply chains, 

the importance of establishing additional routes was noted. 

Particular attention was paid to the transport and logistics 

potential of Kazakhstan, in particular the linking of the 

EU’s new Global Gateway program with the Trans-

Caspian International Transport Route. 

The European Union is currently the largest trade 

partner for Kazakhstan with a total trade turnover of $29 

billion. In the first four months of this year alone, this 

figure amounted to $12.6 billion, a 28% growth compared 

to the same period last year. 

The volume of foreign direct investment from the EU 

countries in the Kazakh economy in 2021 amounted to 

$10.1 billion. This is 24.3% higher than in the previous 

year. The main investments came from companies in such 

European countries as the Netherlands, Belgium, France, 

Cyprus, Luxembourg and Germany. 

In the field of education and science, the parties 

discussed the prospects for further assistance from the EU 

in strengthening the capacity of Kazakh youth through 

their involvement in the academic and scientific exchange 

programs Erasmus+ and Horizon Europe. 

No less important issue in the framework of the EPCA 

implementation is the facilitation of the visa regime for the 

Kazakh citizens visiting the EU countries. Tileuberdi 

stressed this issue is one of the priorities of cooperation 

with the EU and expressed hope negotiations with 

European partners on visa liberalization would start soon. 

As part of the exchange of views on topical issues of 

the international agenda, special attention was paid to the 

joint efforts of the international community to resolve the 

conflict in Ukraine. In addition, the parties touched upon 

the current issues of cooperation in the implementation of 

EU strategies on Central Asia and the connectivity 

between Europe and Asia, as well as the problems of 

regional security, including the situation in Afghanistan. 

Following the conclusion of the event, ministers 

Tileuberdi and Colonna held a joint press conference. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/

details/390875?

fbclid=IwAR3GRa5025JAXLalFpp7NcD8ZIQyTCgXEp

CDU2ANSA2Y6d8cmNZX0Z4pnkU&lang=en 

 

Kazakhstan and EU Conduct Comprehensive Review of Topical Issues of Cooperation 
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În 2022 festivalul se va organiza în perioada 16-19 septembrie 
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Le Olimpiadi dei cavalieri nomadi 
di Maurizio Fiorino, 16 GIUGNO 2022 ALLE 19:25 

Il lancio delle ossa, la caccia con le aquile, 17 tipi diversi di 

lotta: ai World Nomad Games si combatte (anche) per salvare 

culture e tradizioni di popoli che non si arrendono alla 

globalizzazione 

Di certo, per come stanno oggi le cose, le discipline 

praticate durante i World Nomad Games non entreranno mai e 

poi mai a far parte delle Olimpiadi che tutti conosciamo. Uno dei 

motivi l’ha spiegato Scott A. Zimmerman, capitano della 

nazionale americana che, durante l’ultima competizione di sport 

etnici dell’Asia centrale, si è classificata 26sima (su 74 nazioni e 

no, l’Italia, finora, non ha mai partecipato). «Per giocare usiamo, 

tra le altre cose, anche una capra morta», ha raccontato. Il 

riferimento è al celebre kou-boru, una delle attrazioni principali 

dei World Nomad Games, che includono 37 tipologie di gare, la 

maggior parte delle quali provenienti dal mondo della caccia, dei 

combattimenti o della sopravvivenza in situazioni estreme. 

Tornando ai nostri Giochi, sia chiaro, non è che gli 

organizzatori di questa sorta di olimpiade del nomadismo 

abbiano mai richiesto di entrare a farne parte, anche perché i loro 

scopi sono ben lontani da quelli esclusivamente agonistici.  

Se, infatti, gli atleti si ritrovano a praticare il lancio delle 

ossa o la caccia con le aquile − e se, ancora, tra gli sport praticati 

coesistono ben 17 diversi tipi di lotta (inclusa quella famosa a 

cavallo a torso nudo, dove il concorrente più debole, alla pari di 

un pugile sfinito o un torero ferito, si aggrappa alla testa del 

cavallo mentre gli spettatori, intorno, urlano in attesa che cada 

miseramente a terra) – se tutto questo, insomma, coesiste, non è 

soltanto per vincere medaglie o dare spettacolo: lo scopo della 

competizione è quello di tutelare e in alcuni casi far risorgere le 

tradizioni nomadi, in particolare quelle dell’Asia centrale, la cui 

cultura è stata spinta verso l’estinzione prima da decenni di 

collettivizzazione sovietica e, poi, dalla globalizzazione. Una 

questione di rivincita politica, in pratica. Sicuramente di 

orgoglio. 

È proprio grazie al Kirghizistan – Paese che sorge lungo la 

Via della Seta, l’antica carovaniera tra la lontana Cina e il nostro 

Mediterraneo – che questi bizzarri giochi stanno assumendo 

contorni di notorietà crescente. Breve riepilogo storico: il 

Kirghizistan ha subito 72 anni di dominio comunista sovietico; 

oggi, trent’anni dopo la fine dell’Urss, è una nazione 

relativamente povera, senza sbocchi sul mare e che conta circa 6 

milioni di abitanti, prevalentemente musulmani, molti dei quali 

trascorrono ancora gran parte dell’anno nelle iurte (le tipiche 

tende mobili) e pascolando mandrie di pecore sulle montagne 

erbose. 

«Vogliamo far rivivere la nostra identità storica, ecco lo 

scopo dei giochi», ha dichiarato Kanat Amankulov, già ministro 

della Gioventù e dello Sport del Paese. E a proposito di 

tradizioni e identità storiche, non è un caso che, ormai, la 

cerimonia di apertura sia una vera e propria celebrazione del 

mito della creazione, raccontato dal punto di vista dei nomadi: 

prima venne la terra, poi l’essere umano e i cavalli, quindi le 

iurte. E, infine, il nomadismo, che diede origine a tutto il resto.  

Le prime tre edizioni di questi giochi asiatici si sono tutte 

svolte a Cholpon-Ata, in Kirghizistan, sulle rive del lago Ysyk-

Köl. Per capire il successo dell’evento basta sottolineare che, se 

all’edizione del 2014 parteciparono poco più di 600 atleti in 

rappresentanza di 19 Paesi, la terza e ultima 

edizione ha attirato quasi 2mila concorrenti e i 

Paesi coinvolti sono saliti a 74. 

C’è stato anche chi non ha lesinato critiche: da un 

lato, gli attivisti per i diritti degli animali; dall’altro 

i molti kirghisi convinti che i soldi spesi per i 

giochi potrebbero essere impiegati meglio, per 

esempio per lo sviluppo delle scuole. Forse è anche 

per questo motivo che la prossima edizione si 

svolgerà a Bursa, in Turchia e, quella dopo ancora 

in Azerbaigian. Come dicevamo, finora l’Italia – a 

differenza di Germania, Olanda, Norvegia e poche 

altre nazioni europee – non ha mai partecipato. Ma, 

dopo il successo nel curling, sarebbe interessante 

vedere un giorno i nostri connazionali praticare 

l’ordo, ovvero il gioco delle bocce con, al posto 

delle classiche sfere rigide, le rotule delle mucche.   

*Maurizio Fiorino, classe 1984, scrittore. Il suo 

ultimo romanzo è Macello, edizioni e/o. Articolo 

pubblicato su dLUI edizione giugno 
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Mangalia ha ospitato il 7 e 8 maggio scorsi il 

Festival Internazionale di Hidirlez, alla sua 7a 

Edizione, organizzato dall’Unione Democrata 

Tatara col sostegno del Ministero della Cultura di 

Romania. 

I numerosi partecipanti hanno potuto cimentarsi 

nelle tradizionali attività sportive (kores, tiro alla 

fune, Arco Storico ed altre) e godere della 

degustazione di cibo tipico dei sapori della cucina 

tartara. La mostra interculturale, i concerti di musica 

tradizionale, la proiezione di film, i costumi e le armi 

medioevali hanno creato socialità tra i partecipanti 

anche grazie alla ―Revista Dobrogena‖ interamente 

dedicata ai contenuti del Festival. 

L’apertura della manifestazione ha avuto il 

messaggio del Consigliere Soltesz. L’evento, 

rappresentante dell’ambasciata di Ungheria in 

Romania, che ha condiviso i valori dell’Etna tartara 

ed il modello di convivenza ed armonia tra le etnie 

tartara, ungherese e rumena. Da sottolineare la 

presenza a Mangalia di rifugiati provenienti 

dell’Ucraina, dal Turkistan, dalla Moldova, 

dalla Turchia e dalla Bulgaria. 

Si può dire che gli obiettivi di questa 7a Edizione 

di Hidirlez, organizzato dall‟UDT col Presi-

dente Naim Belgin, sono stati raggiunti. Le attività 

interattive proposte hanno trasmesso la promozione 

del dialogo interculturale, la ricchezza della reciproca 

conoscenza e la convivenza interetnica.  
https://www.cronachedellacampania.it/2022/05/a-mangalia-il-

festival-internazionale-di-hidirlez/?

fbclid=IwAR1edJAoetJljBYgbsTbvOdaJWCeBkvQw0Cvnm0F

EaST1ouhUUOj0vu7T1g 
 

A Mangalia il Festival Internazionale di Hidirlez  
11 MAGGIO 2022 @ 19:05  
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România a obținut două medalii de aur la 

Cupa Mondială de Alpagut, desfășurată între 

10-13 iunie, în Bursa, anunță Uniunea 

Decocrată Tătară. Competiția a reunit 

aproximativ 500 de sportivi din 20 de țări. 
Reprezentantul României, George Alexandru 

Tănase a obținut aurul la probele Batur și 

Gurshag. 

Batur este un sistem de luptă mixt care îmbină 

lupta de Kureș cu loviturile și chiar cu o 

continuare la sol. Sistemul Gurshag presupune 

doar Kureș fără contact dar cu o continuare la 

sol unde fixările nu se punctează și începe cu o 

priză fixă cu o mână pe centură și una în aer. 

Dacă cineva “rupe” priza în primele 5 secunde 

primește avertisment. După 5 secunde priza este 

liberă. Luxările pe mână și sufocările pot 

determina adversarul să renunțe la luptă. 

„Alpagut este format din 2 cuvinte: alp – 

luptător, războinic, viteaz, curajos și gut sau kut 

– care este prescurtarea de la kutsal = sfânt, 

sacru, astfel putem că alpagut este războinicul 

dreptății sau războinicul lumii. Cele 5 sisteme în 

care se luptă sportivii au încărcătură istorică 

iar noi am participat în două dintre ele: Batur și 

Gurshag”, transmite UDT. 

https://observatorconstanta.ro/2022/06/13/aur-

pentru-romania-la-cupa-modiala-de-alpagut-din-

turcia/?

fbclid=IwAR27DyWzJChNlsy5oMAvcj7XGcM3_c

auVZaAqRvlJzyTJbY3hSiva2um3M4 

 

Aur pentru România la Cupa Modială de Alpagut din Turcia 
by Nicoleta Mocanu,  luni, 13 iunie 2022, 15:05,  

in Actualitate, Sport 
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*Köstence’de Tatar 

Demokrat Birliği tarafından 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 

kapsamında, Romanya Kültür 

Bakanlığı’ınca finanse edilen bir 

Uluslararası Hıdrellez Festivali 

etkinliği gerçekleştirildi 

7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle, 

Venüs’teki Turqoise Plajı’nda, Tatar Demokratik Birliği 

tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen tarihi yeniden 

canlandırma festivalinin 7.’sinde yer alan Hîdîrlez Uluslararası 

Festivali’ne Mangalya ev sahipliği yaptı. 

Tatar topluluğu, festivalde insanlığın yazılı olmayan kültürel 

mirasında yer alan geleneksel oyunların ¬Așîk (assyk), mangala 

(mancala), Togyzkumalak / Toguzkorgool, Kureș (kuresi-gures), 

halat çekme (tug of War) gibi sporların tadını çıkardı. Tarihi ok 

atma, ağaç güreşi (taiak tartis) vb], kültürel sergi, geleneksel 

yemek ve geleneksel müzik (yerel ve uluslararası topluluklar ve 

sanatçılar), Türk filmi, zanaat atölyeleri, ortaçağ silahlarının ve 

kostümlerinin kullanımı ve sunumu, ―Dokuzkumalak 

Kompozisyonları‖ kitabının tanıtımı ve Hîdîrlez etkinliğine 

adanan 14 numaralı 

―Dobrogean Dergisi‖nin 

tanıtımı gibi etkinlikleri de 

takip etti. 

Hîdîrlez 2022 festivalinin 

resmi açılışında, Tatar, Macar, 

Türk, Gagauz, Bulgar, Romen 

ve uluslararası kültür etnik 

gruplarını onurlandıran, Tatar 

etnik grubunun kültürel 

değerlerinin uyum ve bir arada 

yaşama modeli olarak 

uluslararası düzeyde 

paylaşılmasına katkıda bulunan 

Romanya’daki Macaristan 

Büyükelçiliği temsilcisi 

SOLTÉSZ LEVENTE özel bir 

mesaj verdi. 

Yapılan basın açıklamasında şu görüşler dile getirildi: 

―Ukrayna (2014 yılından sonra Türkiye’deki Kırım 

mültecileri), Türkistan (Çinli mülteciler), Moldova (Gagavuzya), 

Türkiye ve Bulgaristan’dan gelen özel konukların katılımından 

onur duyduk. Tarihi yeniden canlandırma grubu, Nokors’un 

katılımı ise geleneksel yaratıcı atölyeler  etkinliklerinde ve 

katılımcıların yay atmayı öğrendiği yaratıcı atölyelerde, 

geleneksel Tatar kreasyonlarını, ortaçağ silahlarının kullanımını, 

halk için sunum ve tarihsel yolculuk ustalığı ile organize 

yarışmalara katılmak suretiyle büyük katkı sağladı. 

Türk-Tatar kültürünü bir dizi 

interaktif etkinlikle kucaklayan 

bu proje, kültürlerarası diyalogu, 

bilgi zenginliğini ve etnik gruplar 

arası bir arada yaşamayı teşvik 

edebilen yeni bir kültürlerarası 

teşvik etmeyi, UNESCO kültürel 

mirasında yer alan sanat, kültür, oyunlar ve geleneksel sporların, 

yemeklerin ve geleneksel müziğin insanlar arasında coğrafi, dini 

ve kültürel aidiyetlerin ötesinde bir iletişimi, farklılıkları 

yakınlık ve anlayış aracı haline getirmeyi hedefliyordu. 

HÎDÎRLEZ 2022, Türk-Tatar etnik grubunun kültürünün ve 

kültürel çeşitliliğin, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürlerarası 

eğitime olumlu bir değer olarak tanıtılmasına ve bilinmesine 

değerli katkılarda bulunmuştur. 

Hızır’ın ve Hıdırellez etkinliğinin kökeni hakkında çeşitli 

rivayetler vardır. Bunlardan biri, Hıdîrellez’in Mezopotamya ve 

Anadolu kültürlerine, diğerleri ise Orta Asya’daki İslam öncesi 

Türk kültürüne ait olduğunu söyler. Kaynağını tam olarak tespit 

etmek mümkün olmasa da Tatar ve Türk kaynakları Arapçadan 

gelen Hîdîr = yeşil, yani 6 Mayıs’tan itibaren doğanın canlandığı 

ve 17 Kasım’da kış haklarına kavuştuğu anlamına geldiğini 

söylüyor. Türkiye ve Kuzey Makedonya, UNESCO’ya dosya 

yatırmış olsa da İslam ile alakası olmayan bu etkinlik, sadece bir 

folklordur ve bütün Karadeniz ve Akdeniz havzalarında kültür 

diye kutlanmaktadır.‖ 

https://gazetebalkan.ro/2022/05/11/kostencede-hidrellez-

festivali/?fbclid=IwAR2j6Td4VDMGvnOlwu8ORr8h-

L_QpJdQLrsAPqJb7ZTJRVrr2VtSboH-9co 

 

Köstence’de Hıdrellez Festivali 
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Mangalia, a ospitat între 7-8 mai 2022 la Plaja 

Turqoise din Venus, Festivalul Internațional Hîdîrlez, aflat la 

cea de-a 7° ediție a festivalului istoric renăscut, organizat și 

realizat de UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ cu sprijinul 

Ministerului Culturii. Comunitatea tătară s-a bucurat in cadrul 

festivalului de jocurile si sporturile traditionale inscrise in 

patrimoniul cultural imaterial al umanitatii pe lista UNESCO 

[jocurile din lista UNESCO: Așîk (assyk), mangala (mancala), 

Togyzkumalak / Toguzkorgool, Kureș (kuresi), trage funia (tug 

of War); iar altele urmează procedura să intre: arcul istoric, 

trage băţul (taiak tartîş) etc], expoziţie multiculturală, mancare 

si muzica traditionala (ansambluri si artisti locali si 

internaționali), film turcic, ateliere creative si mestesugaresti, 

mânuirea și prezentarea armelor si costumelor medievale, 

lansare de carte  „Compozitii Toguz Kumalak‖ și „Revista 

Dobrogeană‖ nr.14 dedicată festivalului Hîdîrlez. 

Deschiderea oficială a festivalului Hîdîrlez 2022 s-a 

bucurat de mesajul deosebit din partea domnului consilier 

SOLTÉSZ LEVENTE, reprezentantul Ambasadei Ungariei în 

România, 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.  

Am fost onorați de participarea invitaților deosebiți din 

Ucraina (Refugiaţi din Crimeea în Turcia dar din 2014), 

Türkistan (refugiaţi din China), R. Moldova (Găgăuzia), Turcia 

și Bulgaria. Participarea şi implicarea grupului de reconstituire 

istorică Nokors a culminat cu măiestria prezentării și a 

călătoriei istorice pentru public în cadrul activităților și 

atelierelor tradiționale creative și meșteșugărești in cadrul 

carora participantii au invatat sa traga cu arcul, să se delecteze 

cu creații tradițtionale tătărești in cadrul atelierelor creative, să 

invețe mânuirea armelor medievale și să participe la 

concursurile organizate. 

Obiectivele proiectului care îmbrăţişează 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 cunoaşterii şi convieţuirii 

interetnice, în căutarea unui teren de confruntare a 

posibilităților și contradicțiilor, un loc în care arta, cultura, 

jocurile si sportul tradiţional inscrise in patrimoniul cultural 

UNESCO, mâncarea si muzica tradiţională au devenit un 

instrument de comunicare, proximitate și înțelegere între 

oameni, dincolo de apartenenţa lor geografică, religioasă, 

culturală. 

HÎDÎRLEZ 2022 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 national si international. 
Există mai multe variante în privința originii lui Hızır și 

a sărbătorii Hıdırellezului, iar una dintre acestea spune că 

Hîdîrellez aparține culturilor mesopotamiene și anatoliene iar 

altele că aparține culturii turce pre-islamice din Asia Centrală. 

Deşi sursa este imposibil de identificat cu acurateţe termenul 

este din limba araba pe filiera tătară şi turcă, Hîdîr=Verde, cu 

sensul că natura reînvie începând cu 6 mai şi iarna îşi intră în 

drepturi la 17 noiembrie. La UNESCO au depus documentaţie 

Turcia şi Macedonia de Nord dar se sărbătoreşte în tot bazinul 

Mării „Negre‖ şi al Mării Mediteraneene. 

 

HÎDÎRLEZ 2022 
Festivalul înscris în patrimoniul UNESCO  

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii 
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Mangalia 2019 

În perioada 16-19 septembrie 2022, Uniunea Democrată Tătară  organizează 

festivalul internaţional de jocuri tradiţionale  ediţia a 6 a 


