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Festivalul Internațional Kurultai, aflat la cea de-a 

7° ediție un eveniment istoric renăscut, organizat și 

realizat de Uniunea Democrată Tătară s-a desfasurat 

între 16-18 septembrie 2022 la Plaja Turqoise din 

Venus, Mangalia. Festivalul s-a bucurat de 15 

jocuri si sporturi traditionale, 6 dintre ele inscrise in 

patrimoniul cultural imaterial al umanitatii pe lista 

UNESCO, de 7 cupe mondiale, mancare si spectacol 

de  muzica si dansuri 

traditionale, ateliere 

creative si 

mestesugaresti si 40 de 

tari participante. 

In cadrul 

festivalului, pentru 

prima oara s-a 

desfasurat simpozionul 

international 

“Identitate culturala: 

Drepturile omului si 

patrimoniul cultural 

UNESCO” in data de 

17 septembrie 2022 

ora 15, unde am avut 

onoarea participarii 

invitatilor speciali si 

deosebiti nationali si 

internationali, institutii 

guvernamentale, 

ambasade de pe teritoriul Romaniei, personalitati 

culturale, artistice si sportive. 

KURULTAI 2022, Festivalul Internaţional al 

Culturilor Etnice Tradiţionale, a adus o contribuţie 

valoroasă în promovarea şi cunoaşterea culturii 

etniei turcice-tătare şi a diversităţii culturale ca o 

valoare pozitivă spre o educaţie interculturală la 

nivel mondial. 

UDT a reușit anul acesta să organizeze în cadrul 

festivalului 7 cupe mondiale la sporturi tradiționale  

unele dintre ele înscrise  în patrimoniul UNESCO. 

Amintim: Qazaq Kuresi,  Asyk Atu, Bes Asyk,  Arc 

Traditional, Tokykumalak (Toguzkorgool), Mangala, 

Trage Batul (Mas Wrestling), Othello, Slingig 

(prastia),  Kurash, Calarie, Cursa in Saci, Trage 

Funia, Kabaddi, Desi kushti etc.  

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. 

 

 

KURULTAI 2022 

A 7-a editie a Festivalului internaţional intercultural 

mâncare, muzică, dans, jocuri şi sporturi tradiţionale, ateliere creative şi 

meşteşugăreşti și  15 jocuri, 7 cupe mondiale,  

precum şi sporturi înscrise în patrimoniul UNESCO  
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Prietenie, Dialog, Sport şi Cultură 

la KURULTAI 2022 ȋn Dobrogea-România 
Preluat timpul.info 

Cea de-a 7° ediție a festivalului Internațional 

intercultural KURULTAI 2022 s-a desfășurat și 

adaptat cu succes atât la schimbările climatice cât 

și la cele administrative teritoriale și a întrunit într-

un spațiu dobrogean 500 de invitați internaționali 

care au participat la eveniment. Această ediție a 

festivalului s-a bucurat de participarea a 40 de țări 

care au adus o contribuție valoroasă dialogului 

intercultural, 

creearea de 

punți și relații 

deosebite la 

nivel 

internațional, 

promovarea 

patrimoniului 

UNESCO 

într-un ambient armonios, plin de bucurie și 

diversitate culturală. 

Uniunea Democrată Tătară a realizat 

obiectivele proiectului propus care au îmbrățișat 

cultura turcico-tătară printr-o serie de activități 

interactive, a creat un nou stimul intercultural de 

mare anvergură capabil să promoveze dialogul 

intercultural, bogăția cunoașterii și conviețuirii 

interetnice, transformarea unui teren de 

confruntare a posibilităților și contradicțiilor cu un 

loc în care arta, cultura, jocurile și sporturile 

tradiționale, muzica, dansul și mâncarea 

tradițională au devenit un instrument de 

comunicare, proximitate și înțelegere între oameni, 

dincolo de apartenența lor geografică, religioasă, 

politică,culturală dar și dincolo de inserarea lor într

-un mediu „protejat‖ interetnic cultural. 

Pentru prima oară în cadrul festivalului, UDT a 

realizat primul simpozion internațional „ Identitate 

culturală: Drepturile omului și patrimoniul 

UNESCO‖ în care alături de instituțiile 

guvernamentale, ale drepturilor omului s-au 

alăturat reprezentanții a celor 40 de țări prezente în 

acest weekend.la festival. Prezentarea și 

dezbaterea desfășurată a contribuit la dezvoltarea 

cooperarri la nivel internațional între instituții 

abilitate și persoane care hrănesc zi de zi cultura 

cu scopul de a proteja, promova și conserva 

propria identitate culturală într-o atmosfera de 

pace, toleranță, dragoste pentru cultură și sport. Ne

-am bucurat de prezența și mesajele deosebite din 

partea dnei deputat Cristina Rizea-Parlamentul 

României, dl. Deputat AbdulKadir Karaduman-

Parlamentul Turciei, ambasada Nigeriei, ambasada 

Kazakhstanului, mesajul dl consilier Soltesz 

Levente-ambasada Ungariei, dna Georgiana 

Talabă- Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului, primarul comunei Siliștea- dl 

MihaiSoare, dl Adrian Bulgaru-director IRDO, dl 

Istvan Haller- CNCD, dna Oana Brânda-ISACCL, 

directorul Federatie de sporturi Ecvestre si 

traditionale dl Bakdaulet Sabitov, Furkan Akhmed 

Presedintele Federatiei de sporturi Traditionale, 

Jose Ribas Ribas 

Presedintele 

Federatiei 

Mondiale de 

Slinging, 

Kopecznyi Gabor 

reprezntat al 

Fundatiei Turan si 

scriitor a numerose 

carti despre traditiile fratilor din Turan, 

reprezentantul grupurilor din Turcia si presedintele 

Ankara Klubu dl Metin Ozaslan, reprezentantul 

comunității tătare din Crimea dl Suleiman. Am 

dovedit întregii lumi că UDT poate realiza un 

spațiu în care cultura este un modus vivendi și un 

instrument de dialog uman, promovând un concept 

multiincluziv de cultură, artă și sport. 

Un weekend la Venus- plaja Turquoise bogat de 

activități interactive ce au încântat publicul și 

comunitatea turcică-tătară. 

Constanța și Medgidia s-a bucurat de marșul 

cultural realizat de faimoasa fanfara otomană din 

Turcia, Ansamblurile ―AK-SHOOLA‖ si 

―ARUUKE‖ din Kirghizstan precum si ansamblul 

Ankara Kulubu din capitala Turciei care au au 

delectat publicul cu momente artistice remarcabile 

ce i-a purtat într-o lume fantastică în care istoria, 

costumele și arta s-au îmbinat armonios. 

Prestațiile artiştilor naționali și internaţionali au 

culminat programul festivalului creând un 

spectacol de neuitat și o încântare artistică 

deosebită: fanfara otomană, ansamblul Ankara 

Kulubu , Ansamblul Gagauziua Yeri, Grupul 

Miras, Solistul Tatar Genghiz Cutlacai, Solista 

Melia Yusuf, Ansamblul Romanesc Brauletul, 

Un program de spectacol artistic deosebit 

încununat de concertul live oferit de cel mai 

cunoscut cântăreț de muzică turcică de pe cele 2 

continetnte Asia și Europa, legenda ARSLANBEK 

SULTANBEK care a interpretat melodii 

emoționante precum și bine cunoscută melodie 

Dombira. 
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Nu au lipsit nici frații noștri maghiari, de la celebra 

fundatie Maghiar Turan, care au oferit o demonstrație de 

lupte medievale și au prezentat diferite tehnici de lupte 

culese din folclorul medieval maghiar. 

Satul tătar cu yurte a reunit într-un spațiu etnografic 

deosebit expoziția multiculturală realizată de Fundatia 

Maghiar Turan ce au adus o iurta comuna ungurilor si 

tatarilor nogai, grupul de reconstituire 

istorica Nokors ce au audus iurte comune 

tatarilor mongoli, grupul de reconstituire 

istorica Ignis Vultis ce au prezentat 

tatarii din Hanatul Crimean, grupul de 

reconstituire istorica din Bulgaria 

Avitohol ce au prezentat costumatia din 

Hanatul Bulgar, precum si artizani din: 

Kirgizhstan, Kazakhstan, Ungaria, 

Romania, Crimeea si Turcia. 

UDT a reușit anul acesta să 

organizeze în cadrul festivalului 7 cupe 

mondiale la sporturi tradiționale unele 

dintre ele înscrise în patrimoniul UNESCO. Amintim: 

Qazaq Kuresi, Asyk Atu, Bes Asyk, Arc Traditional, 

Tokykumalak (Toguzkorgool), Mangala, Trage Batul (Mas 

Wrestling), Othello, Slingig (prastia), Kurash, Calarie, 

Cursa in Saci, Trage Funia, Kabaddi, Desi kushti etc. Am 

fost onorati de prezenta reprezentilor oficali ale 

organizatiilor internationale: Makhsat Shotaev 

vicepresedintele Federatiei Mondiale de Tokuzkumalak, 

Rauf Ozgen Presedintele Federatiei Mondiale de Mangala, 

Sabyrzhanov Zhormart Presedintele Federatiei de Asyk 

Atu, Erbol Tapenov Presedintele Federatiei de Arc 

Traditional, Ramazan Bakja Federatia de Sporturi 

Traditionale din Macedonia, Stavros Stavrinou reprezentat 

Sporturi Traditionale din Cipru, Kinayat Babakhumar 

cercetator lingvistica tatara, Umit Silit Presedintele 

Tatarilor Crimeeni din Turcia, Sukru Oner Presedintele 

Tuturor Tatarilor din Turcia etc 

Un festival renăscut de Uniunea Democrată Tătară, 

început în 2017 cu participarea a 4 țări s-a dezvoltat și a 

reușit anul acesta să ajungă la o cifra remarcabilă de 40 țări 

participante, asigurând o organizare și realizare a 

evenimentului profesională la un standard înalt deosebit. 

Festivalul şi ȋnchis porţile cu focul de tabăra «chemarea 

străbunilor» şi focul de artificii. 

KURULTAI 2022, Festivalul Internaţional al 

Culturilor Etnice Tradiţionale, a adus o contribuţie 

valoroasă în promovarea şi cunoaşterea culturii etniei 

turcice-tătare şi a diversităţii culturale că o valoare pozitivă 

spre o educaţie interculturală la nivel mondial, crearea unui 

dialog intercultural și a unui spațiu de conviețuire în pace, 

armonie și iubire. 

Mulţumiri sponsorilor: Fundatia Infratirea, Sultan 

Impex SRL, Foisor Com SRL, Salis, Diamed Majestic 

Clinic SRL, Musafir Efendi, TransEvren SRL etc 

Mulțumiri speciale domnului Consilier Local Menabit 

Ozghiun care ne-a sprijinit atât moral cât şi material când a 

realizat că Administraţia Locală din Mangalia intenţionează 

să ȋmpiedice acest eveniment international cu tradiţie! 

Mulțumim tuturor participanților pentru contribuția lor și 

pregătim deja următorul festival! 

http://timpul.info/articol/26790/prietenie-dialog-

sport-si-cultura-la-kurultai-2022-n-dobrogea-romania.html 



4 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 16, Octombrie 2022 

Pentru prima oară în cadrul festivalului, UDT a 

realizat primul simpozion internațional  ―Identitate 

culturală: Drepturile omului și patrimoniul UNESCO‖ în 

care alături de instituțiile guvernamentale, ale drepturilor 

omului s-au alăturat reprezentanții a celor 40 de țări 

prezente în a 7-a editie a festivalului. Ne-am bucurat de 

prezența și mesajele deosebite din partea dnei deputat 

Cristina Rizea-Parlamentul României, dl. Deputat 

AbdulKadir Karaduman-Parlamentul Turciei, ambasada 

Nigeriei, ambasada Kazakhstanului, mesajul dl consilier 

Soltesz Levente-ambasada Ungariei, dna Georgiana 

Talabă- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, 

primarul comunei Siliștea- dl  

MihaiSoare, dl Adrian Bulgaru-director 

IRDO, dl Istvan Haller- CNCD, dna Oana 

Brânda-ISACCL, directorul Federatie de 

sporturi Ecvestre si traditionale dl 

Bakdaulet Sabitov, Furkan Akhmed 

Presedintele Federatiei de sporturi 

Traditionale, Jose Ribas Ribas 

Presedintele Federatiei Mondiale de 

Slinging, Kopecznyi Gabor reprezentant 

al Fundatiei Turan si scriitor a numerose 

carti despre traditiile fratilor din Turan, 

reprezentantul grupurilor din Turcia si 

presedintele Ankara Klubu dl Metin 

Ozaslan, reprezentantul comunității tătare 

din Crimea dl Suleiman. Am dovedit 

întregii lumi că UDT poate realiza un 

spațiu în care cultura este un modus 

vivendi și un instrument de dialog uman, 

promovând un concept multiincluziv de cultură, artă și 

sport. 

Temă pe care am ales-o pentru acest Simpozion este in 

legatura directa cu scopul festivalului international 

intercultural KURULTAI. Am dorit a nu ne limita la 

sălile de clasă academice, prezentari institutionale și doar 

în rândul profesioniștilor, ci să o aducem în atenția lumii 

politice și instituționale și, mai general, a tuturor celor 

care, în diversele sfere și sectoare de activitate, hrănesc și 

trăiesc zilnic cultura, reusind acest lucru cu reprezentanti 

din 40 de tari.  

Simpozionul desfasurat este o inovatie si reprezintă 

primul pas de deschidere pentru a crea o rețea structurală 

de relații între națiunile reprezentate in cadrul acesteia si 

nu numai, care pot proteja moștenirea culturală și artistică 

a fiecărei țări, individ, grup și pot promova circulația sa 

internațională, precum si conservarea si promovarea in 

timp a acesteia.  

Dezbaterea s-a axat pe prevederile la nivel realist al 

art. 3 din Declarație care stabilește ca : „orice persoană, 

singură sau în grup, are dreptul a) de a-și alege și de a 

avea respectată propria identitate culturală în diversitatea 

modurilor sale de exprimare; acest drept este exercitat în 

special în legătură cu libertatea de gândire, conștiință, 

religie, opinie și exprimare; b) să cunoască și să-și vadă 

respectată propria cultură, precum și culturile care, în 

diversitatea lor, constituie moștenirea comună a 

umanității; faptul ca aceasta implică în special dreptul la 

cunoașterea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, valori esențiale ale acestui patrimoniu; c) 

să acceseze, în special prin exercitarea drepturilor la 

educație și informare, moștenirile culturale care constituie 

expresii ale diferitelor culturi și resurse pentru generațiile 

viitoare‖ si continuand ulterior cu art. 5 care prevede că 

„orice persoană, singură sau în grup, are dreptul de a 

accesa și de a participa liber, indiferent de granițe, la viața 

culturală prin activitățile la alegere. Din perspectiva 

acestui drept care include în special: a) libertatea de a se 

exprima, în mod public sau privat, în limba sau limbile 

alese; b) libertatea de a exercita, în conformitate cu 

drepturile recunoscute în declarație, practicile culturale 

ale acestora și de a urmări un mod de viață asociat cu 

punerea în valoare a propriilor resurse culturale, în special 

în contextul utilizării, producerii și difuzării de bunuri și 

servicii; c) libertatea de a dezvolta și împărtăși cunoștințe, 

expresii culturale, de a efectua cercetări și de a participa 

la diferitele forme de creație, precum și beneficiile 

acesteia; d) dreptul la ocrotirea intereselor morale și 

materiale legate de operele care sunt rezultatul activității 

sale culturale.‖ am lansat provocarea dezbaterii si 

interventiei in cadrul simpozionului a temelor alese de 

manifestare a identitatii culturale creând un dialog 

intercultural, un exemplu pe care UDT il implementeaza 

in toate activitatile sale. 

KURULTAI 2022, 16-18 septembrie 

(Venus, jud.Constanta) 

Simpozion International 

“Identitate culturala: Drepturile omului si patrimoniul cultural UNESCO” 
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Astfel, cultura fiecarei tari prezente la simpozion 

a fost expusa ca un modus vivendi și un instrument 

de dialog uman („totalitatea modalităților în care 

oamenii creează proiecte pentru a trăi. ... ] tot ceea 

ce îi permite omului să fie operativ și activ în lumea 

sa și capabil să folosească din ce în ce mai liber toate 

diferitele forme de exprimare pentru a comunica cu 

alți indivizi)” care permite oamenilor să mențină și 

să perpetueze viața, incluzand tot ceea ce este 

moștenit sau transmis prin societate în diversitatea 

elementelor sale individuale, iar Festiuvalul 

KURULTAI s-a dovedit a fi un exemplu pentru 

protejarea si manifestraea libera a culturii. 

Festivalul international KURULTAI 2022, aflat la 

cea de-a 7 a editie ce s-a desfasurat in  perioada 16-

18 septembrie 2022 la Venus, jud.Constanta a 

cuprins satul tatar cu iurte, ateliere creative si 

mestesugaresti, concursuri cu premii simbolice la 

toate jocurile si sporturile traditionale printre care si 

cele inscrise in Patrimoniul UNESCO precum si 

spectacol de muzica si dans, contribuind la sporirea 

dialogului intercultural, protejarea, conservarea si 

cunoasterea identitatii etnice turcico-tatare prin 

intelegerea diversitatii culturale interetnice si  

cunoașterea elementelor definitorii specifice culturii 

etnice tătare cu participarea a 40 tari si prezenta 

delegatiilor oficiale din partea organizatiilor 

internationale si a misiunilor diplomatice de pe 

teritoriul Romaniei. Programul cultural al 

festivalului promoveaza cultura in toate formele ei si 

integrarea socială, coeziunea culturilor, cunoașterea 

reciprocă mai ales în rândul tinerilor și copiilor, fiind 

un BUN COMUN al UMANITATII. 

Prezentarea și dezbaterea realizata in cadrul 

simpozionului a contribuit la dezvoltarea cooperarii 

la nivel internațional între instituții abilitate și 

persoane care hrănesc zi de zi cultura cu scopul de a 

proteja, promova și conserva propria identitate 

culturală într-o atmosfera de pace, toleranță, 

dragoste pentru cultură și sport in premiera la 

KURULTAI 2022.  

Pregatim dezbaterile aprofundate pentru viitorul 

simpozion cu actiuni menite sa protezeze, conserve 

si sa faca cunoscut la nivel mondial importanta 

manifestarii diversitatii culturale printr-un concept 

nou adus pe scena lumii de catre UDT. 

Consilier juridic si mediator 

Claudia Crina Balint 
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Berke Khan 
1257–1266 

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

Berke, fratele mai mic al marelui Batu, a trebuit 

inevitabil să se compare cu fratele său mai mare. 

Este foarte posibil ca spiritul de rivalitate, dorința 

de a intra în istorie nu numai ca rudă a unui 

conducător remarcabil, ci și ca figură 

independentă, să-l fi împins să fie activ, iar 

acest lucru, în cele din urmă, a dus la faptul că 

a devenit unul dintre conducătorii de seamă ai 

Hoardei de Aur. 

În 1220, în timpul cuceririi cetății Ilal din 

Mazanderan de către mongoli, Chinggis Khan 

(1162– 1227) a capturat-o pe Terken Khagun, 

mama lui Shah Alla ad-Din Muhammad, 

sultanul Khorezemul și pe nepoata ei Khan 

Sultan. Chinggis Khan a dat-o în căsătorie 

fiului său cel mai mare Jochi(1185–1225) pe 

Khan Sultan, care urma să devină 

moștenitoarea unei părți semnificative din 

fostele posesiuni ale Khorezmului. Câțiva ani 

mai târziu, Jochi și Khan-Sultan aveau deja 

trei fii - Berke, Berkechar și Buri. Se pare că 

Berke, cel mai mare dintre ei, s-a născut în 

jurul anului 1221. Berke este un nume folosit 

atât de popoarele turcice, cât și de mongoli. În 

mongolă berke (cf. bärk în turcă veche) 

înseamnă „dificil, greu‖ Deja din copilărie, 

Berke și frații săi au fost crescuți în tradițiile 

musulmane. Și asta explică cu ușurință de ce a 

patronat Islamul în acei ani când a condus 

Hoarda de Aur. 

Totuși, acest lucru era încă departe și la 

început Berke nu a avut atâtea șanse să se 

bazeze pe tronul Jochid: tatăl său a avut câțiva fii 

mai mari, care, la rândul lor, aveau copii. Cel mai 

bun lucru pe care se putea baza Berke era posesia 

propriului Ulus. Ținând cont de originea sa maternă, 

Jochi se pare că a intenționat să-i dea fiului său o 

regiune în ținuturile musulmane și l-a trimis pe 

tânărul prinț să studieze la Khujand. În 1227, Berke 

a aflat despre moartea tatălui său, iar apoi a 

bunicului său, Chinggis Khan. Și în curând prințul a 

trebuit să-și întrerupă studiile: împreună cu frații săi 

Ordu, Batu, Shiban, Berkechar și Tuga-Timur, 

Berke a plecat în Mongolia, la kurultai din 1228-

1229, la care a fost ales un succesor al lui Chinggis 

Khan, Ögedei(1186 – 1241). 

În 1238, Batu l-a cooptat pe Berke la participarea 

campanie de vest(1238-1243). A condus un  tumen 

cu care a făcut mai multe raiduri. Până în 1243, 

marea campanie a fost în cele din urmă încheiată. 

Cu toate acestea, abilitățile arătate de Berke l-au 

făcut pe Batu să-l trateze cu mare atenție și i-au 

permis să-și implice fratele mai mic în activități 

politice 

În 1246, Berke, împreună cu ceilalți frați ai săi, a 

plecat la kurultai unde urmau să aleagă un succesor 

al hanului Ogedei, care a murit la sfârșitul anului 

1241. Existau șanse foarte bune pentru alegerea lui 

Guyuk (1206-1248), fiul cel mare al lui Ogedei și 

dușman al lui Batu. Prin urmare, dorința lui Batu 

însuși de a nu fi prezent la triumful inamicului său a 

fost destul de ușor de înțeles. Cu toate acestea, Batu 

le-a ordonat fraților săi să susțină candidatul ales de 

majoritatea participanților la kurultai. După cum era 

de așteptat, Guyuk a fost ales noul han. După 

moartea lui Guyuk, care a murit în circumstanțe 

neclare în 1248, Batu a decis să-l numească pe 

Möngke(1209-1259), fiul cel mare al lui Tolui, ca 

Mare Khan. În 1250, Berke a ajuns în Mongolia în 

fruntea unei delegații escortat de  treizeci de mii de 

soldați ai Hoardei de Aur. Berke  a condus Kurultai 

unde l-a numit ca Mare Khan pe Mongke. 
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După ce s-a întors triumfător în Hoarda de Aur, 

Berke a început să avanseze rapid printre prinți și 

nobili, devenind de fapt a doua persoană în Ulus 

după Batu însuși. Este posibil, totuși, ca acest lucru 

să se fi datorat nu numai succeselor sale politice în 

Mongolia, ci și faptului că prin 1251-1252 frații mai 

mari, Ordu și Shiban, au murit, iar statutul lui Berke 

a crescut semnificativ nu numai în politica Hoardei 

de Aur, ci și în ierarhia familiei Jochid. Batu, 

conform unor izvoare, l-a considerat pe Berke chiar 

drept co-regent. 

După moartea lui Batu, Berke devine noul 

conducător al Hoardei de Aur. El a fost primul khan 

instalat exclusiv de begi Jochizi fără confirmare 

marelui Khan din Mongol Ulus. A fost primul semn 

al independentei Hoardei față de Toluizi. 

 În urma jefuirii Bagdadului de către Hulagu 

Khan(1256–1265), vărul său și conducătorul 

Ilkhanatului, Berke s-a aliat cu mamelucii egipteni 

împotriva lui Hulagu. Berke  l-a susținut și pe Ariq 

Böke împotriva lui Kublai khan (1260-1294)  dar nu 

a intervenit militar în război deoarece a fost ocupat 

în propriul său război împotriva Ilkhanatului. 

În timpul guvernării sale, tătarii au învins în cele 

din urmă rebeliunea lui Danylo din Halych și au 

făcut un al doilea atac împotriva Poloniei și 

Lituaniei, condus de generalul Burundai (Lublin, 

Zawichost, Sandomierz, Cracovia și Bytom au fost 

jefuite) în 1259.  În 1265 a existat un raid împotriva 

Bulgariei și Traciei bizantine. Mihail al VIII-lea 

Paleologul(1261-1282) a trimis multă țesătură 

valoroasă Hoardei de Aur ca tribut ulterior. 

În timpul domniei lui Berke, a început 

colonizarea activă a Crimeei și a regiunii nordice a 

Mării Negre, de către Veneția, Genova și Pisa, ai 

căror reprezentanți au început să pătrundă la curtea 

conducătorilor Hoardei. În prima jumătate a anilor 

1260 genovezii și venețienii au reușit să creeze 

primele posturi comerciale în orașele Hoardei Tania 

(Azov) și Caffa (Feodosia). Cu toate acestea, sub 

Berke, italienii tocmai începeau să se stabilească în 

regiunea nordică a Mării Negre, iar consolidarea lor 

oficială în aceste zone a avut loc deja sub succesorii 

săi. 

Berke a murit în 1266, conform istoricilor 

medievali, „din cauza  colicilor‖. El a lăsat 

succesorilor săi un ulus bogat și puternic cu aliați 

influenți. Dorind să fie comparat ca importanță cu 

Batu, fratele său mai mare, sub care au fost 

construite o serie de orașe în Hoarda de Aur, Berke 

a încercat să le extindă și să le dezvolte 

semnificativ. În special hambarul, construit sub 

Batu, în timpul domniei lui Berke 

a crescut atât de mult și și-a 

schimbat aspectul, încât mai 

târziu a început chiar să poarte 

numele Saray-Berke. Diferiți 

istorici i-au atribuit lui Berke 

întemeierea unor orașe precum 

Eski-Yurt în Crimeea și 

Saraichuk în Urali. Berke a 

contribuit, de asemenea, în mod 

activ la dezvoltarea comerțului și 

a științei.  

 Istoricul arab Al-

Mufaddal ibn Abi al-Fada'il care 

a facut parte din ambasada 

Sultanatului Mameluk  la curtea Hoardei de Aur în 

1263 îl descrie:  

Avea o barbă subțire; fața mare galbena; părul 

pieptănat în spatele ambelor urechi; într-o ureche 

avea un inel de aur cu o piatră octogonală 

valoroasă; purta  un caftan de mătase; pe cap avea 

o șapcă și o centură de aur cu pietre scumpe pe 

piele verde ; pe ambele picioare pantofi din piele 

roșie. Nu era încins cu o sabie, dar pe centură avea 

niște coarne negre răsucite, împânzite cu aur. 

Berke însuși nu s-a străduit pentru independența 

formală a ulus-ului său, nu a purtat titlul de khan, 

iar în scrierile contemporanilor săi apărea ca un 

„gul‖, adică un reprezentant al familiei khanului 

care nu avea titlu de monarh (într-un număr de 

izvoare estice ale unui timp mai târziu, el este încă 

numit khan) . Cu toate acestea, succesorul său 

Mengu-Timur, datorită politicii predecesorului său, 

a putut să declare independența Hoardei de Aur și 

să-l proclame oficial. 
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Loránt Vincze will lead the Federal Union of 

European Nationalities, FUEN, for another three years. 

The European umbrella organisation for minorities, 

which has more than a hundred minority organisations 

among its members, held its annual congress in Berlin 

this week. The Assembly of Delegates on Saturday re-

elected the current president, who was running alone for 

the post as the candidate of the Democratic Alliance of 

Hungarians in Romania (RMDSZ). Loránt Vincze was 

vice-president of FUEN from 2013-2016 and has been 

president of the organisation since 2016. 

"My aim in my third and final mandate is, together 

with the Presidium, to create long-term financial and 

institutional stability for FUEN, as this will allow us to 

pursue our goals in a consistent way", he said. 

FUEN‟s presidium consists of the President, six Vice 

Presidents and the President of the Youth of European 

Nationalities (YEN). At the Assembly, there were nine 

candidates running to become Presidium members. The 

Assembly decided that for the next three years Daniel 

Alfreider (Ladin in Italy), Bahne Bahnsen (Frisian in 

Germany) and Gösta Toft (German in Denmark) will 

continue their work as FUEN Vice-Presidents, along 

with newly elected Vice-Presidents Olivia Schubert 

(German in Hungary), Nabi Ibraimtzik (Western Thrace 

Turk) and Bernard Gaida (German in Poland). 

Andor Barabás (Hungarian/German from Romania), 

the President of YEN, is the eighth member of the 

Presidium. 

The new FUEN presidium: Andor Barabás, Daniel 

Alfreider, Olivia Schubert, Loránt Vincze, Gösta 

Toft, Bahne Bahnsen, Nabi Ibraimtzik and Bernard 

Gaida. 

https://fuen.org/en/article/Lorant-Vincze-re-elected-as

-FUEN-President 

Loránt Vincze re-elected as  

FUEN President 

Фестивальдә татар һәм казах көрәшләре, барлыгы 

җиде чемпионат үткәрелгән. 

Румыниядә яшәүче татарлар иганәчеләр ярдәме 

белән VII Корылтай - Сабантуй фестивале уздырган. 

Әлеге фестиваль Румыния көрәш федерациясе 

президенты Наим Белджин инициативасы белән җиде 

ел элек үткәрелә башлаган. Ул вакытта чарада дүрт ил 

катнашкан булса, быел исә 40 илдән 500 кунак килгән. 

«Turquoise» комлыгына фестивальдә катнашкан 

халыкларның культурасы: җыр-биюләр, бәйгеләр, кул 

эшләре, ашлар тәкъдим ителде. Спорт программасына 

гына традицион спорт төрләре буенча җиде дөнья 

чемпионаты кертелгән иде. Татар көрәше, казах 

көрәше, төрки уеннардан – Тогыз кумалак, Асык ату, 

Садак ату, Таяк тарту чемпионатлары үткәрелде», - 

диде «Татар-информ»га Истанбулда яшәүче техник 

фәннәре кандидаты Айгөл Зара Кәбирова. 

Моннан тыш, бес асык, отелло, слинг, капчыкта 

йөгерү, аркан тарту, кабадди, кушти һ.б. фестивальдә 

катнашучы төрле халыкларның традицион бәйгеләре 

дә үткәрелгән. «Сыбай йөрү дә каралган иде», - диде 

ул. 

«Күпсанлы инициативалар арасыннан I Халыкара 

«Мәдәни тәңгәллек: кеше хокуклары һәм Юнеско 

мәдәни мирасы» симпозиумын билгеләп үтәргә кирәк. 

Симпозиумда интеграция проблемалары белән 

шөгыльләнүче хөкүмәт органнары һәм учреждение 

вәкилләре дә катнашты», - дип аңлатты ул. 

Фестиваль учак ягу һәм фейерверк күрсәтү белән 

тәмамланган. 
https://tatar-inform.tatar/news/rumyniya-tatarlary-vii-

koryltai-sabantui-festivalen-oestyrgan-5861016?

fbclid=IwAR1zX-wGvGyQUROKuk6SAIb-

gpsWEr431sLdf97HOA5cfRejuZIMW5kMkp4 

Румыния татарлары VII  

Корылтай - Сабантуй фестивален 

оештырган 

https://fuen.org/en/article/Lorant-Vincze-re-elected-as-FUEN-President
https://fuen.org/en/article/Lorant-Vincze-re-elected-as-FUEN-President
https://tatar-inform.tatar/news/rumyniya-tatarlary-vii-koryltai-sabantui-festivalen-oestyrgan-5861016?fbclid=IwAR1zX-wGvGyQUROKuk6SAIb-gpsWEr431sLdf97HOA5cfRejuZIMW5kMkp4
https://tatar-inform.tatar/news/rumyniya-tatarlary-vii-koryltai-sabantui-festivalen-oestyrgan-5861016?fbclid=IwAR1zX-wGvGyQUROKuk6SAIb-gpsWEr431sLdf97HOA5cfRejuZIMW5kMkp4
https://tatar-inform.tatar/news/rumyniya-tatarlary-vii-koryltai-sabantui-festivalen-oestyrgan-5861016?fbclid=IwAR1zX-wGvGyQUROKuk6SAIb-gpsWEr431sLdf97HOA5cfRejuZIMW5kMkp4
https://tatar-inform.tatar/news/rumyniya-tatarlary-vii-koryltai-sabantui-festivalen-oestyrgan-5861016?fbclid=IwAR1zX-wGvGyQUROKuk6SAIb-gpsWEr431sLdf97HOA5cfRejuZIMW5kMkp4
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2022 жылдың 16-19 қыркүйек 

күндері аралығында Румынияның 

Констанца қаласында 

тоғызқұмалақтан Әлем кубогі 

өткізілді. Дүниежүзілік 

Тоғызқұмалақ Федерациясының 

қолдауымен бұл жарысты Ұлттық 

және ат спорты түрлері орталығы 

мен Татар Демократиялық қоғамы 

ұйымдастырды. Әлем кубогіне 9 

мемлекеттен 50ге жуық спортшы 

қатысты. Атап айтқанда, 

Қазақстан, Қырғызстан, Болгария, 

Пакистан, Румыния, Түркия, 

Чехия, Украина және Эфиопия 

спортшылары. Жарыс швейцар 

жүйесімен бойынша ұлдар және 

қыздар арасында рапид және 

шапшаң ойнау түрі бойынша 

бөлек өткізілді. Нәтижесінде 

Қазақстан жастар құрамасы 4 

алтын, 4 күміс және 4 қола медаль 

еншіледі. Чехия спортшылары 2 

қола, Румыния мен Эфиопия 

спортшылары 1 қоладан жеңіп 

алды. Қазақстан спортшыларының 

ішінде Қалыбек Дастан (Шымкент 

қаласы) - 2 алтын, Исахан Аяна 

( Абай облысы) және Салман 

Аружан ( Түркістан облысы) 1 

алтын медал олжалады. 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер: 

1. Блиц, қыздар 

1.Исахан Аяна, Қазақстан 

2.Қуатова Аружан, Қазақстан 

3. Петирова Ива, Чехия 

3. Котинова Хана, Чехия 

2. Блиц, ерлер 

1. Қалыбек Дастан, Қазақстан 

2. Ауталипов Ерасыл, Қазақстан 

3. Калеб Менгеша, Эфиопия 

3.Кырк Флорин Румыния 

3. Рапид, қыздар 

1.Салман Аружан, Қазақстан 

2.Намаз Ақбота, Қазақстан 

3. Исахан Аяна, Қазақстан 

3. Турсынали Ақерке, Қазақстан 

 

4. Рапид, ерлер 

1. Қалыбек Дастан, Қазақстан 

2. Ауталипов Ерасыл, Қазақстан 

3. Дакен Елдар, Қазақстан 

3. Ахметов Дамир, Қазақстан. 

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН ӘЛЕМ КУБОГІН ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫ ИЕЛЕНДІ! 

Embassy of Kazakhstan in Romania 

The President of the World Federation Alikhan Baimen discussing the organization of 

the World Cup in Romania 
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Institutul Român pentru Drepturile Omului este 

prima instituție națională de drepturile omului 

înființată în România și exercită un mandat ce 

cuprinde activități privind cercetarea, educația, 

formarea, informarea în domeniul drepturilor 

omului, integrând obiectivul referitor la realizarea și 

consolidarea unei culturi a drepturilor omului. Încă 

de la înființare sa Institutul a avut un rol important 

în promovarea drepturilor și libertăților 

fundamentale prin cursurile și programele de 

educație și formare puse la dispoziția publicului 

larg. În baza colaborării interinstituționale dintre 

Institutul Român pentru Drepturile 

Omului și Uniunea Democrată Tătară, 

Institutul a participat la festivalul Kurultai 

organizat în perioada 16-18 septembrie 

2022, eveniment care a prezentat un 

interes deosebit la nivel national și 

international. În cadrul Simpozionului 

―Identitate culturală: Drepturile omului și 

patrimonial cultural UNESCO‖, Institutul 

a subliniat necesitatea și importanța 

educației pentru drepturile omului în 

cunoașterea diversității și pentru 

implementarea valorilor umaniste. 

Educația reprezintă cel mai important 

instrument transformativ al personalității 

umane iar prin acțiunile sale Institutul 

urmărește consolidarea climatului 

drepturilor omului prin modelarea 

tiparelor mentale și comportamentale ale 

indivizilor cu ajutorul acțiunilor de 

conștientizare, educație și sensibilizare în 

domeniul drepturilor omului. 

Prin toate tipurile de activități aferente 

mandatului său, IRDO promovează:  educația 

continuă (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 

numărul 4 al Agendei 2030) susținând  necesitatea 

și importanța acesteia în formarea unei culturi a 

drepturilor omului. 

Prin activităţile sale de cercetare, formare, 

promovare, informare şi conştientizare IRDO 

susţine nu doar simpla acceptare a diversităţii ci 

importanţa înţelegerii acesteia ca fiind o  valoare 

adăugată unei culturii naţionale. Interferenţa dintre 

culturi, convingeri şi credinţe trebuie să fie pozitivă 

fiindcă fiecare membru al unei societăţi poate aduce 

un plusvaloare comunităţii în care trăieşte cultivând 

respectul atât pentru cultura sa de origine, cât şi 

pentru cultura ţării în care a ales să trăiască. Nu 

trebuie doar să acceptăm diversitatea fiindcă aceasta 

există de la sine, este important să realizăm 

importanța acesteia în modelarea caracterelor şi 

personalităţilor, să înţelegem că tocmai faptul că 

suntem diferiţi a dus de-a lungul timpului la 

realizările şi capodoperele unor multitudini de 

civilizaţii şi culturi.  

Rolul educației pentru drepturile omului este de 

a realiza în mod constant 

şi efectiv legătura dintre trecutul, prezentul şi 

viitorul drepturilor 

fundamentale ale omului. Cunoaşterea în 

perspectivă istorică a drepturilor 

omului înţelese ca valori şi idei istoric constituite, 

permite înţelegerea semnificaţiei universalităţii 

acestora. Educaţia pentru drepturile omului este 

astfel mijlocul care permite nu numai învăţarea 

drepturile omului, dar şi însuşirea lor prin implicare 

în acţiuni de apărare şi de promovare a lor. 

Există foarte multe interferențe între comunități 

și implicit între indivizi. În aceste vremuri, cu o 

mare deschidere spre valori universale, în contextul 

liberei circulaţii şi a libertăţii de expresie are loc un 

schimb continuu de modele culturale. Conexiunile 

dintre oameni sunt asigurate de forța valorilor 

spirituale comune și a patrimoniului cultural. În 

acest sens, trebuie conștientizat faptul că fiecare 

minoritate sau grup etnic îşi aduce contribuţia la 

patrimoniul cultural inestimabil al umanităţii. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului  

la Kurultai 2022 
Adrian Bulgaru 

Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului 
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At its Congress in Berlin, FUEN‟s Assembly of 

Delegates adopted a Main Resolution on the war in 

Ukraine and global and European frameworks for 

minority protection on Saturday, 1 October 2022. 

"We condemn the Russian war of aggression and war 

crimes. We emphasise that in the interest of cohesion and 

conflict resolution and prevention, it is important to 

protect and support all minorities living in the country," it 

says. In it, FUEN stresses "the importance of emphasising 

the minorities' belonging to Ukraine and appreciating their 

participation in the defence of the country", coupled with 

an appeal: "There must be no attempt to marginalise the 

minorities." Looking to the future, it says, "the support of 

Ukraine by the minorities living in the country after the 

end of the war should lead to a new minority policy of 

Ukraine, granting rights to all minorities and language 

groups living in Ukraine, based on the European 

conventions on human and minority rights". At the same 

time, Ukrainian minorities should be included on an equal 

footing in plans for the reconstruction and development of 

Ukraine. 

Against the backdrop of the 30th anniversary of the 

UN Declaration on Minorities, it expresses concern that 

"minority issues have been extremely low on the agenda 

of the United Nations over the past decade". It therefore 

calls on the United Nations to "renew efforts to protect 

and promote the rights of minorities throughout the 

world". 

The resolution also criticises what FUEN sees as the 

inadequacy of the minority protection system in Europe, 

most notably the rejection of the Minority SafePack 

Initiative. Minority rights are not exclusively a national 

matter. FUEN calls on the EU institutions to create a 

comprehensive legal framework for minority rights. 

FUEN adopted nine resolutions: 

- about the situation of the Macedonian minority after 

the parliamentary decision about a territorial reform in 

Albania 

- about the recognition of the Turkish minority in the 

Dodecanese (Greece) 

- on the protection and promotion of the Catalan 

language in Spain 

- on violations by Greece of rights and freedoms of 

the Turkish minority of Western Thrace 

- about the closing of Russian schools and 

kindergartens in Estonia 

- against the restriction of mother-tongue teaching 

and discrimination of the German minority in Poland 

- on the Evanescence of the Greek-Orthodox 

Minority and its consequence to their Welfare 

Foundations in Turkiye 

- on the return of the Meskhetian Turks to Georgia 

- about the Parliamentary representation of the 

Slovene Minority in Italy  

A decision on next year‟s FUEN Congress was 

taken: in 2023 the largest gathering of the European 

national minorities and language groups will be hosted by 

the Germans in Hungary in Pécs/Fünfkirchen, Hungary. 

After the success of this year‟s EUROPEADA, held 

in Carinthia/Karnten/Koroska, the Assembly needed to 

decide the next location for the European football 

championship of national minorities and language groups. 

"The four minorities in the border region have joined 

forces to make the European summer fairytale 2024 

complete", announced Anders Kring 

(Sydslesvigsk danske 

Ungdomsforeninger, SdU). In 2024, 

the Danes in Germany, the Frisians, 

the German Sinti and Roma and the 

Germans in Denmark will host 

EUROPEADA in the German-Danish 

border region, parallel to the official 

UEFA European Championship, 

which will also take place in Germany 

in the summer of 2024. 

Four organisations became Associate 

Members of FUEN: the National Self Government of 

Romanians in Hungary, Friesenrat Sektion Nord 

(Germany), the Slovenian Economic and Cultural 

Association (Italy) and the Montenegrin Association 

ZGCA Elbasan (Albania). Two new Supporting Members 

were also accepted: “Unser Land” (Alsatians in France) 

and Macedonian Movement to Promote Mother Language 

Krste Misirkov (Macedonian minority in Greece). The 

Catalan organisation Plataforma per la Llengua was 

upgraded from from Supporting Member to Associate 

Member. The Ordinary Membership of the Magyar 

Közösség Pártja (MKP) was transferred to Szövetség 

Aliancia (Hungarians in Slovakia). 

FUEN’s Assembly of Delegates votes on resolution on Ukraine, decisions on 

Congress 2023 and EUROPEADA 2024 
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 Among the national sports held in Romania, the World Cup 

includes asyk atuu and bes asyk 

Kazakh sportsman performed exceptionally at the World Cup in 

traditional sports in Romania. 

Out of the 40 countries, 7 registered for the World Cup of asyk 

atuu and bes asyk. Athletes from 7 countries of the world have 

competed on the asyk atuu and bes asyk, in the first organized 

cup. Members of the national team defending the honor of the 

country played at a high level. 

Asyk Atuu winers are: 

Men 

1.Kazakhstan 

2. Romania 

3.Moldova (Gagauzia) 

 

Congratulations to the winners! 

FIRST WORLD CUP IN  

ASYK ATUU 
The Historical Archery World Cup has 

announced its winners 

This year, UDT managed to organize 7 world cups in 

traditional sports during the festival, some of them 

registered in the UNESCO heritage. We remember: Qazaq 

Kuresi, Asyk Atu, Bes Asyk, Traditional Bow, 

Tokykumalak (Toguzkorgool), Mangala, Dragging the 

Bat (Mas Wrestling), Othello, Slingig (slingshot), Kurash, 

Horse Riding, Sack Race, Tug of War, Kabaddi, Desi 

kushti and so on. 

Kazakh sportsman performed exceptionally at the World 

Cup in traditional sports in Romania. 

Out of the 40 countries, 10 registered for the World Cup 

of Historical Archery. Athletes from 10 countries of the 

world have competed on the traditional archey and 

participated to shot on Kazakh target - "jump shot". The 

target distance was 30 meters. 

The winer ar: 

Category of women: 

1st place: Taritsa Angela. (Kazakhstan) 

2nd place: Lacramiora Matei. (Romania) 

3rd place : Dumitru Andreea. (Romania). 

Category of men: 

1st place: Kanat Abylaikhan. ( Kazakhstan ) 

2nd place: Tapenov Erbol. (Kazakhstan) 

3rd place: Terpak Laszlo. (Hungary) 

Congratulations to Kazakh athletes on their victory! 

Bes asyk winers are: 

1.Kazakhstan 

2.Kyrgyzstan 

3.Turkey 

Deputy in the Parliament of Turkey 

Mr. Abdulkadir Karaduman 
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Şampiyonaya katılan ülkelerin 17’si Türk Devlet ve 

Özerk Cumhuriyetlerinden diğer yarısı ise Avrupa, Asya 

ve Afrika ülkelerinden oluştu. 3 Eylül günü teknik toplantı, 

hakem semineri ve tartı yapıldı. Aynı akşam Expo 21 

fuarında resmi akşam yemeği düzenlendi. Pazar günü 

sabahtan Hatay gezisi yapıldı. Elemeler Saat 17.00 de 

başladı. Saat 18.00 de Mehter konseri ile yapılan açılış 

töreninde Bayanlar Aba Güreşi gösterisi, folklör 

gösterileri, Moğol güreşi Barilda gösterisi ve Halk 

türküleri konseri düzenlendi.  

ABA GÜREŞİ İÇİN OLİMPİK ADIMLARIN ATILDI 

Dünya Aba Güreşi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim 

Öztek ve Dünya Aba Güreşi Başkanı aynı zamanda Hatay 

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş‟ın 

Konuşmalarında 60 ülkede Aba Güreşi Federasyonu 

kurulduğu, Aba Güreşinin Dünyaya tanıtıldığı ve yayıldığı, 

şimdi de Aba Güreşi için olimpik adımların atıldığı 

vurgulandı. Şampiyonaya 17 Türk devlet ve Özerk 

cumhuriyetinin katılmış olması nedeni ile organizasyon, 

Türk Devletleri Teşkilatının sportif ayağı olarak 

yorumlandı. 
ŞAMPİYONAYA KATILAN 35 ÜLKENİN İSİMLERİ: 

Acara, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Balkar, 

Beyaz Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Dağıstan, 

Gagavuzya, Gürcistan, İran, Kabarday, Karaçay, 

Karakalpakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, 

Macaristan, Makedonya, Mari El, Moğolistan, Moldova, 

Mordovia, Nogay Eli, Özbekistan, Romanya, Rusya, 

Tataristan,  Tunus, Tuva,  Türkmenistan, Yunanistan, 

Türkiye . 
DERECEYE GİREN SPORCU İSİMLERİ VE ÜLKELERİ: 

60 kg. I.  Ferhat Kılıç Türkiye, II. Hikmet Çağrı Güler 

Türkiye, III. Mehmet Yüce Türkiye – Mohammad Ali 

Sargahi İran 

70 kg. I. Ebrahim Valiyan İran, II. Fatih Önalan 

Türkiye, III. Meisam Arjmand İran –Yusuf Uras Türkiye 

80. Kg. I. Hasan Kaya Türkiye, II. Muhammet Hüseyin 

Türkiye, III. Yar Miehmet Kılıç Türkiye – Hadi Ghadımı 

İran 

90 kg. I. Sezai Arslan Türkiye, II. Giorgi Papinaşvili 

Acara, III. Adem Çavuşoğlu KKTC – Ali Turpal Eldarov 

Mordovia 

Baş Güreş I. Arslan Mirzayev Azerbaycan, II. Barış 

Güngör Türkiye, III. Esmael Ghorbani İran – Yarajuly 

Yosebi Gürcistan 

TATIM SIRALAMASI: 

I. Türkiye (48 puan), II. İran (34 puan), III. Azerbaycan 

(10 puan), III. Acara (9 puan), IV. Gürcistan (8 puan), V. 

KKTC (8 puan), VI. Mordovia (8 puan) 

 Prof. Dr. İbrahim Öztek  

Dünya Aba Güreşi Kurucu Başkan 
https://yerelhaberim.net/haber/turkiyenin_ustunlugu_ile_sona_erdi-47987.html 

Türkiye’nin Üstünlüğü İle Sona Erdi 
3-4 Eylül 2022 günleri Hatay’da düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Dünya şampiyonası sona erdi. 
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Milioane de oameni din întreaga lume folosesc lentile 

de contact. In funcție de stilul de viață, necesitatea si starea 

de sănătate  a ochilor, lentilele de contact pot reprezenta o 

alternativă sigură si eficientă a ochelarilor de vedere, atunci 

când sunt utilizate in condiții corecte de igiena. 

Ce sunt lentilele de contact? 

Lentilele de contact sunt discuri transparente si subțiri 

din plastic care plutesc deasupra filmului lacrimal care 

acoperă corneea, zona frontală a ochilor. 

Sănătatea suprafeței corneei  si a filmului lacrimal 

influentează calitatea si claritatea vederii atunci când 

purtați lentile de contact. 

La fel ca si ochelarii de vedere, lentilele de contact sunt 

folosite pentru a corecta viciile de refracție: miopia; 

hipermetropia, astigmatismul, presbiopie. 

Câte tipuri de lentile de contact există? 

In procesul de 

fabricarea a 

lentilelor de contact 

sunt folosite mai 

multe tipuri de 

materiale plastice, 

dar, in esența, ele se 

împart in două mari 

categorii: rigide si 

moi. 

Categoria 

Lentilelor de contact 

rigide include 

lentilele din 

plexiglas (PMMA), 

proiectate in 1966, 

care in prezent se 

folosesc foarte rar si 

lentilele rigide gaz 

permeabil (RGP). 

Lentilele de contact RGP sunt fabricate dintr-o 

combinație de plastic si alte materiale, precum silicon sau 

fluoropolimeri, care le ajută să își  mențină forma si in 

același timp să faciliteze trecerea oxigenului prin lentila 

spre cornee. Lentilele RGP prezintă o hidrofilie mai bună 

si sunt mai confortabile decât lentilele rigide PMMA. 

Lentilele de contact rigide RGP pot fi cea mai buna‹ 

alegere in cazul unui astigmatism (atunci când globul 

ocular are forma unui ou) pe care lentilele de contact moi 

nu il pot compensa. De asemenea, ele pot fi preferate 

atunci când o persoană are alergii sau acumulează depozite 

de proteine pe suprafața lentilelor de contact. 

Lentilele de contact moi reprezintă alegerea multora 

dintre purtătorii de lentile de contact datorită confortului pe 

care il oferă si a gamei variate de opțiuni disponibile. 

Aceste opțiuni includ: 

• Lentile pentru purtare zilnică. 

Acest tip de lentile de contact sunt utilizate doar pe 

timpul zilei, iar înainte de culcare se scot. Aceste lentile 

vor fi înlocuite zilnic, săptămânal sau lunar, find cunoscute 

ca lentile de contact de unica folosință. Există variante de 

lentile care se folosesc pe perioade mai lungi de timp, 

putând fi înlocuite la 3, 4 sau 6 luni. 

• Lentile cu purtare prelungită. 

Aceste lentile se pot purta si noaptea, dar se scot 

săptămânal pentru curățare si igienizare. Lentilele de 

contact cu purtare prelungită sunt prescrise mai rar, întrucât 

pot provoca infectarea corneei prin purtarea in timpul 

noptii. 

• Lentilele torice. 

Aceste lentile de contact moi pot corecta astigmatismul, 

deși nu  la fel de bine ca lentilele de contact rigide RGP. in 

general, lentilele torice costă mai mult decât restul 

lentilelor moi si pot fi prescrise pentru purtare zilnica sau 

prelungită. 

• Lentilele cu tente de culoare. 

Multe dintre lentilele de contact moi sunt disponibile 

intr-o varietate de 

culori si nuanțe. 

Aceste lentile va 

pot schimba 

culoarea ochilor cu 

câteva tonuri 

• Lentile decorative. 

Aceste lentile de 

contact nu sunt 

destinate corectării 

vederii, ci au ca 

scop schimbarea 

aspectului ochilor. 

De exemplu, cu 

ajutorul lor va 

puteți schimba 

culoarea ochilor din 

căprui in albastru, 

sau vă puteți face 

ochii stranii si misterioși  cu teme specific Halloween-ului. 

Chiar daca aceste lentile nu corectează vederea, ele 

prezintă aceleași riscuri ca restul lentilelor si vor trebui 

purtate conform recomandărilor medicului oftalmolog. 

Pentru a vã bucura fără probleme de beneficiile lor 

cosmetice, nu uitați  că trebuie să urmați același ritual de 

curățare si igienizare ca in cazul lentilelor de contact 

oftalmologice. 

Odată cu înaintarea in vârstă, sunt necesare corectările 

problemelor apărute la vederea de aproape ca urmare a 

faptului că lentila naturală a ochiului (cristalinul) nu îsi mai 

poate schimba forma la fel de bine. 

Această afecțiune este denumită presbiopie si poate fi 

corectata in trei moduri: 

Purtarea lentilelor de contact pentru vederea la distantă 

si a ochelarilor pentru vederea de aproape; 

Purtarea unei lentile de contact pentru vederea de 

aproape si a unei lentile pentru vederea la distantã. Aceasta 

metodă se numește "monoviziune" si funcționează  foarte 

bine in cazul anumitor persoane. Este necesarã o perioadã 

de proba pentru a vã decide dacă metoda vi se potrivește si 

dumneavoastră. 

Lentilele de contact 

Dr. Fildis Mrini 



15 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 16, Octombrie 2022 

Purtarea lentilelor bifocale, care sunt construite atât 

pentru vederea de aproape, cât si pentru cea la distantã. 

Costurile pentru adaptarea acestor lentile sunt in 

general ridicate, iar multe persoane pot avea dificultâti de 

acomodare. Cu toate acestea, lentilele de contact bifocale 

vã pot îmbunătăți  vederea de aproape si cea la distantă 

fără a fi nevesară purtarea ochelarilor de vedere. 

Alte utilizări speciale ale lentilelor de contact: 

protejarea corneei in urma unei intervenții chirurgicale in  

afecțiunile infantilor; in cazul persoanelor cu deformări 

severe ale corneei ca urmare a unui accident sau a unei 

boli; folosirea de lentile colorate pentru a vã schimba 

aspectul ochilor. 

Ce este inclus în prețul lentilelor de contact? 

Atunci când comparăm prețurile lentilelor de contact 

trebuie sa luăm in calcul si serviciile incluse.. Este 

necesar sa intrebați daca prețul include un examen 

oftalmologic complet si o supraveghere ulterioară. De 

asemenea, e important sà stiti daca puteti  schimba 

lentilele de contact după prima proba sau dacã beneficiati 

de garanție. 

Daca  vreți sã beneficiati de tratament oftalmologic in 

urma unei afecțiuni provocate de utilizarea lentilelor de 

contact, precum inflamarea pleoapelor sau sindromul 

ochiului uscat, trebuie sã stiti ca acesta se achità 

suplimentar. 

 

Care sunt riscurile purtării lentilelor de 

contact? 

Dacă lentilele de contact nu sunt curățate  si 

dezinfectate corect creste riscul produceri de infectii 

oculare. 

Lentilele de contact vechi sau nepotrivite pot 

zgâria ochiul sau pot determina formarea de vase de 

sânge in cornee. Întrucât  lentilele de contact se pot 

deforma, alterând forma corneei, compatibilitatea si 

puterea optica a lentilelor trebuie reevaluate 

periodic. Periodicitatea controalelor va fi stabilită in 

funcție de afecțiunea si necesitatile dumneavoastră. 

Picăturile  oftalmologice pot interacționa cu lentilele 

de contact. Este bine sã evitați utilizarea picăturilor 

atunci când purtați  lentile de contact, cu excepția 

substanțelor de hidratare a lentilelor, prescrise de 

medic. 

Îngrijirea  corectă a lentilelor de contact? 

Fiecare lentila de contact care este scoasă din ochi 

necesită curățare  si igienizare corecta înainte de a fi 

reintrodusă la loc. Medicul oftalmolog vă va 

recomanda metoda de cara vi se potrivește cel mai 

bine, ținând  cont de tipul de lentile de contact pe 

care il folosiți, de posibile alergii sau de tendința 

ochilor dumneavoastră de a forma sau nu depozite 

de proteine. E necesar sa urmați instructiunile    

corecte de îngrijire a lentilelor de contact pentru a vá 

păstra sanatatea  ochilor si a evita infectiile. Purtati 

si inlocuiti lentilele de contact conform planului 

intocmit de medicul oftalmolog. Lentilele de contact 

diurne nu trebuie purtate in timpul somnului. Inainte 

de o atinge lentilele de contact spălați-va mâinile cu 

apa  si sapun  si uscați-le  cu un prosop care nu lasă 

scame. Respectati îndrumările  de curățare  si 

depozitare ale lentilelor, oferite de medicul 

oftalmolog si de producătorul soluției de curățare . 

Nu folosiți pentru curățare  soluții saline produse in 

casa. 

Spălați  lentilele de contact prin frecare si clatire  

indiferent de tipul de soluție de curățare  / 

dezinfectare pe care il folositi. Folosiți întotdeauna o 

doză proaspăta  de soluție pentru curățarea  sau 

igienizarea lentilelor de contact. Nu reutilizați 

soluția in care ati mai curatat sau dezinfectat o data 

lentilele de contact. Clatiti cu solutie  de curățare  / 

dezinfectare cutia in care depozitati lentilele de 

contact, apoi lasati-o deschisă pentru a se usca. 

Nu folositi niciodată apa de la robinet. Mentineti 

curată cutia lentilelor de contact si inlocuiti-o cu una 

noua la fiecare 3 luni. Scoateți lentilele de contact 

înaintea oricărei activitati care implica contactul cu 

apa, incluzând înotul, dusurile sau băile in cadă. 

Scoateți lentilele de contact si consultați imediat un 

medic oftalmolog dacă aveți următoarele simptome: 

roșeața , durere, lăcrimare, sensibilitate crescută la 

lumina, vedere neclară, inflamatie. Nu umeziți 

lentilele cu salivă, deoarece nu reprezintă o soluție 

sterilă. Nu transferati solutia de curâtare a lentilelor 

in alte recipiente. Aceasta manevra poate 

compromite sterilitatea solutiei, favorizând aparitia 

infectilor. Nu permiteti ca orificiul de picurare al 

sticlei de solutie sã viná in contact cu vreo suprafatã. 

Mentineti sticla bine inchisã atunci când nu o 

folositi. Unii experti recomandã ca in cazul in care 

folositi doar sporadic lentilele de contact sa luati in 

calcul achizitionarea variantelor de unică folosintã. 

Când nu sunt recomandate lentilele de contact? 

Nu sunteti un candidat potrivit pentru purtarea 

lentilelor de contact daca  aveti: infectii oculare 

frecvente, alergii severe, sindromul ochiului uscat cu 

rezistentà la tratament, mediu de lucru cu praf, 

tendinta de a nu respecta regulile de manevrare si 

ingrijire a lentilelor. 

Vi se potrivesc lentilele de contact? 

Consultati un medic oftalmolog cu care puteți 

discuta nevoile si asteptarile dumneavoastră in ceea 

ce privește lentilele de contact. Specialistul trebuie 

sa diagnosticheze si sã trateze orice problemă care 

va împiedica  sa purtati lentile de contact. 

Atunci cand luați in calcul achiziționarea 

lentilelor de contact, trebuie sã vã analizați cu mare 

atenție necesitatile si tăria , angajamentul de a îngriji 

si utiliza corect lentilele de contact. 

Dr Fildis Mrini ~ medic specialist oftalmolog 

Victor Climescu nr 8 A Techirghiol Jud Constanta  

Telefon 0787715957 
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Bencze Mihály: Milyen ünnep számotokra a Sabantuy? 

Naim Belgin: A török nemzetek hagyományos 

ünnepe a Sabantuy, eredete a volgai bolgár birodalom 

korszakába nyúlik vissza, először a híres utazó Ibn Fadlan 

említi a 921-ből származó bolgáriai úti beszámolójában. 

Ősz beköszönte előtt tartották, hagyományai a hitvilághoz 

kötődtek. Később, amikor az iszlám elterjedt a tatárok és 

baskírok között, a kereszténység pedig a csuvasok 

körében, világi rendezvénnyé alakult. A szovjet hatóságok 

is jóváhagyták, de időpontját a vetés utáni időszakra 

helyezték, és egyesítették az ősi szokásokra visszanyúló 

tatár törzsi gyűlés hagyományos találkozójával. A 

Sabantuy jelentése az „eke lakomája” vagy a „szántás 

ünnepe”. Különböző sportversenyek teszik színesebbé. Az 

első fesztivált a Mongóliában látott Nadaam ünnepség 

mintájára rendeztük 2017-ben, akkor találkoztunk 

először Bíró Andrással, és így általa részesévé 

váltunk a Kurultáj mozgalomnak. 

(B.M.): Mit kell tudni a dobrudzsai 

tatárokról? 

(N.B.): A történelmi Dobrudzsa területén ma 

Bulgária, Románia és Ukrajna osztozik. A 

soknemzetiségű Dobrudzsának meghatározó elemei 

voltak a lovasnomád népek. Az ókorban Schytia 

Minor volt a neve. A Hun Birodalom széthullása 

után a Dunai Bolgár Kánság alakított ki itt államot, 

és évszázadokig az onogur-török bolgárok 

országához tartozott. A 9. század derekén az al-

dunai térség a magyarok szállásterületének nyugati 

határa lett. A magyar honfoglalás után a besenyők 

nyomultak ide a bolgár, majd bizánci uralom 

hanyatlását kihasználva. Majd besenyő, kun, tatár 

népek érkeztek. A tatárok először a 13. században 

érték el a Duna-deltát, 1241-ben Kadan vezetésével 

átkeltek a Dunán, meghódítva és kifosztva a régiót, ez 

volt az Arany Horda idején. A 14. század elején Nogaji 

Tatár Kánságból származó emberek telepedtek le 

Isaceában. San Saltik dervis 1263-ban érkezett 

Dobrudzsába, hogy terjessze az iszlámot. Ibn Battúra arab 

tudós 1330-1331-ben átutazott e vidéken, Baba Saltulkot, 

azaz Babadagot említi, mint a tatárok legdélibb városa. A 

14. és 15. században az Oszmán Birodalom szállta meg 

Dobrudzsát, a ruméliai beglerbégség részévé tették. I. 

Bajazid anatóliai törököket és tatárokat telepített, II. 

Bajazid pedig volgai tatárokat. A 16. század vége felé 30 

ezer nagai tatárt telepítettek Budzsákból, ekkor e vidéket 

úgy hívták, hogy „Tartaria dobrugences”. 1783-ban a 

Krím orosz annektálása után, a krími tatárok elkezdtek 

kivándorolni Dobrudzsába, többnyire Mecidiye, Babadag, 

Köstence, Tulça, Silitre, Beștepe és Várna környékére. 

1878-ban az orosz segítséggel létrehozott Egyesült Román 

Fejedelemséghez került Dobrudzsa egy része is. A 

soknemzetiségű Dobrudzsába vlachok is telepedtek, 

amikor kivándoroltak a balkáni őshazájukból. A török 

uralom idején rövid ideig vlach vajda is kormányozta az 

al-dunai területeket. A 20. század elején e terület 

lakossága jórészt tatár, török népekből, és bolgárokból 

állt, a románok apró kisebbséget alkottak. Az I. 

világháború után Dobrudzsa déli része is román 

fennhatóság alá került, és a Román Királyság hatalmas 

nemzeti betelepítési programba kezdett, hogy csökkentsék 

a nemromán nemzetiségek számát. Beszüntették a tatár, 

török, bolgár nyelvű oktatást, 40 román nyelvű iskolát 

építettek, és a mai napig folyamatosan megy a 

hagymakupolás honfoglalás. Majd a dél-dobrudzsai 

területekre több tízezer macedorománt telepítettek a 

balkán-közép vlach őshazából. Számotokra, erdélyi 

magyarokra is hasonló sors várt Trianon után. Az 

elrománosítás folyamatos volt Dobrudzsában a második 

világháború környéki évtizedekben, majd a 

kommunizmus alatt is. Mára románok képezik a 

többséget, 60 ezer főre csökkent a törökök és tatárok 

száma. Dobrudzsa a középkor folyamán magyar 

hűbérbirtok is volt. Ami számotokra nagyon fájdalmas 

lehet az, hogy a kommunizmus alatt a román állam az 

elhurcolt székelység legnagyobb átnevelőtáborait (Kis 

Gulágok) itt működtette Dobrudzsában. 

Dr. Bencze Mihály: A „Turco-Tatar Kurultaj” ünnepség Dobrudzsában 
Naim Belgin a romániai Türk-Tatár Egyesület elnöke 2017 óta folyamatosan szervezi a „Turco-Tatar 

Sabantoi” ünnepséget Dobrudzsában, Mangalia városában. A fenti szervezet képviselőjeként 2022. július 9-

10 között részt vett Bölönben az Első Erdélyi Ősök napja ünnepségen. Itt sikerült elbeszélgetnünk. 
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(B.M.): Gyerekkorodról, ifjúságodról mit mondanál? 

(N.B.): Medgidián születtem, hagyományőrző tatár csa-

ládban. 5 éves koromig csak tatárul beszéltem, ekkor adtak 

óvodába, hogy tanuljak meg románul, mert csak ezen a nyel-

ven volt iskola. A kommunizmus alatt szüleimtől mindent 

elvettek, folyamatosan megaláztak. Városunkban van az 

1300-as évekből fennmaradt Oszmán Fürdő, amit a rendszer 

teljesen elhanyagolt, szándékosan tönkretett, ahelyett, hogy 

feljavítanák. Beszüntették a tatár nyelvű iskolát, azzal az 

ürüggyel, hogy nincs elég gyerek. A titkosrendőrség nem 

engedte beiratkozni a tatár gyerekeket a tatár iskolába. 

Velünk, a tatár gyerekekkel is csúfolkodtak, úgy ahogy tite-

ket is „bozgoroznak”. Tatár nyelven a „boszkăr” pusztát je-

lent, Dobrogea megnevezése pedig „Boszkără”. Ilyen hangu-

latban végeztem a Nicolae Bălcescu Főgimnáziumot Medg-

idián, a közgazdasági egyetemet és a mesterit közgaz-

daságból és jogból már Konstancán. A háromhavonta 

megjelenő Revista Dobrogeană román nyelven megjelenő 

tatár egyesület lapjának vagyok a főszerkesztője. Történelmi, 

kulturális emlékeinket, hagyományainkat közöljük, hogy 

ismerjen minket a többség is. 

(B.M.): 1969-ben, amikor kilencedikes voltam 

iskolánk egy két hetes tábort szervezett Konstancán. 

Kíváncsi diákként kóricáltunk a városban, így is-

mertük meg egy néhány török és tatár családot. Ami-

kor megtudták, hogy magyarok vagyunk, nagyon 

megörvendtek, rokonnak tekintettek, bevittek a 

mecsetbe, finomságokkal kínáltak. A hagyományotok 

szerint, hogyan viszonyultok a magyarsághoz? 

(N.B.): Az öreg tatárok, a régi igaz történelmet 

még tudták, de itt nem tudtak kapcsolatot tartani ma-

gyarokkal. A hunok, Attila, Árpád magyarjai benne 

vannak a mi történelmünkben is. Sok tatár étel 

elnevezés szkíta eredetű. Szüleim generációját meg-

fosztották a helyes történelmi ismeretektől, így ők már 

nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Mi most, ahogy 

bekapcsolódtunk a Kurultáj mozgalomba, már 

megéljük a tatár-magyar testvériséget. 

(B.M.): 2013-2018 között a bukaresti Ady Endre 

Líceum igazgatójaként, minden évben a tánccsoportunkkal 

szerepeltünk a nemzeti kisebbségek fesztiválján, ahol 

többek közt a tatár népviseletet, táncokat tekinthettük meg, 

valamint fogyaszthattunk a hagyományos tatár 

süteményekből. Ez a fórum mennyire segített nektek a tatár 

hagyományok hazai elismerésében? 

(N.B.): Ezt a fesztivált az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatala szervezi, ami szerintem egy nagyon fontos előre-

lépés egymás megismerésében. Sajnos mindez egy néhány 

óra alatt lejár, mindenkit megtapsolnak, de mivel egy zá-

rtkörű rendezvény kevesen figyelnek oda. A városunkban 

megtartott rendezvényeink, sokkal fontosabbak, és 

hatásosabbak. 

(B.M.): Mi a jelenlegi helyzet a dobrudzsai tatár 

lakossággal? 

(N.B.): Mára a dobrudzsai tatárok elveszítették az an-

yanyelvüket, és ami még szomorúbb, hogy nem ismerik a 

történelmüket. Úgy érzik, hogy jövevények itt, pedig ők az 

igazi házigazdák. Én a gyerekeimmel tatárul beszélek, de ők 

gyakran románul felelnek. Elszigetelt falvakban beszélnek 

még tatárul, a városokban már elrománosodtak. A körülöt-

tünk lévő nyelvek folyamatosan fejlődtek, addig mi a tatár 

nyelvek közül is egy archaikusabb változatát tudjuk. 1989-es 

kormányváltás után szabadabb lett a nyelvhasználat, de az 

iskolában a török nyelvet használták. Mi nagyon szeretnénk 

azt, hogy az iskoláinkban tanítsák a régi tatár nyelvünket. A 

román állam ugyanis Dobrudzsával akart példát mutatni az 

egész ország számára, ezért az identitás eltörlésének érdeké-

ben üldözték a tatárokat, megfélemlítették, és így lassan tel-

jesen kikopott a nyelvünk a köznapi használatból. Más török 

nyelvet beszélő népekkel sem értjük már meg egymást. Az 

állam komolyan kéne támogassa a tatár nyelvű műsorokat, a 

médiában is. 

(B.M.): Ilyen feltételek mellett, hogyan ápoljátok 

hagyományaitokat, hogy tudjátok megélni a vallásotokat, 

van-e egyáltalán jövőtök? 

(N.B.): Az iszlám vallásunk segítségével vagyunk ké-

pesek megőrizni identitásunkat, kultúránkat, illetve 

hagyományainkat, és csakis a vallás által tarthatjuk meg a 

jövőnek is. Napjainkra a kevert családok jellemzőek. Koráb-

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

ezt nem lehetett másképp elképzelni. Mára fellazultak a kö-

telékek, a közösségek, az elvárások. Nekem tatár felességem 

van, de a testvéremnek már román. A jövőhöz kéne gaz-

daság, iskola, és létszám. Mi a kritikus létszám alá 

csökkentünk, innen már nincs visszaút, tehát nincs jövőnk. 

Vigyázzatok ti is, mert titeket is ebbe a csapdába kerget a 

rendszer. Minden nemzetiséget asszimilálni kell, ez az 

alattomos politika immár száz éve. A rendezvényeink ezért 

fontosak, mert a fiatalság egy részének visszaadja az önbi-

zalmát, ezért van szükségünk az azonos gyökerekkel rendel-

kező turáni népek összefogására. El nem tudod képzelni 

micsoda öröm és büszkeség volt, amikor a hagyományos 

ünnepünkkor Medgidia városában (eredeti neve Karasu, azaz 

fekete víz) a nagy létszámú Bursából érkezett Katonai Me-

hter Zenekar haladt, majd a hagyományőrző csapatok, a tié-

tek is a Magyar Turán Alapítvány teljes fegyverzetben, és 

ezt a város lakossága örömmel, és vastapssal fogadta. Majd 

délután ugyanezt Konstancán is megismételtük. Talán a 

hagyományaink túlélnek minket. 

(B.M.): Köszönöm a beszélgetést, azért bízzunk Isten 

és Allah segítségében, hogy megmaradjon a közös jövőnk 

is. 
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Geçtiğimiz hafta sonu Romanya‟da her yıl 

düzenlenen bir etkinliğe katıldım. 

Romanya Demokrat Tatar Birliği‟nin düzenlediği 

geleneksel Türk-Tatar festivalinde Dombra şarkısının 

bestecisi ve söz yazarı Kazak sanatçı Arslanbeg 

Sultanbekov ile tanışma şansım oldu. 

Türkiye‟de çok bilenen Dombra‟yı bilineceği gibi 

AK Parti seçim şarkısı olarak sözlerini değiştirerek 

kullanmakta. 

İlk başlarda telif konusunda tartışmalar yaşansa da 

sonradan uzlaşmanın sağlandığını bildiğimiz şarkının 

öyküsünü sordum Arslan Sultanbekov‟a. 

„Hakkımda internette benim bile bilmediğim 

bilgiler dolaşmakta‟ diyen Arslanbeg 

Sultanbekov, Kuzey Kafkasya kökenli Nogay 

Türklerinden olan 57 yaşındaki söz yazarı ve besteci 

Sultanbekov, “Rusya etkisinin ardından çocukken 

annemin uyumadan önce bizlere öğrettiği, surelerle 

namaza başlamıştım. Bir gün dua esnasında Allah‟a, 

„Nogay kültürü için çalışacağım‟ diye söz verdim. 15 

ve 16. Yüzyıla ait Nogay kültürünü en iyi müzikle 

yaşatmak istedim. Var olan sorunların kültürle 

sanatla ortadan kaldırılabileceğine inanıyorum” 

şeklinde konuştu. 

* * * 

2004 yılından bu yana Kazakistan'ın 

başkenti Astana'da yaşayan Arslanbek   

Sultanbekov, Kazakistan 

Cumhurbaşkanlığı Orkestrasında görev almış. 

2005 yılında, II. Dünya Savaşının bitmesinin 60. 

yıldönümü nedeni ile yapılan 'vatansever şarkıları 

beste yarışmasında' iki ödül kazanan 

Arslanbek Sultanbekov 23 Nisan 1965 doğumlu. 

Eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde 

bulunan Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Erkin-

Halk kasabasında büyüdü. 

Nogay Marşı (Dombra Türküsü) ile Türk 

dünyasında adını duyurdu. Nogay Türk'ü halk müziği 

sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, 1985 yılında müzik 

okulundan klasik gitar ihtisasını alarak mezun oldu. 

1989 yılında Nogay müzik grubunu 

oluşturarak Nogay Keşeler (Nogay Geceler) adında 

ilk CD'sini çıkardı. 

Aynı yılda Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde 

düzenlenen Bardov Festivali'nde birinciliği elde etti. 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Milli Sanatçısı ve 

1994 yılında "Cumhuriyetin En Güzel Sesi" unvanını 

aldı. 

* * * 

Dombra şarkısını 20 dakika içinde bestelediğini 

ve sözleri yazdığını söyleyen Arslanbeg 

Sultanbekov, bu gün Ankara‟da yaşamakta. 

Dombra‟nın oluşumuyla ilgili bir efsaneyi şu 

şekilde anlattı Sultanbekov; 

Cengizhan'ın büyük oğlu Joşıhan ava çıkar. Yaralı 

ceylanın peşini kovalarken vefat eder. Oğlundan 

habersiz kalan Cengizhan onun öldüğünü sezerek 

"Kim bana bu acı haberi söylerse onun boğazına 

kurşun dökeceğim." der. Cengizhan'ın sertliğinden 

korkan vezirleri haberi vermeye cesaret edemezler. 

Buna daha çok sinirlenen Cengizhan tüm kahrını, 

acısını halktan çıkarmaya başlar ve halka zulmeder. 

Bu kadar ağır eziyetin altında kalan halkını bu 

ıstıraplardan kurtarmak umuduyla Kerbuğa-

küyşi Hanın huzuruna gelir, bildiklerini gizlemeden 

anlatmasını ister. Kerbuğa da bildiklerimi ben değil 

iki telim anlatsın der; "Aksak Ceylan" küyünü yazar 

ve dombırasıyla Cengizhan'a anlatır. Küyde 

Hanın katılığı, acımasızlığı, halkın çektiği ağır 

işkenceler, avcılık hayatı ve Joşıhan'ın ölümü 

anlatılır. 

Bunun hepsini çok iyi 

anlayan Cengizhan, Kerbuğa'nın boğazına kurşun 

dökülmesini emreder. Fakat Kerbuğa acı gerçeklerin 

kendisi değil dombrasının ağzından çıktığını söyler. 

Böylece kurşun dombıranın gövdesine dökülür. 

Sıcak kurşuna dayanamayan dombıranın birkaç teli 

kopar, eskiden altı telli olan dombıra bugünkü iki 

telli hâlini alır. 

https://www.yenimarmaragazetesi.com/yazarlar/

dombra-nin-bestecisi-arslanbeg-sultanbekov-ile-

romanya-da-tanistim-38452.html 

 

DOMBRA’NIN BESTECİSİ ARSLANBEG SULTANBEKOV İLE ROMANYA’DA 

TANIŞTIM 
22 EYL 2022 
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Oamenii au reușit să-și continue viața pe pământ, 

utilizând cele trei resurse naturale ale mediului geografic în 

care trăiesc: pădurea, creșterea animalelor și oportunitățile 

agricole. 

În antichitate, primele culturi au fost concentrate în 

triburi, în condițiile propriilor regiuni, dezvoltându-și culturi 

specifice. Astfel, triburilor forestiere le era caracteristică 

„cultura parazitară” (vânătoare, recoltare), cele care locuiau în 

locurile favorabile agriculturii au dezvoltat „cultura 

țăranului” (agricultura), iar cele din stepă au creat „cultura 

păstorului” (creșterea animalelor). Cultura de stepă diferă de 

alte culturi prin caracteristicile sale, mediul și clima fiind 

văzute, în acest sens, ca factori importanți. Acestei culturi îi 

sunt specifice „casa-nomadă” sau „yurta”, fierul și calul care 

ocupă un loc aparte. Vânătoarea, raidurile și păstoritul arată 

modul lor de viață. Vânează pe cal, mână călare turmele la 

pășune și participă la raiduri călare. Deci, calul a fost 

dintotdeauna în fruntea vieții sociale, politice, economice, 

religioase și militare a popoarelor turcice din stepă. Turcii au 

fost prima națiune care a folosit calul ca animal de călărie. Așa 

cum elementul principal al trăitorului în deșert este cămila, al 

celui ce trăiește în stepă este calul. Calul a adus vitalitate 

acestei culturi care s-a întemeiat pe principiul „forță-mișcare-

viteză”. Datorită vitezei calului și puterii izbitoare a fierului, 

această cultură s-a răspândit într-o zonă geografică vastă și a 

reușit să o domine. De demonstrațiile de călărie ne-am bucurat 

și noi, locuitorii din Mangalia, dar și turiștii aflați încă pe 

litoral, fie în vacanță, fie pentru a-și petrece weekend-ul în 

zilele de 16–18 septembrie 2022, când a avut loc cea de-a VII-a 

ediție a celui mai mare festival etnic-cultural de la malul Mării 

Negre: Festivalul Internațional Kurultay, care s-a desfășurat pe 

plaja Turquoise din stațiunea Venus. Această amplă și unică 

manifestare culturală a fost organizată de Uniunea Democrată 

Tătară din România, în persoana președintelui acestei entități, 

domnul Naim Belghin. Scopul acestui festival a fost de a reuni 

artiști, dansatori, sportivi și oficialități din 40 de țări pentru 

promovarea și cunoașterea culturii etniei turco-tătare, a 

diversității culturale și a toleranței, de a deschide orizonturile 

dialogului intercultural, ca valoare pozitivă necesară educației 

interculturale la nivel mondial. O lume cu culturi diverse ne-a 

făcut deliciul acestor zile, în ciuda vremii, cu ploaie și vânt 

turbat (dar care au șters orice urmă de praf toxic), lăsând loc, 

mai apoi, razelor solare să ne mângâie obrajii. Au fost zile de 

pomină, încărcate de istorie, de basme din timpuri îndepărtate. 

Ne-am teleportat, pentru o scurtă perioadă, pe alte tărâmuri ce 

par de povești acum, dar care, după unele informații, există 

undeva, într-un ținut pe acest pământ, cam pe unde răsare 

soarele. Și, pe cât de aspră le e viața, pe atât de caldă le este 

inima. Există, pe acele meleaguri, omenia care nu a pierit. 

Oameni care se susțin și se ajută între ei la greu și se bucură la 

bine. E atât de reconfortant să știi acest lucru: că mai există 

omenie pe pământ. E tot ce contează. Și acestor zile le-am 

dedicat și noi din timpul nostru, ne-am bucurat împreună și ne-

am încărcat sufletele de frumos. Am stat în iurtă și am simțit 

parcă vibrația acelei lumi îndepărtate, mi-am imaginat-o așa 

cum am văzut prin iarnă într-un documentar realizat de o 

televiziune germană și am văzut fețele aspre, dar senine, cu 

ochi blânzi, ale acelor oameni plini de energie. Am rămas 

uimită cum se pot descurca atât de bine în ținutul acela sălbatic. 

Este foarte interesantă viața lor, totul natural, un loc unde se 

poate trăi fără bani, fără telefoane inteligente. Da, acolo banii 

nu folosesc la nimic. Banii se strâng pentru oraș, pentru 

educație. Aici am avut privilegiul să-l cunosc pe distinsul domn 

Kinayat Babakhumar, cercetător al lingvisticii tătare și etnolog 

kazakh, de la care am aflat lucruri interesante despre viața 

absolut fascinantă a acelei lumi de basm ale popoarelor turcice. 

Dar ce este, de fapt, iurta? Potrivit DEX, este o „locuință 

demontabilă, specifică populațiilor nomade, mongole sau 

turcice, de formă conică (la mongoli) sau semisferică (la turci), 

alcătuită dintr-un schelet din zăbrele de lemn în formă de cerc, 

acoperit cu pâslă.” În turca veche, termenul „yurta” 

desemnează „cort, locuință, zonă” și e posibil să fi fost derivat 

din cuvântul turcesc vechi ur, verb cu sufixul +Ut, acest lucru 

nefiind sigur. În turca modernă, cuvântul „yurt” este folosit ca 

sinonim pentru „patrie” sau „dormitor”. Când pășești pragul 

unei iurte, senzația că te-ai teleportat într-o lume nouă te 

copleșește și mii de gânduri te năpădesc haotic, căci tot ceea ce 

descoperi în interiorul acestei „case călătoare” ți se pare 

neverosimil. Iurtele au o trăsătură distinctivă a vieții din Asia 

Centrală de cel puțin trei mii de ani. Se sugerează că indo-

europenii nomazi (mai ales, slavii și indo-iranienii) au fost 

primii care au folosit iurte și corturi similare în Asia Centrală și 

în unele părți din Rusia și Ucraina. Prima descriere scrisă a 

unei iurte utilizate ca locuință a fost înregistrată în greaca 

antică de părintele istoriei, Herodot, ca fiind tipică pentru sciți, 

un popor nomad care a trăit în nordul Mării Negre și regiunea 

Asiei Centrale în jurul anului 600 î.Hr. Istoricii susțin că aceste 

iurte ar fi fost decisive în flexibilitatea și migrarea mongolilor 

care au cucerit vaste teritorii în secolul al XIII-lea, ajungând să 

aibă propriul imperiu. Decorul tradițional al unei iurte se 

bazează, în principal, pe modele. Aceste tipare nu sunt în 

funcție de gust, ci derivate din ornamente sacre cu o anumită 

simbolistică. Printre cele mai frecvente simboluri sunt cele care 

reprezintă puterea, inclusiv „khas” (zvastica) și patru fiare 

puternice (leu, tigru, garuda (1) și balaur), precum și 

reprezentări stilizate ale celor cinci elemente (foc, apă, pământ, 

metal și lemn), considerate a fi elementele fundamentale, 

neschimbate ale cosmosului. Astfel de modele sunt utilizate în 

mod obișnuit în casă cu convingerea că vor aduce putere și vor 

oferi protecție. Modelele geometrice sunt, de asemenea, 

utilizate pe scară largă. Cel mai răspândit model geometric este 

„ciocanul continuu” sau „modelul de mers” (alkhan khee). 

Utilizat în mod obișnuit ca decor de bordură, reprezintă o forță 

nesfârșită și o mișcare constantă. Un alt model comun este 

ulzii, un simbol al vieții lungi și al fericirii. Khamar ugalz 

(modelul nasului) și ever ugalz (modelul cornului) sunt 

derivate din forma nasului și a coarnelor animalului și sunt cele 

mai vechi modele tradiționale. Toate modelele pot fi găsite nu 

numai în iurte, ci și pe broderii, mobilier, cărți, îmbrăcăminte, 

uși și alte obiecte. În vremurile noastre, acest gen de locuințe 

pot constitui adevărate case de vacanțe, adaptate atât pentru 

zona de munte, cât și pentru zona mării. Toți cei prezenți la 

festival s-au bucurat să descopere satul tătar cu iurte într-un 

spațiu etnografic multicultural, plaja cu nisipul întins și 

strălucind sub razele soarelui încă prietenos și pe-alocuri 

porțiuni de pământ golaș întregind parcă imaginea de deșert și 

de stepă. Acest sat, întins în acest spațiu, a reprezentat o 

autentică expoziție de artă și meșteșuguri artizanale specifice 

unei multitudini de cultur. Fundația „Maghiar Turan”, care a 

realizat această expoziție, a adus o iurtă comună ungurilor și 

tătarilor nogai, grupul de reconstituire istorică Nokors au  

prezentat Ulus Giuci, tătarii din  secolul 13-14,  grupul de 

reconstituire istorică „Ignis Vultis” a reprezentat tătarii din 

Hanatul Crimean, grupul de reconstituire istorică din Bulgaria, 

Avitohol, a prezentat costumația din Hanatul Bulgar. Au 

participat și artizani din: Kirgizhstan, Kazakhstan, Ungaria, 

România, Crimeea și Turcia.  

 

„Kurultay – Congresul cultural al unei lumi de basm la malul Mării Negre”  
de Urfet Șachir 
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Membrii celebrei fundații „Maghiar Turan” au făcut o 

adevărată demonstrație de lupte medievale, prezentând diferite 

tehnici de lupte culese din folclorul medieval maghiar. Poate se 

vor întreba unii, pe bună dreptate, ce legătură au maghiarii cu 

turcii și tătarii? Istoria Turciei, bogată în informații istorice 

clare și texte-sursă, începe cu Principatul Kiroren, Principatele 

Uygur-Hun, Marea Zeitate Hună și multe alte domnii turcești, 

stabilite în Munții Zeului Sacru și în deșerturile Taklımakan în 

anul 7500 î.Hr. Potrivit prof. dr. Doctor Ahmet Taşağıl, șeful 

Departamentului de Istorie al Universităţii Yeditepe (Yeditepe 

Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı), „Hunii sunt primul 

mare imperiu din istoria Turciei și, de asemenea, din Asia 

Centrală. Adevărata instituționalizare a turcilor în istorie a fost 

datorită hunilor. Hun înseamnă popor, dar este clar că statul hun 

este turc în sens instituțional. În plus, legăturile turcești sunt 

relevate clar în relațiile sale cu China sau în relațiile sale cu alte 

state din Asia Centrală și din vestul Asiei Centrale. Deși ideea 

că «Hunii nu sunt turci» a fost prezentă în istoria lumii, este 

evident din diferite surse că Ghiocturcii (Göktürk) sunt 

continuarea hunilor. În plus, studiile arheologice și toate 

celelalte materiale istorice indică faptul că hunii erau turci. De 

fapt, hunii sunt un imperiu important nu numai în istoria 

Turciei, ci și în istoria eurasiatică și mondială.” (2) 

Turan este numele dat de iranieni țărilor din nord-estul 

Iranului. De-a lungul secolelor, a fost folosit ca termen 

geografic pentru diferite locuri. În general, Efrasiyab, fiul lui 

Feridûn, de origine turan turcă, a fost adoptat de conducătorii 

țărilor care se întindeau spre est și vest dincolo de râul Amu 

Darya. Ca urmare, termenul Turan a luat locul Turkestanului. 

Panturanismul (Panturkismul în sensul său restrâns) nu este o 

mișcare ofensivă imperialistă, ci dimpotrivă, este o apărare. 

Turanismul s-a născut în Ungaria în jurul anului 1839 în sensul 

idealului patriei îndepărtate ca termen ideologic și politic care 

susține unitatea societăților formate din popoarele ural-altai și 

fino-ugrice și definite ca rasa turaniană. Turanismul este un 

subiect de dezbatere în Turcia de dinainte și de după Republică. 

Deși este uneori acceptată ca o idee care include națiunile legate 

de turci, ceea ce se înțelege astăzi în Turcia, când este 

menționat turanismul, este idealul de a uni toți turcii, inclusiv 

patrimoniul istoric, într-un singur stat și, ca orice ideal, este o 

credință care privește generațiile și aduce emoție inimilor. 

UDT a reușit anul acesta să organizeze, în cadrul 

festivalului, 7 cupe mondiale la sporturi tradiționale, dintre care 

unele sunt înscrise în patrimoniul UNESCO. Potrivit 

declarațiilor organizatorilor, aceste sporturi sunt: „Qazaq 

Kuresi, Asyk Atu, Bes Asyk, Arc Tradițional, Tokykumalak 

(Toguzkorgool), Mangala, Trage Bățul (Mas Wrestling), 

Othello, Slingig (praștia), Kurash, Călărie, Cursa în Saci, Trage 

Funia, Kabaddi, Desi kushti etc. Am fost onorați de prezența 

reprezentanților oficali ale organizațiilor internaționale: 

Makhsat Shotaev – vicepreședintele Federatiei Mondiale de 

Tokuzkumalak, Rauf Ozgen – președintele Federației Mondiale 

de Mangala, Sabyrzhanov Zhormart – președintele Federatiei de 

Asyk Atu, Erbol Tapenov – președintele Federației de Arc 

Tradițional, Ramazan Bakja – Federația de Sporturi 

Tradiționale din Macedonia, Stavros Stavrinou – reprezentant 

Sporturi Tradiționale din Cipru, Kinayat Babakhumar cercetător 

lingvistică tătară, Umit Silit – președintele Tătarilor Crimeeni 

din Turcia, Sukru Oner – președintele Tuturor Tătarilor din 

Turcia etc. 

Prestațiile artiştilor naționali și internaţionali au culminat 

în programul festivalului creând un spectacol de neuitat și o 

încântare artistică deosebită: fanfara otomană, ansamblul 

Ankara Kulubu , Ansamblul Gagauzia Yeri, Grupul Miras, 

Solistul Tătar Genghiz Cutlacai, Solista Melia Yusuf,  

Ansamblul Românesc Brâulețul. Un program de spectacol 

artistic deosebit, încununat de concertul live oferit de cel mai 

cunoscut cântăreț de muzică turcică de pe cele două continente, 

Asia și Europa, legenda Arslanbek Sultanbek, care a interpretat 

melodii emoționante precum și binecunoscuta melodie 

Dombıra. 

Pentru prima oară în cadrul festivalului, UDT a realizat 

primul simpozion internațional «Identitate culturală: Drepturile 

Omului și Patrimoniul Cultural UNESCO» la care, alături de 

instituțiile guvernamentale ale drepturilor omului, s-au alăturat 

reprezentanții celor 40 de țări prezente în acest weekend la 

festival. Prezentarea și dezbaterea desfășurate au contribuit la 

dezvoltarea cooperării la nivel internațional între instituții 

abilitate și persoane care hrănesc zi de zi cultura cu scopul de a 

proteja, promova și conserva propria identitate culturală într-o 

atmosferă de pace, toleranță, dragoste pentru cultură și sport. Ne

-am bucurat de prezența și mesajele deosebite din partea dnei 

deputat Cristina Rizea – 

 Parlamentul României, dl. Deputat AbdulKadir 

Karaduman – Parlamentul Turciei, ambasada Nigeriei, 

ambasada Kazakhstanului, mesajul d-lui consilier Soltesz 

Levente –Ambasada Ungariei, d-na Georgiana Talabă – 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, primarul comunei 

Siliștea – dl. Mihai Soare, dl. Adrian Bulgaru – director IRDO, 

dl Istvan Haller – CNCD, d-na Oana Brânda – ISACCL, 

directorul Federației de Sporturi Ecvestre și Tradiționale – dl. 

Bakdaulet Sabitov, Furkan Akhmed – președintele Federației de 

Sporturi Tradiționale, Jose Ribas Ribas – președintele Federației 

Mondiale de Slinging, Kopecznyi Gabor – reprezentant al 

Fundației Turan și autor a numeroase cărți despre tradițiile 

fraților din Turan, reprezentantul grupurilor din Turcia, 

președintele Ankara Klubu – dl. Metin Ozaslan, reprezentantul 

comunității tătare din Crimeea – dl Suleiman. Am dovedit 

întregii lumi că UDT poate realiza un spațiu în care cultura este 

un modus vivendi și un instrument de dialog uman, promovând 

un concept multiincluziv de cultură, artă și sport. 

Un weekend  la Venus – plaja Turquoise, bogat în 

activități interactive ce au încântat publicul și comunitatea 

turcică-tătară. Un festival renăscut de Uniunea Democrată 

Tătară, început în 2017 cu participarea a patru țări s-a dezvoltat 

și a reușit anul acesta să ajungă la o cifră remarcabilă de 40 de 

țări participante, asigurând o organizare și o realizare 

profesională a evenimentului la un standard înalt, deosebit. 

Festivalul şi-a ȋnchis porţile cu focul de tabără «Chemarea 

străbunilor» şi foc de artificii.” (3) 

Remarcabile au fost victoriile repurtate de sportivii 

români, participanți la sporturile naționale, care au câștigat 

premii importante la Cupa Mondială de Lupte Kazahe. Astfel, 

la categoria 55 de kg., Vlădușeanu Robert a obținut locul III, la 

categoria 60 de kg,  Ianko Gabriel Madilin – un binemeritat loc 

II, la categoria 66 kg, Bourriano Edward – locul III, la categoria 

74 kg Tănase George Alexandru – locul II, la categoria 82 de 

kg, Buduk Yonat-Kosmin – locul III. Alți câștigători au fost din 

țări precum: Moldova, Kazahstan, Pakistan, Tunisia, Franța, 

Italia, Camerun, Ucraina și Cipru. 

Am avut o șansă nesperată de a descoperi unele dintre cele 

mai diverse și fantastice culturi în ceea ce privește mâncarea, 

băutura, îmbrăcămintea, folclorul și sportul tradițional ale 

participanților din multe părți ale lumii: Turcia, Bulgaria, 

Moldova, Uzbekistan, Kazahstan, Ungaria, Crimeea, Palestina, 

Cipru, Tunisia, Camerun etc. 

(1) Garuda – (în sanscrită: :गरुड, „vultur”) este o creatură mitică de mari 

dimensiuni, ca un vultur monstruos, care apare în mitologia hindusă și budistă. 

O astfel de creatură îl însoțește  pe post de animal de tracțiune pe zeul hindus 

Vishnu. Cei mai mari dușmani ai lui Garuda sunt monștrii Naga, șerpi uriași, cu 

multe capete. (Wikipedia). 

(2)  https://www.uzmantv.com/hunlarin-tarihteki-onemi-nedir 

(3) http://www.udt.ro/category/stiri/ 

Articol preluat :https://leviathan.ro/ 
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Centrală termică atribuită  abuziv cu titlu gratuit de Consiliul Local Medgidia 
 

Ședința Consiliului Local al municipiului Medgidia din data de 29 septembrie 2022 a 

prilejuit atribuirea unui imobil către UDTTMR, faptă suspectă de conflict de interese și 

pentru care va fi sesizată Autoritatea Națională pentru Integritate, în vederea demarării unei 

anchete. 

În calitate de autoritate administrativă menită 

să guverneze Medgidia, Consiliul Local al 

municipiului de pe malul canalului Dunăre – Marea 

Neagră a comis un abuz flagrant, votând darea în 

folosință cu titlu gratuit pe o perioadă de 25 de ani a 

clădirii fostei centrale termice de pe strada General 

Magheru nr. 14C din Medgidia către UDTTMR 

(Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani 

din România). De menționat aici faptul că UDTTMR 

este o organizație  cu cel mult 1000 de membri în 

toată țară și fără organe de conducere alese statutar, 

care beneficiază de statut de utilitate publică fără însă 

a derula nicio activitate notabilă în folosul 

comunității. Acestea sunt standardele de atribuire ale 

Consiliului Local al municipiului Medgidia, fără 

temei juridic și argumente, altele decât un sprijin 

politic oneros. 

Palmaresul UDTTMR face rușine comunității 

etnice pe care pretinde că o reprezintă în România și 

este într-o vădită pierdere de legitimitate. Dacă în 

anul 2012 aproximativ o mie de membri au participat 

la alegerile pentru desemnarea organelor de 

conducere, la cele mai recente alegeri au luat parte 

doar circa o sută de membri cu drept de vot. Cu alte 

cuvinte, organizația a pierdut 90% din membrii activi 

în ultimii zece ani. Ca și cum nu era de ajuns, 

UDTTMR nu a avut organe administrative de mai 

bine de șase ani, ceea ce conform legii naționale ar fi 

trebuit să conducă la dizolvarea organizației. 

Autoritățile de stat nu au dorit să ia în seamă nici 

măcar condamnările penale ale unora dintre 

conducătorii UDTTMR. 

Cum Gelil Esergep nu mai este președinte, 

acesta are satisfacția că, în 2016, din cauza 

ilegalităților spectaculoase și a nerespectării legii atât 

din partea sa, cât și din partea opoziţiei,  BEC a 

respins candidaturile propuse de el însuși și respectiv 

Varol Amet, în prezent deputat în Parlamentul 

României. Ca urmare a acestei ilegalități, 

comunitatea a pierdut finanțarea în valoare de 

aproximativ două milioane de euro anual de la statul 

român. În consecință, timp de patru ani, din cauza 

tandemului păgubos Gelil & Varol, comunitatea 

tătară nu a putut beneficia de o alocație bugetară în 

valoare totală de opt milioane de euro la care ar fi 

avut dreptul, dar pe care oricum nu ar fi folosit-o în 

beneficiul etniei noastre. 

Cu toate că Uniunea Democrată Tătară 

(UDT) a înaintat solicitare pentru obținerea folosinței 

centralei termice dezafectate, a cărei clădire ar fi 

necesară activităților numeroase pe care UDT le 

derulează pentru comunitatea tătară, din fonduri 

proprii și sponsorizări, propunerea UDT nu a fost 

luată în considerare. 

Mai mult decât atât, chiar reprezentanții 

UDTTMR au recunoscut în timpul ședinței de 

Consiliu Local lipsa activităților desfășurate și au 

justificat-o prin lipsa banilor de la stat. Oare UDT nu 

a putut să se ridice la standardele Primăriei Medgidia 

pentru simplul fapt că a avut prea multe activități de 

anvergură internațională care au venit în sprijinul 

comunității tătare și au făcut cinste autorităților 

locale prin bunul renume pe care și l-a creat? 

Faptul că Uniunea Democrată Tătară a reușit 

să organizeze evenimente, conferințe internaționale 

cu participare numeroasă internațională nu pare să fie 

de interes pentru consiliul local. La festivalul UDT 

au participat 15 țări și 5000 de invitați în 2019, apoi 

36 țări în 2021, iar în 2022 s-a ridicat ștacheta la 40 

țări. Acestor evenimente anuale li se adaugă caravana 

de școli în București, un proiect anti-disciminare 

dedicat printer altele şi formării cadrelor didactice, 

care s-a bucurat de participarea instituțiilor care 

apără drepturile omului, a unor agenții 

guvernamentale și ambasade. În perioada 2016-2020, 

UDT a organizat și dezvoltat activități menite să 

promoveze și salveze identitatea culturală a tătarilor 

și să integreze comunitatea prin armonie și înțelegere 

cu celelate etnii și comunitatea română fără banii 

statului. Toate aceste lucruri au fost cu rea credință 

ignorate de Consiliul Local al municipiului 

Medgidia. Este legitim să ne întrebăm cum anume 

sprijină Primăria Medgidiei ONG-urile, în condițiile 

în care toate alocările bugetare și atribuirile de bunuri 

precum imobilele sunt făcute „cu dedicație”, iar 

eforturile noastre nu sunt luate în seamă. 
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Prin activitățile pe care UDT le 

derulează, asociația noastră este de utilitate 

publică, deși încă întârzie a fi semnat de 

Guvernul României acel act care ne conferă 

formal statutul de utilitate publică. 

Informarea greșită și inducerea în eroare a 

populației este un lucru grav și josnic 

specific partidelor xenofobe. 
Mai mult decât atât, considerăm că niciunul 

dintre așa-zișii reprezentanți sau susținători ai 

UDTTMR pe linie politică, nu își pot permite să 

denigreze asociația noastră, atâta timp cât nu se pot 

ridica la nivelul la care UDT a ajuns pe plan 

național și internațional. Este demn de luat în 

seamă faptul că unii membrii ai UDT sunt aleși în 

comitetul de conducere și organizare al 

organizațiilor internaționale și fac parte din 

numeroase organizații internaționale, inclusiv 

FUEN, ceea ce denotă că activitățile noastre se 

bucură de recunoaștere și prestigiu. 

Faptul că în Consiliul Local al municipiului 

Medgidia au votat abuziv membri UDTTMR, aflați 

într-un evident conflict de interese, pentru 

atribuirea în folosință a centralei către UDTTMR, s

-a înstrăinat un bun din patrimoniul municipiului 

Medgidia către o asociație care nici nu are sediul în 

Medgidia, ceea ce lasă impresia că votul 

consilierilor locali care au girat acest abuz nu a fost 

în beneficiul cetățenilor, ci al unor interese obscure 

pe care ar trebui să le aducă la lumină Agenția 

Națională pentru Integritate și alte instituții de stat 

care investighează încălcarea legilor României. 

 

Legislaţie 
Art.220 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, prevede: "Capitolul IV 

Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de 

interese Articolul 228 Regimul general aplicabil 

conflictului de interese pentru aleșii locali (1) 

Alesul local aflat în conflict de interese în 

condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea 

nr. 161/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea 

sau participarea la emiterea ori adoptarea actului 

administrativ, de la încheierea sau participarea la 

încheierea actului juridic respectiv, care ar putea 

produce un folos material pentru sine sau pentru:  

f) asociație sau fundație din care face parte."  

 

 

 

Link video fragment sedinta CL Medgidia 
https://www.facebook.com/udtatar/videos/830034754695579 
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La invitația Uniunii Democrate Tătare, 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului a participat la Festivalul 

internațional „Kurultai‖, desfășurat în acest an la 

Venus, în luna septembrie.  

În ciuda unei vremi capricioase, care a 

alternat căldura zilelor de vară cu precipitațiile și 

răcoarea toamnei iminente, pe plaja de la Venus a 

avut loc, timp de trei zile, un adevărat tur de forță, în 

materie de competiții sportive, spectacole de dans și 

muzică, dar și întâlniri cu artiști populari, veniți din 

peste 40 de țări pentru a-și testa măiestria în fața 

publicului român.  

În cadrul festivalului s-au derulat câteva 

competiții sportive, aparținând unor sporturi incluse 

în patrimoniul cultural UNESCO. Simpla derulare a 

acestor competiții trebuie înțeleasă și apreciată ca o 

adevărat ofrandă de pace, spre dialog și înțelegere. 

La finalul celor trei zile, medaliații au urcat pe 

podium și și-au dat mâna într-o expresie a demnității, 

fair-play-ului și respectului față de muncă și 

realizările celuilalt. Sportivi din toate colțurile lumii 

au vorbit același limbaj – acela al sportului. Însă 

dincolo de elementul competitiv, Festivalul Kurultai 

a reunit oameni din toate colțurile lumii – oameni cu 

tradiții și obiceiuri diferite, dar care au fost ghidați de 

același ideal: competiția întru celebrarea climatului în 

care s-au desfășurat întrecerile. În timp ce pe plaja de 

la Venus se desfășurau probele de calificare și apoi 

competiția, la câteva sute de kilometri depărtare, în 

Ucraina, sportivii rămași luptau pentru propria viață 

și a celor dragi. Acesta este paradoxul acestor zile, 

care a planat ca o umbră asupra întrecerilor de la 

Venus.  

Momentul central al acestui festival a fost 

simpozionul internațional ‖Identitate culturală: 

drepturile omului și patrimoniul cultural UNESCO‖, 

care a reunit reprezentanți ai instituțiilor statului 

român, ai ambasadelor acreditate la București și ai 

organizațiilor internaționale. Institutul de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a 

fost reprezentat de Dr. Oana Elena Brânda, expert în 

cadrul Departamentului Diplomație Culturală. În 

cadrul participării sale, dr. Oana Elena Brânda a 

subliniat importanța demersului realizat de acest 

simpozion: prezervarea drepturilor individului prin 

apelul la dimensiunea sa culturală. Într-un context 

dominat de conflict, aspectele culturale pot 

reprezenta un excelent punct de pornire într-o 

negociere care poate conduce la stabilirea unei păci 

durabile. Înțelegerea celuilalt este esențială într-o 

astfel de situație, însă, de multe ori, aspectele 

culturale sunt fals folosite ca obstacole în calea 

comunicării. De aceea, evenimente precum acest 

simpozion și festivalul în cadrul căruia a avut loc, 

reprezintă ocazii inedite de a cunoaște alte culturi și 

civilizații, de a deveni mai toleranți unii față de 

ceilalți și de a căuta căi comune de dialog.  

Ne-am bucurat să fim alături de Uniunea 

Democrată Tătară în cadrul acestui festival, atât 

pentru  pentru valențele sale culturale, dar mai ales 

educaționale. Un proiect de asemenea magnitudine 

este, întâi de toate, o lecție de umanitate și respect 

pentru diversitatea care ne caracterizează ca oameni 

și ca popoare. Este, apoi, un instrument de a construi 

poduri de cooperare și ajutor pentru a ne salva în 

momentele critice. Este, totodată, și un memento al 

faptului că indiferent de ceea ce poate strica omul 

prin acțiunile sale, tot omul este capabil să repare și 

să construiască mai frumos.  

Chiar dacă umanitatea se găsește într-un 

context geopolitic incert, în care raportarea la 

normele clasice ale politicii și regulilor internaționale 

nu mai produce efectele intenționate de a sancționa 

pe aceia care le încalcă, evenimente precum 

festivalul Kurultai și simpozionul dedicat identității 

culturale ne ajută să ne cunoaștem mai bine, pentru a 

ne înțelege reciproc și a evita conflictele.  

Participarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la 

Festivalul internațional „Kurultai” 
Dr. Oana Elena Brânda 
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Trăgând cu ochiul, nu cu arcul 
Consilier Juridic al  CNCD,  

Domnul Haller István 

Sâmbătă, ora 10. Conform programului, încep 

activitățile în cadrul Kurultai, 2022. E o mică întârziere. 

Stau la umbră, e cald. Mă uit pe afișe. E unul, cu litere 

mari: Bukhara. Nu demult am văzut un documentar cu 

Drumul mătăsii. S-a vorbit despre importanța acestui oraș 

pentru cultura universală. Cu biblioteci ce au păstrat, între 

altele, scrierile lui Aristotel, prin traducerea lor în arabă. 

Aici a lucrat Avicenna (Ibn Sinna), după origine tadjic. 

Filozof, medic, astronom, poet. Și nu numai. 

Mă simt deștept. Decid să menționez neapărat 

Bukhara în discursul meu de la simpozionul de după masă. 

Învățăm în școală despre o mulțime de războaie, dar nu 

știm nimic despre istoria culturii. Și, la urma urmei, ce este 

mai important pentru umanitate? Învățăm despre 

războaiele punice, dar 

nu și despre cine au 

fost punii. Ce cultură, 

ce religie au avut, ce 

aport în dezvoltarea 

alfabetului. 

Văd că s-au 

amplasat țintele 

pentru arcași. Mă 

ridic de pe scaun, mă 

apropii. Pe drum trec 

pe lângă un loc unde 

se joacă table. Sunt 

ușor revoltat. Ce caută 

table la Kurultaj? 

Arcașii încă nu au 

apărut. Mă întorc, dar 

locul meu la umbră s-

a ocupat. Arunc o 

privire către cei care joacă 

table. Parcă totuși nu ar fi. Nu se aruncă cu zarul. 

Curiozitatea mă apropie. Fete și băieți, femei și bărbați. Un 

joc strategic, cu niște bile, care sunt mișcați cu rapiditate. 

Timpul contează, sunt ceasuri ca la șah. Șahul, cu origini 

cel mai probabil persane, a cucerit lumea. În unele state se 

predă la școală, întrucât dezvoltă capacitatea de gândire a 

copiilor. La noi? Avem elită, asta contează. Nu vorbim 

despre mase. Masele nu sunt relevante. Dar revin la 

realitate. Mă uit la entuziasmul copiilor. Încerc să înțeleg 

jocul, dar e mult prea complicat. Aflu numele kazah: 

Toguz Kumalak. 

Dar e cald. Mă întorc la hotel. Aud un cântec. Mă 

duc să văd despre ce e vorba. O fetiță cântă cu fața spre o 

doamnă mai în vârstă. Verificările de ultimul moment? 

Fata are o voce minunată. Un cântec extrem de străin 

pentru urechii mei, dar totuși, frumos. Stau și ascult. Fata 

termină, aplauze. Femeia mai în vârstă este mulțumită. 

Văd agitație la fete. Toate încearcă să ajungă cât mai 

aproape de locul unde urmează o nouă prezentare. Se 

apropie un băiețel. Sclipesc ochii fetelor, cum se uită la el. 

Nu înțeleg, până când nu aud instrumentul. Joacă la 

instrument muzical cu coarde ciupite. Ca și chitara. Poate 

komuz? Nu-mi dau seama. Băiatul excelează. Arată o 

performanță de zile mari pentru fete. Cum erau printre noi, 

pe vremuri, unii, care aveau chitară și puteau să joace 

Smoke on the Water (nu doar primele acorduri). Dacă ar 

trece la chitară, poate ar deveni o vedetă internațională. 

Dar el joacă la komuz, și e fericit. 

Sâmbătă, ora 15. Simpozion. Autoritățile din 

România prezintă prelegeri lungi, arătând că la noi se face 

totul. Că la noi există un oraș, singurul din lume, în care 

coexistă trei religii, creștinismul, islamul și iudaismul, 

Constanța. Uităm că există Ierusalim, Sarajevo și alte și 

alte orașe în care coexistă o serie de religii. În unele la cele 

trei se mai adaugă și altele, cum ar fi hinduismul sau 

budismul. Aflu că 

turismul din România 

se dezvoltă sprijinind 

comunitățile locale. 

Mă gândesc la Delta 

Dunării, unde 

turismul a distrus 

comunitățile de 

ucraineni și lipoveni. 

În România nu e ca 

nicăieri în lume. La 

noi minoritățile se 

bucură de drepturi. 

Nu înțeleg totuși cum 

se topesc, de la un 

recensământ la altul. 

Se termină. Toate 

lucrurile bune au un sfârșit la un moment 

dat. 

Afară e concurs de lupte, finale. Cinci finale în cinci 

minute. Cei din Kazahstan câștigă la rând, partea cea mai 

lungă din partide fiind salutul de la început și salutul de la 

sfârșit. Furtuna pune capăt concursului. 

Sâmbătă, ora 17.00 Festivitatea de deschidere. 

Întârzie din cauza furtunii. Dar începe. Invitat pe scenă, 

mulțumesc pentru faptul că am putut fi prezent, dar nu mai 

răpesc timpul prețios cu o expunere deloc prețioasă. Și 

începe festivalul. Ce pot să spun? Reclama care vorbește 

despre reinventarea tradiției minte. Tradiția nu se poate 

reinventa. Ori există, ori nu. Reinventarea ne pune într-o 

situație tragicomică. Tragică pentru cei care a pierdut-o și 

încearcă să o reinventeze, comică pentru cei care se uită la 

acest efort. Dar am văzut că pentru popoarele turcice 

despre care nu prea știm nimic tradiția nu este doar 

trecutul, se leagă strâns cu prezentul. Încă putem să ne 

îmbogățim și noi prin această cultură. Întrucât aceea 

cultură nu este doar a lor. Cultura, în ciuda lecțiilor de 

istorie învățate la școală, este universală. 

Consilier Juridic al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, Domnul Haller István 
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Message of Mrs JALA AHMADOVA,  

President of World Alpagut Federation  

Dear Sportsmen, Partners, Sports experts and   

Teachers!  

 As you know the sport is the most important        

elements in our social activity life. Sport is the way of 

help of brotherhood, mutual understanding and a friend-

ship between the nations. As in the other type of art, the 

purpose of sport is to replace the human being during the 

process of common 

collective and cul-

tural history and it 

makes its dream to 

participate on this 

process. In this 

sense the sport, it is 

in generally is not 

necessary for the 

life of human being 

and his changeable 

environment, at the 

same time it has been     di-

rected to the ensuring of its sur-

roundings and the advantage over the nature .The person 

who   watches the event of sport is living the competitor's     

feeling and excitement. In it's the idea of yeast one of the 

purpose of sport is to pull off the limits of the human   

being's own capabilities and to realize it's creative        

potential and overstep the limits of real existence. In this 

sense we are able to determine the sport as a result of   

spiritual creative and as a physical body of the human   

being as a competition game. 

 Therefore, on the date of 01-04 December 2022 we 

invite you with the  great pleasure  of the 3rd  World  

Alpagut  Championship. Competitions will be held in 

the most beautiful region of the Republic of  Turkey in 

the city of  Bursa. We hope that the participation of the    

competitors in this competition will be able to strengthen 

the relationship between the nations and will be able to 

leave the profound historical trace in your life. In this 

competition you will be able to earn the new friends and 

by the way of sport you will show to the world as a sam-

ple the nations which living in peace. I think that the only  

Physical  Education and in the sport's development of the 

mankind is able to rescue as in the crisis history of       

previous  civilizations. World Alpagut Federation is    

supporting just these criteria in its mother line. 

 Best regards  

JALA AHMADOVA 
 President of the World Alpagut Federation,  

 Deputy of the  Parliament of  Azerbaijan Republic 

KURULTAI 2022 PROGRAM 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM “CULTURE 

IDENTITY: HUMAN RIGHTS AND UNESCO 

CULTURAL HERITAGE” 
On behalf of the Embassy of Hungary in Bucharest I 

have the honour to express my gratitude to the Democratic 

Tatar Union of Romania for 

their invitation to the 

Kurultai 2022 program 

International Symposium 

„Culture Identity: Human 

Rights and UNESCO 

Cultural Heritage‖. And I 

must apologize that I cannot 

participate at the symposium 

and festival due to other 

obligations of mine in 

Romania at this time. 

In the context of the 

challenges Europe has to 

face currently, we consider 

that every event that 

promotes the cultural heritage and well-being of a national 

minority contributes to the stability and prosperity of the 

country they live in. This is what the Tatar Democratic 

Union is undertaking by organizing this wonderful and 

meaningful event in Mangalia, Constanta county. We 

highly appreciate all the efforts of the Union to reach out 

to the Tatar national minority of Romania by making their 

culture more visible and more popular, and thus 

encouraging them to strengthen their Tatar identity and 

culture which, at the same time, enriches Romania. It is of 

utmost importance that national minority communities  

can live their culture and preserve their identity in a free, 

comprehensive  and substantial manner to the benefit of 

all people living in Romania. I would like to congratulate 

and thank the organizers of this event, including especially 

Ms Claudia Balint, for their enthusiasm and commitment 

in this noble endeavor.  

I wish much success and a lovely program for the 

Kurultai 2022 Festival and International symposium. 

Dr. Levente Soltesz 

Counsellor 

Embassy of Hungary, Bucharest  

 

 

Message of Mr. Levente Soltesz, Counsellor 

of the Embassy of Hungary in Bucharest 
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Tamgaua familiei Beş Elma din Bülbül: Balka tabînî 

Am primit această fotografie de pe un mormânt al 

familiei bunului prieten Regep Subai. Tamgaua se 

găsește pe un mormânt din Bülbül Dobrogea și este 

al familiei sale. La 

afirmația lui că este nogai 

venit din Crimeea i-am 

trimis dovezi care arată 

că au venit din zona 

Kârgâstanului de azi. 

Problema care apare la 

afirmația suntem din 

Crimeea căci nu este o 

situație ci o problemă 

sunt: 
1. Existau tătari în Do-

brogea înainte de a exista 

tătari în Hanatul Crimeean, 

Hanatul Kazan sau Nogai Ordasî. Existau tătari în Dobro-

gea chiar și înainte de Atila ....ba mai mult, chiar și înainte 

de Tomris Hatun (regina Han).  

2. Afirmația este mai mult pentru a deruta, cum  spune 

cu răutate în suflet un așa zis profesor de istorie român din 

Medgidia: "populație alogenă tătarii" (alogen=străin)... 

tătarii au istorie de 3000 de ani pe aceste meleaguri nu de 

100 de ani ca majoritarii "tovarăşe"! 

3. Dacă în anumite momente ale istoriei anumite valuri 

de tătari sau alte triburi înrudite cu ei au venit în număr 

mare aici în Dobrogea nu înseamnă că istoria începe cu 

noii veniți. 

Concluzie 

Suntem tătari nu altceva. 

Limba nu este un argument sau o dovadă căci, așa cum 

spune și Antropologul Andraș Biro "o poți pierde într-o 

singură generație". 

Mai mult, există dovezi că limba tătară a stat la  baza 

tuturor limbilor turcice și nu tătara este o subramură a lim-

bilor turcice. 

Când spunem tătar Dobrogean, Tatar Crimeean, tatar 

Nogai, tatar din Kazan, tătar din Kazahstan etc  ce 

spunem?! Nici istoric nici principial nu este corect. Dacă 

locul în care locuiesc este Dobrogea m-am transformat în 

tătar Dobrogean?! Nu. Tot Tatar sunt. Simplu. Dacă pe 

liderul nostru îl cheamă Uzbek Han noi suntem uzbeci?! 

Dacă pe liderul nostru îl cheamă Nogai ne transformăm în 

tătari nogai?! 

 Din păcate toate acestea sunt "jocurile" Rusiei pe care 

le-a însușit inclusiv statul român...la început împreună cu 

Rusia iar mai apoi a continuat în același ton chiar și fără 

ei.  

Voi sunteți tătari, diferiți de turci...turcii nu au nimic 

de-a face cu tătarii etc 

Dacă este adevărat ceea ce spuneți atunci de ce sultanul 

Selgiucid era invitat la Kurultai în Karakorum și nu era 

invitat un arab sau un chinez vasal?! Pentru că îl consider-

au din aceași familie și pentru că la acea vreme vorbeau 

aceeași limbă. Repet ce am subliniat dublu și apăsat din 

deschiderea postării: limba o putem pierde într-o singură 

generație astfel că nu este o dovadă sau un argument. 

9 Tatar  sau 30 Tatar sunt informaţii care arată că sunt 

9 confederaţii şi 30 de neamuri de tătari sau kara sau cum 

vreţi voi. Ce este KARA? Nu este negru cum nici Kara 

Dengiz nu este Marea “Neagră” ci marea Kara. Ce 

ȋnseamnă asta? Aşa cum  1000 de ani veneţienii şi geno-

vezii o numeau Mare Maggiore şi nu nero, tot aşa ea nu 

este mare sau puternică ci Marea neamurilor Kara. 
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Uniunea Democrată Tătară a participat la  

Jocurile Mondiale ale Nomazilor 

Ediţia a 4 a 

Cea de-a 4° ediție a World Nomad Games s-a des-

făşurat ȋn perioada 29 septembrie – 2 noiembrie 2022 pe 

lacul Iznik din Turcia ȋn localitatea cu vechiul nume de 

Niceea. Acest brand al Kâgâzstanului a fost organizat cu 

sprijinul World Ethnosport Confederation (WEC) al cărei 

ilustru preşedinte este nimeni altul decât Bilal Erdogan. L-

am felicitat şi i-am dăruit ultima lucrare cu sporturile turci-

ce prin şeful delegaţiei Naim Ersin, opera ce ajută obiec-

tivul comun de revitalizare a sporturilor tradiţionale ȋn 

general şi cele turci-

ce ȋn special. Mot-

toul neoficial al Jo-

curilor Olimpice : 

“Importantă este 

participarea, nu 

câştigarea unei 

medalii!” a fost 

preluat şi de organi-

zaţia noastră care se 

străduie să fie 

prezentă ȋn toate 

evenimentele 

tradiţionale de pe 

ȋntreg mapamondul 

nu doar din lumea 

turcică, cu eforturi 

supraomeneşi.   

Ceremonia de 

deschidere a fost 

oficiată ȋn prezenţa 

şefilor de state şi a 

reprezentanţilor guvernelor iar salutul de “Bine aţi venit!” 

a fost adresat de 

ȋnsuşi preşedin-

tele Turciei Re-

gep Taip Er-

dogan.  

România a par-

ticipat prin Uni-

unea Democrată 

Tătară şi prin 

Federaţia de Arc 

Istoric (ȋn curs de 

ȋnfiinţare) la cel 

mai mare even-

iment de acest 

gen din lume 

care a reunit pes-

te trei mii de 

sportivi şi aprox-

imativ o mie de 

artişti. 

Cum evenimen-

tul este pe final 

iar azi majorita-

tea delegaţilor se 

vor ȋntoarce 

acasă atenţia no-

astră se ȋndreaptă 

spre viitoarele Jocuri Mondiale ale Nomazilor programate 

a se desfăşura ȋn Kazakhstan. Să ne vedem cu bine ȋn 

2023! 

Link video Jocurile Mondiale ale Nomazilor 

https://youtu.be/l-RUFVx90WY 

https://youtu.be/l-RUFVx90WY
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Festivalul Milli Yaylaq 

UDT,  ambasadorul cultural al României  prezentă şi în Azerbaidjan 

România prin Uniunea Democrată Tătară a 

participat la Milli Yaylaq Festivali în Azerbaidjan în 

perioada 29-31 iulie 2022 . Ne-au reprezentat la acest 

mega eveniment doamna Consilier Juridic Balint 

Claudia și cântărețul de muzică tătărească Ali 

Ridvan. UDT a participat într-o singură lună la 6 

evenimente în afara țării.  

România a făcut o figură frumoasă și plăcută în 

Azerbaidjan. 

Felicitări organizatorilor! Domnul Muzadil 

Hassan și frații domniei sale au fost niște gazde 

minunate! Mulțumim domnului Haci Nuran pentru 

amabilitatea cu care ne-a prezentat împrejurimile! 

Este un binecunoscut cântăreț, prezentator TV și 

jurnalist din capitala Azerbaidjanului. Ministrul 

Tineretului și Sportului din Azerbaidjan, domnul 

Gaibov Farid Fazil Oglu a fost impresionat de 

evenimentul nostru din septembrie Festivalul 

Kurultai 16-19 septembrie 2022 și și-a exprimat 

dorința de a participa. Munca noastră în promovarea 

culturii și sporturilor turcice a fost apreciată de întreg 

staful. Primarul localității Ganje sau Kança (a doua 

ca mărime în Azerbaidjan) domnul Niyazi Bayram 

Muzaffar oglu de asemenea a primit un cadou de 

suflet de la UDT prin reprezentantul oficial, doamna 

C.Jr. Balint. Deși etimologia acestei localități este 

încă disputată, noi vă expunem varianta turcică 

deoarece din sursele de pe la 977 termenul era 

Qancha, unde Qan este Han după pronunția tătară iar 

cha completează numele atribuind această localitate 

hanului. Hancha: al hanului. Han este un termen 

turcic ce înseamnă conducător, lider. 

Reprezentantul nostru, domnul Ali Ridvan a 

încântat audiența cu câteva melodii tătărești având un 

mare succes. Reprezentanții noștri s-au întâlnit cu 

oficialii din Azerbaidjan dar și din întreaga lume 

turcică.İstorie, jocuri, cultură la un eveniment 

excepțional. 

Felicităm participanții și organizatorii încă odată 

în încheiere! 
Linkuri eveniment Azerbaidjan: 

https://youtu.be/sGtJmsI4GAU 

https://youtu.be/8W1rJSdSxxk  

https://youtu.be/FY_JVPj_F6U 

https://youtu.be/epfYq0aPVlY 

https://youtu.be/WhfjVEzJHwA 

https://www.facebook.com/100001458002174/posts/

pfbid02mxNynzHKXcQjQcqPnPNiQrJ42XD3zGFftjnwb

cJYzb5tXhDfoW5f4xi7dD7DUZ3Vl/?sfnsn=mo 

https://youtu.be/sGtJmsI4GAU
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Czech Republic for the first time at Kurultai in Romania 
Hanna Kotinova 

We learn about the festival called Kurultai sometime 

during the 4th World Championship in Togyzkumalak, 

where the Romanian team also came to play. We tried to 

invite them to the Pardubice Czech Open game festival and 

since then we were invited to their Kurultai festival. In 2019, 

after the trip to the Camel festival in Saudi Arabia and after 

the World Cup in Turkey, I have no vacation days left, so 

Romania is no longer an option. The year 2020 initially 

looks relatively promising, however, the traveling conditions 

ultimately discourage us from any travel outside the Czech 

Republic, and in 2021, perhaps all previously nice events 

have come together in September, which also does not leave 

much room for prioritizing foreign events. And so we are 

going to Kurultai first time this year. Program looks great, it 

is like small Nomad games, there is 17 disciplines and some 

more just as demostration. Our part is of course Toguz 

kumalak and Mangala, but I look forward to see and find 

details about some others, like Assyk Atu, which is played 

with same bones as Ordo. 

If I don't go, no one will go there. If I go, a bunch of 

other people will probably go too. That's just the rule. I didn't 

make it up. This is simply our reality. The festival attracts 

me quite a bit and I need a proper vacation like salt. In 

September, there should be a total of three events where we 

could go, the 5th World Championship in Kazakhstan, the 

Romanian festival and the Nomadic Games in Turkey. The 

World Cup is finally scheduled for the end of November and 

the Nomadic Games look a bit no one knows what will 

happen, the official website does not offer a registration 

button for a long time and just shortly after the website was 

launched there is information about the need to contact your 

sports ministry. No one from our sports agency answers my 

question, so I kind of let it float. At the end, even those who 

thought about it would not be able to go, so I'm quite glad 

that it kind of fizzled out. That left Romania as the only 

event to go. After notification from my employer, that they 

would not like to see a higher amount of unused vacation 

days, I definitely decide that Romania is the right place to 

spend one weekend in September. After a few days of 

planning the trip in two, regretably I'm alone for the trip. I 

buy tickets and then write to those who gave me contact at 

this year's Czech Open in Pardubice. The next day, two 

people are interested and asking if they still can go. So I'm 

buying another two tickets, a few days later I'm packing and 

we're leaving on Wednesday evening. 

After a good experience traveling to France with 

Flixbus, I am first looking for the connection between Prague 

and Constanta by green buses. It's cheap, but reaching the 

place at 3 in the morning and not even an hour to transfer in 

Bucharest discourages me a little bit from this cheapest 

option. So at the end I choose the excursion option. A night 

yellow bus to Budapest, a walk there, and then few trains to 

the venue. I buy tickets for each section elsewhere. The 

inquiry about the price of a train ticket Prague - Constanta at 

Prague main train station confirms what I have known for a 

long time, namely that trains are expensive, many times even 

more expensive than cheapest air transport. But if you put in 

the work, the price for the train can be acceptable for any 

wallet, including mine. So from Budapest, just over the 

border to Arad I buy tickets through the Hungarian carrier 

and from Arad to the venue through the Romanian carrier. 

All together it's not much more than the cheapest Flixbus and 

it has a lot of bonus stops in different cities, although of 

course there are also some risks in the form of possible delay 

and missing connecting trains. A bit later I found we will 

need one more train, to get to Mangalia. 

Wednesday evening, I attend parents-teachers school 

meeting, after this I take care of a some work matters, then I 

take my backpack and bag and leave for Florenc. We get on 

the bus. Kazakhs who travel to Czech Open regularly, they 

have one bad experience traveling by train, so I think that the 

task for tonight is to get a good night's sleep, because 

tomorrow's train ride will be a bit more adventurous and the 

goal, on the contrary, will be to sleep as little as possible, or 

to alternate somehow. I usually don't have a problem to sleep 

the whole way in bus, but I guess I'm so looking forward to 

the event that I don't get much sleep that time. We are in 

Budapest at 6 in the morning. We have 3 hours to get from 

the bus station to one of the train stations, while the journey 

on foot is estimated to take about an hour. We play Mangala 

until the train departs. After getting on the train from 

Budapest to Arad, the youth mainly rest and I train. 

Inspection at the border - I'm testing if a citizen's card is 

enough. Yes, it is enough. We have about 4 hours of free 

time in Arad. We are looking for an exchange office, and as 

we walk through the city, every exchange place we meet has 

exactly the same exchange rate for buying and selling EUR. 

Let's sit down for a while by the lake, and then, when the 

next exchange office has the same exchange rate again, we 

finally change a few EUR to Lei. There's an ice cream stand 

next door, so we buy one. Rain starts. We are waiting under 

the roof of the ice cream stand. Then we return towards the 

station and stop for pizza. Then we move to the station 

building. One training game of Toguz, which I can't watch 

for very long, because a work request comes up, which I'm 

trying to somehow redirect to a colleague. And then we get 

on the train again. We have been training again for a while. 

The whole train is asleep, only I click into the silence 

with my special magnetic mancala kit, which I was printing 

on my Mini 3d printer for the whole first half of September. 

About the special board I thought for a long time. How to 

arrange it so that I have one board and can play all the games 

on it? Is it possible to make a good magnetic board for 

mancala? I thought for a long time about a combined two-

row board, when using twice 2 different parts, everything 

could be played. Well, almost everything. Bao is 4 rows. 

After printing the classic magnetic board for the international 

draughts, using model for a 9x9 magnetic board for the Go 

game, the idea comes to combine the board for Bao and 

Toguz. The printer prints non-stop all week (says its internal 

statistical recorder). I really like the result. 

The Arad-Bucharest train is late, we were supposed to 

have an hour and a half break, but at the end we just jump 

from train to train and immediately continue our journey. 

The train to Constanta is full. I have to pick up tickets for the 

return journey in Constanta. Well, I could do it on Monday, 

but now will be better. It takes more than 10 minut. We just 

jump in the last train in the last moment. We get off in 

Neptune. We arrive at the hotel, we put our things down. I 

fond out on the train that we are not all in the same hotel, so 

we have one more reason to see the venue this afternoon. So 

we go exploring almost immediately. After a while we turn 

towards the sea and walk along the beach. Everything will be 

prepared in the evening, so we go through the right place 

without noticing, that we are in the final destination. So we 

walk around and reach the tent, which looks promising but is 

a boat rental. They direct us back, we walk from the beach to 

the road and after a few hundred meters we reach the   
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second hotel. There I meet a Pakistani team and we train 

together whole afternoon. After dinner we return to our hotel, 

we need a good night's sleep for tomorrow. 

We need to go early for breakfast, it's an hour walk to the 

other hotel and the tournaments are supposed to start at 10am. 

We definitely want to be there earlier. So shortly after 7:30 we 

go to breakfast, however the others are in the same situation, 

so the outside breakfast area is full at the time we arrive and 

not much food is available. But we are able to get something, 

we also did find free places to sit and we are getting more food 

as the staff adding things. 

The games will be played on the terrace, there are plenty 

of tables and chairs, next to it there is the pool and sunbeds 

and a perfect view of the beach and the sea. Maxat and Florin 

are preparing boards, medals and certificates are already on 

the table with cash prizes certificates. Wow. A computer also 

appears - in the evening they were asking if I happened to 

have one with me. Sorry, I don't have any. However, the 

pairing software is not installed on it. I'm wondering which 

usable programs we can download and finally I download 

Swissperfect which can be used without a license for a while 

and I know how. And at the end, half of organizer's work is up 

to me. I enter the participants into the computer, write the 

results there and arrange the pairing of players for individual 

rounds. Well, I'm officially an international judge, so why not. 

People keeps calling me that I am needed... Happy volunteer. 

Hey, I'm going as an org next time, okay? You'll put an 

organizer tag around my neck so that I have some souvenir to 

remember, okay? I was hoping I will just enjoy the tournament 

and will not organize anything (except for the trip) and this is 

how it turned out :-) I play, work as arbiter, I show people 

other games... but I enjoy it all a lot. 

We play traditionally according to Kazakh customs, that 

is, men separately and women separately. There are 10 men, 8 

women, and blitz is played. Later 2 more coming, 2 other 

leaving tournament in both categories. We play 3 rounds 

before lunch, the rest after lunch. During lunch break there is 

demonstration of Othello in the program. Lunch break is 

fortunately long enough to do both, eat and learn Othello. 

Pakistan team has big promotion poster and 3 boards for this, I 

took my carpet board. Some people play Othello while we 

continue in Toguz and with my arbiter's work, I am somehow 

not able to join this mini Othello tournament. During little 

breaks sometimes I can go watch Assyk Atu, to find out, it is 

game "Drapky", which I now from book of czech games 

collector Milos Zapletal and which I know also from Jakutia 

children - we played it during both Nomad Games in 

Kyrgyzstan (2016 and 2018). 

Only two women participants are from Kazakhstan so we 

probably have a chance for a medal. Although, somehow I'm 

not here for medal. I want to rest, play and if there is a medal 

or not, I kind of don't care this time. Before the last round, 

Maxat tells us that regardless of the result, we have both 

medals. ??? Somehow I don't trust him. But he has the results 

in a table, which is usually used for round robin tournaments 

and table says it clearly. If Iva wins, we both have 4 points and 

share third place (Kazakhs have 5-6 points), if I win, I have 5 

points, Iva 3, but she still stay close behind me and the medal 

for the third place will also be given to the one who is in the 

fourth place. I see. OK. Nice solution, to give 2 bronze 

medals, when Kazakh's skills are few levels above the others. 

The draw gives me the right to start, so I play my favorite nine 

opening. Blitz is blitz, anything can happen there. The game is 

great, it can be seen that it will be close. At the end, the score 

is 82:80 in favor of Iva. Congratulations! 

The Toguz boards are cleared and Mangala is brought to 

the tables. Interested players register. I also want to play, but 

there is a symposium at the same time as the tournament, 

where I should also be. After prompting via whatsapp 

conference I go there, I try to trace for a while how much my 

participation is needed. If I could choose, the first place in my 

priorities has the tournament in Mangala, but this is interesting 

too. Clone me, please! Not everyone came there. I listen for 

about half an hour, but then I start to think, what will happen 

to the tournament if only I control the pairing program and 

there are more than 20 people registered? So around four 

o'clock I go check it out. They like to see me at the tournament 

tables and announce the end of practice and the start of the 

tournament. At the end, I am again dedicated to the work of a 

referee, I play in the tournament and regretably I am not able 

to return the symposium. 

Around five o'clock there's a storm coming. Wind and 

rain drive everyone under our roof. But even under the roof it's 

not the best, it rains quite far inside and I move the computer 

several times and I think more about its protectection not to 

get wet, than about my games. We stop the tournament after 

finishing the round. That storm is stronger than our will to 

play the tournament. We'll finish it in the morning. The 

weather is little better for the evening concert But the wind 

had to get stronger again during the night, because it tore up 

the back of the stage. 

The next day it got noticeably colder. There aren't many 

people here. Wind is blowing hard, so I don't even take out the 

Abaku game, because it would probably fly away. When 

playing Toguz rapid, the wind moves our balls, we try to align 

them to the side, but as it blows, the balls move in the 

direction of the wind. We are all quite cold, I expected to cool 

down, so I have a sweatshirt and a jacket, but somehow it is 

not enough. So I don't think much and basicly play the second 

blitz. There is more Kazakh players this time, there won't be a 

medal for us by any chance. I'm asking Assel to find how 

much they train. It is about an hour a day each working day. 

Um, I should start playing online a bit more. The World 

Championship is approaching. 

It's over. It is necessary to write names on the diplomas 

and announce winners. This diplomas part also somehow falls 

on me. Excellent. The podium is moved from the stage on the 

beach to our terrace. And the proclamation begins. Oh, we 

have medals and I didn't take the flag. Do I have it in the hotel 

or did I not take it at all? Well, I make a replacement in a 

flash, I just draw it on paper, fortunately our flag is simple. I 

have markers. Well, the weak blue marker is not the best. 

There isn't much time for it, I just cross-hatch the space on the 

paper in a flash. And the prize giving starts. I climb onto the 

yellow block, Iva next to me, we receive a medal, a certificate 

plate, an envelope with a banknote. I hold the drawn flag up 

for a while, and hide it behind the certificate for a while too. 

Paper flag is not the best thing, but at least something. Hurra, 

we won. And somehow I can't imagine this moment without 

the czech flag next to kazakh one. 

Lord of the Computers, we would now need to create 

tables of official results. Who else should do it but me, so here 

I go. We adjust the tables also after dinner, but besides that 

Maxat found time to learn Abaku. He likes the game. When 

Rauf appears at the table, I show him the basics of this game 

too. Should we include it in the Eurasian Games? Yeah? I take 

it! Agreed, in March in Antalya. Our mission is over, we've 

got medals, I've taught the important people Abaku game, and 

now it is time to get on the train and go home. We only 

experience a slight delay between Brno and Prague. We are 

before seven at Florence, Prague, our end stop. I hope we will 

come again next year. It was great event, many thanks to 

organizers. 
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DESPRE HANII CRIMEENI ȘI SOCIETATEA TĂTĂREASCĂ A GIRAY-ilor, 

ȘIRIN-ilor, BARIN-ilor, MANSUR-ilor, etc.  
- fragment, de Ozzy Menabit 

După documente Charles-Claude Perssonnel 1755 și Henry H. Howorth 1880 

....Sa fie generoși era o virtute pentru ei, ar fi dat orice 

aveau, chiar si haina de pe ei. Cu foarte multa prudenta se 

interesau despre prinții casei lor daca au ce sa manance. 

Cea mai mare parte din încasările Hanului se cheltuiau 

pentru a susține pe cei mai săraci din familie. Majoritatea 

printilor regali erau trimisi in Cerchezia la begii tributari, 

care erau mândri sa le fie atalîk sau tutore de Sultan si sa-i 

învețe artele marțiale.  

În mod obișnuit, Prințesele din familia regală trăiau in 

harem alaturi de rudele lor. Erau măritate doar cu mîrzale 

din clanul Șirin sau celelalte familii din Kurultai, ocazional 

cu nobili turci in funcții importante. De obicei mâna 

prințeselor era oferită unor bărbați destoinici dar săraci, 

zestrea ei devenea norocul lui; in afara de banii de zestre, 

de altfel considerabili, mai exista și dokuz dokuzleme sau 

"nouă ori nouă", adica 81 mantale de blana, 81 caftane, 81 

veste, 81 așternuturi din mătase cusute cu aur si argint, 81 

cuverturi, cate 81 altele...  

[Nota autorului: 9 ori 9 este pentru familiile regale, 

pentru tatarii obisnuiti tradiția este "ori nouă" Tokuz / 

Dokuz; în prezent alaiul miresei se opreste in drum si se 

dansează Tokuz-ul, care inițial a fost prezentat cand alaiul 

ginerelui a mers sa ia mireasa] 

Când hanul nu își permite zestrea, printesa nu se 

mărită până își permite, dar prima grija a hanului cand urca 

pe tron este sa asigure zestrea rudelor de sex feminin si 

apoi așteaptă cu nerăbdare ca ele să se îndrăgostească, să 

scape de o grijă.  

Soțul unei prințese este de obicei invidiat si dușmănit. 

Peyssonel menționează că un Șirin Beg pe nume Haji Chil, 

care s-a căsătorit cu o fată a lui Devlet Giray Han, a trebuit 

sa fugă si să devină vagabond ca să scape de furia nevestei 

pe care a supărat-o. Când un mîrza intră in patul unei 

prințese se așează la marginea patului si ii spală picioarele, 

apoi cere permisiunea.  

Șefii oficiali ai curții sunt 6 ofițeri : kalga (kalgay - 

moștenitorul, care e fratele mai mare sau fiul cel mare daca 

nu exista frate), nureddin-ul, orbeg-ul, și trei seraskeri (ser-

asker = general, ser=top, șef; asker=militar); plus doi 

demnitari pentru prințese, anabeg si ulughkhani. Vom 

reveni la cum sunt alese aceste oficialități. In afara de 

acestia, mai existau înalți ofițeri ai statului, cum ar fi 

muftiul care e si șeful justiției, in Divan sta alaturi de Han 

si begul Șirin. Muftiul dă fetwa, iar kadii si judecători 

inferiori se conformează. In Krim el este custodele 

"vakuf"-ului (proprietatile clericului), cum sunt moscheile, 

spitalele, colegiile (madrase), fântânile publice. Ordinele 

lui sunt executate de către mütevelliy, intendații șefi.  

Vizirul sau primul ministru este diferit fata de vizirul 

ottoman, nu comanda armata, nu citește decretele stabilite 

de Divan, acestea fiind obligațiile hanului. Vizirul tătar 

este locțiitor în absența hanului. Veniturile sale reprezinta 

cinci mii piaștri din Gosleve (Közleve probabil, astăzi 

Eupatoria), o mie de piaștri de la han, cinci sute piaștri de 

la valoarea mierii din Moldova, o mie din taxele de la 

Dubossar (Dubăsar in Transnistria), doua mii de la 

voievodul de Yali (Crimeea), doua mii patru sute de la 

subașī din Kavshan (Căușani); etc. (se enumereaza alte 

venituri). 

Poporul Crimeii se împarte in oameni liberi, oameni 

eliberați (numiti terhan) si sclavi. Oamenii liberi sunt 

nobilii si plebeii, sclavii sunt numai străini captivi: cerkezi, 

abkhazi, georgieni, kalmuci, europeni si descendetii lor. 

Ierarhia tatareasca era foarte aristocratică, nobilii aveau 

stima de sine. Mîrza considerau ca este nedemn sa faca 

comerț sau sa negocieze, se căsătoreau doar cu cineva de 

nivelul lor social; copii concubinelor erau recunoscute ca 

legitimi. Mîrzas sunt din doua clase, cei care descind din 

vechii cuceritori ai Krim-ului; si kapikulī care au devenit 

nobili pentru ca un înaintaș al lor a ajuns cineva in stat. 

Primii sunt din cele 5 familii importante; fiecare familie 

are beg-ul său conducator in Kurultai (Divan) si de obicei 

este cel mai bătrân din familie.  

Justiția la tătari este mai pură față de cea de la 

turci. Kadii sau judecătorii din Bakhchisaray, din 

Akmescit, din Közleve, din Orkapi sau dintre nogai, 

sunt desemnați în functie de catre han. In alte orașe 

sunt desemnați de catre kadi asker, ori de către Poartă. 

Judecătorii din prima clasă au jurisdicție in orice caz 

criminal sau civil, cu excepția pedepsei maxime. 

Aceste cazuri se duc la Divan. Un tribunal al kadiului 

militar supervizează disputele intre mîrzalar. Divanul 

sau Kurultai-ul este prezidat de catre han, asistat de 

catre sultani, kalga, nureddin, orbeg, ser-askerii 

Bugeacului, Yedisanului,  Kubanului, de către begul 

Șirin, muftiu, vizir, kaki asker, khasnadar bașī, de 

avocat (al poporului!), de catre aștaji neg, de kilerji 

bașī, etc. (sunt enumerați și alții).  

În cazul de crime precum asasinatul sau tâlhăria 

la drumul mare, în falsul de monede, în toate crimele 

la care oficialul hanului este procurorul, pedeapsa este 

aplicată personal de către procuror; dar când 

acuzatorul este persoană privată, ori când este o rudă 

a victimei care cere dreptate pentru omucidere, ȋn caz 

de verdict cu vinovaţie acuzatorul poate executa 

pedeapsa capitală sau să angajeze pe cineva să o facă. 

O astfel de execuție are loc pe un pod vis-a-vis de 

curtea regală. Procurorul poate grația execuția, dacă 

are motive sau dacă se plătește o amendă foarte mare 

către familia victimei şi aceasta acceptă. Peyssonel ne 

povestește că in 1753 o tânără tataroaica având în 

mână soarta ucigașului fratelui ei, a refuzat sa accepte 

plata unei despăgubiri care ar fi aranjat-o pe viata si a 

taiat cu mana ei capul ucigașului cu sabia.  

Cand hanul este in campanie de razboi, toate 

deciziile sunt luate de un consiliu de razboi și nu doar 

de han. 
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Kalga si ser-askerii nogailor au divanele lor 

speciale. Hanul, ca si Sultanul, pune sigiliu pe 

documentele de stat. Are un sigiliu mare pentru 

documentele de stat si inca unul mic pe inel daca 

trebuie sa scrie ceva urgent.  

Tătarii sunt musulmani suniți, precum turcii de 

la Constantinopole, din Rumelia si din Asia Minor. 

Sunt bine educati, au colegii in fiecare oraș (școli 

pentru învățământul superior). Nogaii, pe de alta 

parte, sunt indiferenti ca musulmani, lucru care a 

facut pe un armean, învățător al lui Selamet Giray 

Han, fiind presat de stăpânul său sa devină 

musulman, să răspundă: "Ca să nu-mi refuz stăpânul, 

nu m-ar supăra să devin nogai." 

În Crimeea trăiesc mulţi evrei, care pretind că se 

trag din Bukhara. Au privilegii in plus fata de greci 

si armeni, obținute de un doctor evreu care a tratat-o 

pe sora lui Haji Selim Giray Han. Tatarii sunt foarte 

toleranți, creștinii de toate ramurile abundă în 

Crimeea, armenii fiind cei mai numeroși. Populația 

Crimeii a ajuns cândva la 500.000. Prima diminuare 

a populației a avut loc in 1778, cand o mulțime de 

creștini au fost deportati in Rusia. Alte strămutari 

mari au avut loc intre 1785-1788, imediat dupa ce 

Rusia a anexat Crimeea. Multi tătari au migrat atunci 

in Anatolia si Rumelia, unde au fugit si majoritatea 

supraviețuitorilor familiei Giray si ai familiilor 

nobile. La un recensământ din 1793 mai erau in 

Taurida ( Crimeea, Perekop, Azov, Yedisan) doar 

85.805 de sex masculin și 71.328 de sex feminin, in 

total 157.125 de persoane de toate vârstele. Acest 

numar ar fi fost mai mare, dar mulți au emigrat in 

Turcia, iar alte grupuri mari s-au așezat în Dobrogea, 

teritoriul unde s-au format tătarii vorbitori de limbă 

kypchak (cumană), din cele 7 clanuri cumane: Barin 

Șirin, Alchin, Kurlewut, Qalmaq, Argun, Qifșaq, 

Mansur.  

*Nota mea: cele 7 clanuri s-au adunat sub 

comanda lui Nogai Issa, fiul lui Tatar, care era fiul 

lui Juchi-han, la rândul lui fiul cel mare al lui 

Genghis-Han. Nogai s-a comportat ca un stat în stat, 

a stăpânit între 1262-1299 de la Portile de Fier pâna 

în Kuban. Comandamentul lui a fost la Isaccea 

(Saqci), a fost conducătorul "de facto" al Hoardei de 

Aur, a întronat și a detronat hanii Kypchak-ului 

(Hoarda de Aur). Nu a fost niciodată hanul Hoardei, 

s-a mulțumit cu titlul de emir, în timpul  următorilor 

hani: Batu, Sartaq, Ulagci, Berke, Tuda Mengu, 

Tokhta. După moartea lui Nogai, o parte din poporul 

format din cele 7 clanuri cumane (numit tătar de 

către europeni și bizantini) s-a mutat în timpul lui 

Mamai din Basarabia și din Buceag în zona de nord 

a peninsulei Crimeea, numită geografic acum 

Edisan. De aici, au tatarizat Crimeea, încheind cu 

existența Principatului de Theodoro (Mangop ) din 

Crimeea. 

Cupa Mondială de Mangala la 

Kurultai ȋn Dobrogea 

 
UDT a reușit anul acesta să organizeze în cadrul 

festivalului 7 cupe mondiale la sporturi tradiționale  

unele dintre ele înscrise  în patrimoniul UNESCO. 

Amintim: Qazaq Kuresi,  Asyk Atu, Bes Asyk,  Arc 

Traditional, Tokykumalak (Toguzkorgool), 

Mangala, Trage Batul (Mas Wrestling), Othello, 

Slingig (prastia),  Kurash, Calarie, Cursa in Saci, 

Trage Funia, Kabaddi, Desi kushti etc.  
Rezultatele la Mangala categoria OPEN, bărbaţi 

1. Dastan Kalybek (Kazakhstan) 

2. Sadik Arslan (Turcia) 

3. Ali Babuscuoglu (Turcia) 

4. Marcel Jilek (Cehia) 

Rezultatele la Mangala categoria OPEN, feminin 
1. Zeynep Kabalak 

2. Aruzkhan Salman 

3. Aruzhan Kuatova 

4. Rozigul Saidula 
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14 august 2022- Ziua Internațională a jocurilor și 

sporturilor tradiționale UNESCO sărbătorită de 

Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Primăria 

Comunei Siliștea valorificând moștenirea culturală 

tătară a sportului Kureș. În cadrul competiției Kureş 

organizate cu mare succes, participanții s-au bucurat de 

momente deosebite care au marcat simbolul cultural 

sportiv al tătarilor.  

 

Rezultate 

-75 kg 

1 Sali Elvis 

2 Rasim Mahsun 

3 Osman Ilhan 

-90 kg 

1 Mocanu Ionuț 

2 Tacu Lucian 

3 Stoica Aurelian 

+90 kg 

1 İbadula İlhan 

2 Iosif Dinel 

3 Cherim Torgut 

Localnici [Open] 

1 Gheorghe Petruț 

2 Ghinea Mihai 

3 Ainur Giumali 

Comisia de jurizare  

Nistor Florin Billy (Arbitru 

Internațional Kureş) 

Sali Negiat (Președinte de 

onoare UDT) 

Cherim Gevat 

Esan Septar (Președinte 

filiala UDT Taşpınar -

Siliștea) 

Arbitrii 

Gheorghe Lozovanu 

Cherim Torgut 

Cântăreți de muzică tătărească 

Ali Gener 

Ali Ridvan 

Comisia de organizare eveniment 

Mihai Soare 

Naim Ersin  

Mulțumim Domnului Primar Mihai Soare pentru 

susținerea evenimentelor culturale! 

Kureş la Taşpȋnar ȋn  

Ziua Internațională a jocurilor și sporturilor tradiționale UNESCO  
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Interviu la Radio Polonia 
 

 

Naim Belgin mówi o przetrwaniu języka tatarskiego 

w Kazachstanie i różnych odnogach narodu tatarskiego. 

Podkreśla bogatą historię Tatarów, która liczy ponad 

3000 lat.  

https://wnet.fm/2022/10/03/wielka-wyprawa-praga-

budapeszt-bukareszt-stambul-balkany/#konstanca 

Claudia Balint, radca prawny Demokratycznej Unii 

Tatarów w Dobrudży (południowa Rumunia) opowiada 

o kulturze swojego ludu i jego pobratymcach na Krymie 

Claudia Balint opowiada o Międzykulturowym Festiwalu 

Kurultaj, który jest organizowany przez Demokratyczną Unię 

Tatarów. Właśnie skończyła się jego VII edycja. W jego 

organizacji biorą również Polacy. 

„Kurultaj” w języku tatarskim oznacza wielkie spotkanie. 

Promujemy tam trzy tradycyjne sporty: zapasy, jazdę konną 

i łucznictwo. W tej edycji wzięło udział 14 narodowości, w tym 

Polacy. 

– wyjaśnia pani Balint. 

Co ciekawe, powiązania kultur: rumuńskiej, węgierskiej 

i tatarskiej najlepiej widać w języku: 

Wiele słów w języku rumuńskim pochodzi z języków – 

tureckiego i tatarskiego. Widać też te wpływy w kuchni – wiele 

potraw, które jedzą Rumuni, wymyślili Tatarzy. Mamy wielki 

wpływ na kulturę tego kraju. 

– wskazuje przedstawicielka DUT. 

Claudia Balint wspomina również mroczne czasy 

narodowego komunizmu w Rumunii, czyli rządów Nicolae 

Ceaușescu: 

Nie chcę pamiętać tych czasów, bo nasza wspólnota 

doświadczała przemocy. Zaczęliśmy tracić naszą tradycję 

i język. Właśnie teraz dążymy do odbudowania jej. 

Lecția de limbă tătară 
Poftă bună! 

Tătară Aş bolsîn! 

Kazahstan Ас болсын! (As bolsîn!) 

Uzbekistan Yoqimli ishtaha! (iakîmlî iştaha) 

Tataristan Ash bolsîn! Tamlî bolsîn! 

Turcia Afiyet olsun! 

Turkiston (uigură)  !ياخشى ئىشتىھا(Yahşi iştaha) 

Turkmenistan Naharyňyzdan lezzet alyň! 

Azerbaijan Nuş olsun! 

Kârgâzstan тамактан ырахат алыңыз! (Tamaktan 

îrahat alînîz!) Aș bolsîn! 

Ungaria (maghiară) Jó étvágyat! (ioi-itvaghiat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iştah: provine din limba arabă și are înțelesul de 

poftă, dorință, plăcere...cei care vor să dezvolte 

subiectul pot căuta și explicațiile termenului șehvet.  

Tamak: cu sensul de locul care cuprinde 

gusturile...tam-gak, tamak etc Din păcate nu putem 

atribui acest termen limbii arabe sau persane...nici 

limbii sanscrite cum încearcă unii să sugereze...este un 

termen care a venit din negura timpului și pe care tătarii 

l-au dat tuturor popoarelor cu care au intrat în contact. 

Lezzet: din arabă cu sensul de, gust dar mai mult, 

gust bun, gustos. 

Aș sau as înseamnă mâncare în limba tătară veche 

Zilele trecute stăteam de vorbă pe tema "lumea 

turcică încotro" cu un tătar (Menabit Ozzy) și spre 

surprinderea mea a știut din prima încercare care este 

expresia corectă din limba tătară. Din păcate în 

Dobrogea dacă întrebăm 100 de tătari doar 3 mai știu 

limba tătară adevărată! Expresiile cu care noi am 

crescut au dispărut sub asediul culturii unui alt neam 

turcic. Unii și-au făcut treaba (de au reușit să ne 

asimileze) iar unii (organizații de tătari) nu și-au făcut, 

nu și-o fac nici nu și-o vor face... părerea mea!  

O tonă de educație nu poate schimba un dram de 

percepție! 

De ce am amintit această “acuzație” aici?! Pentru că  

unii aruncă o inepție precum că tătarii au început să 

decadă din momentul ȋn care au acceptat islamul. Ideea 

este că au decăzut dar nu din cauza asta ci este o 

poveste mai lungă pe care o vom dezbate ȋn alt articol. 

Aici adaug doar că İsmail Gaspîralî legenda care a avut 

un vis cu o lume turcică unită credea că singura unealtă 

care ne ajută să nu ne pierdem identitatea este islamul.  

Să nu se înțeleagă că alte neamuri turcice care au 

acceptat creștinismul (ungurii, găgăuzii, cazacii) au 

greșit ci doar că nu religia a fost cauza decăderii ci 

faptul că nu au trăit-o corect. 

O zi minunată tuturor celor care au inima curată și 

un comportament pe măsură! 
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România prin Uniunea Democrată Tătară a 

participat la Cupa Balcanică de Kureş al 

Pehlivanilor organizat în Veles-Macedonia în 

perioada 5-8 august 2022 urcând pe podium prin 

Anatoli Buruian. Acest kureş păstrează vie istoria de 

peste 500 de ani a Otomanilor în această zonă. 

Prezentă pentru prima dată la această competiție, 

UDT a obținut argintul pentru România:  

„Acest kureş păstrează vie istoria de peste 500 de 

ani a Otomanilor în această zonă. În Turcia se 

numeşte Yagli Gures şi se practică încă având un 

succes extraordinar. Peste 3000 de spectatori au 

asistat la un spectacol grandios în vârf de munte. 

Turcia deţine brandul celui mai vechi festival din 

punct de vedere istoric (Kîrk Pînar) fiind patria 

naturală a acestui kureş doar că ei nu mai organizează 

turnee internaţionale ca bulgarii, albanezii, 

macedonenii etc ci doar pentru cetăţenii turci. Până în 

1920 organizau fără restricţii de etnie sau regiune iar 

cei care câştigau titlul de baş pehlivan erau 

majoritatea de pe teritoriul Bulgariei de azi. Prezenţi 

pentru prima dată la un astfel de turneu am reuşit să 

obţinem argintul, iar dacă ar fi existat categorii de 

greutate nu doar de vârstă am fi luat cu siguranţă 

aurul. Ramazan Bakija a câştigat titlul de baş 

pehlivan. Am primit o plachetă de la sponsorul 

principal domnul Selam Arifi al acestui turneu 

pregătit și organizat de secretarul general Hamid 

Bakija, iar noi i-am dăruit cărți, reviste și un calendar 

cu activitățile UDT. Organizatorii ne-au cazat în Skopje 

capitala Macedoniei iar sâmbătă dimineața am traversat 

podul de piatră pe care l-a construit Sultanul Mahomed 

Cuceritorul 1451-1469 [sunt câteva ziceri precum că a fost 

un vechi pod roman dar nu se confirmă în nicio sursă]. Am 

ajuns în vechiul Bazar Turcic și am admirat străduțele și 

micile magazine. Ne-am întors și am oprit câteva clipe în 

fața lui Samoil, legenda care a învins invincibila armata a 

lui Vasile al II-lea, ucigașul de bulgari [bulgarii sau mai 

bine zis protobulgarii cum îi numesc unii, sunt un neam 

turcic care au venit din zona Volga, în regiunea Bulgariei, 

României, Greciei, Macedoniei in secolul 7 e.n.]. În final 

am poposit în fața casei în care s-a născut binecunoscuta 

făcătoare de acte caritabile Tereza‖, au transmis 

reprezentanții UDT. 
https://tomisnews.ro/uniunea-democrata-tatara-a-obtinut-argintul-

pentru-romania-la-cupa-balcanica-de-kures-lupte-traditionale-

otomane/?

fbclid=IwAR0rCGx_QrTPlEy9MJ7BCHIAdLk6kY7T_qxY_Xm79wB
mEO0I1Iq5O9jIKVM 

Uniunea Democrată Tătară a obținut argintul pentru România, la  

Cupa Balcanică de kureș – lupte tradiționale otomane 
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“Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı” ve “Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü” ne bağlı olan KURAŞ, “Gelişmekte 

Olan Spor Branşları Federasyonu” içerisinde yer almak-

tadır. KURAŞ, bünyesinde düzenlenen eğitim ve turnuva-

larla Türkiye başta olmak üzere dünya ülkelerinde faali-

yetlerine devam etmektedir. 

3500 yıllık tarihi geçmişi olan Özbek ata sporu KU-

RAŞ aynı zamanda Türk ata sporu olarak da kabul edilir. 

KURAŞ Özbekistan‟dan Mr. Kâmil YUSUPOV tarafından 

çağdaşlaştırılmış ve Dünya ya tanıtılmaya başlanmıştır.   

Mr. Kâmil YUSUPOV IKA‟nın ilk başkanıdır.  IKA‟nın 

günümüzdeki başkanı Mr. Haider FARMAN‟dır. 

Türkiye Avrupa ve Dünya federasyonlarının resmi üye-

si olup Asbaşkanımız Bünyamin ER tarafından EKC de 

Asbaşkanlık, İKA‟da Hakem Komitesi üyeliği olarak 

temsil edilmektedir. 

Özbekistan‟ın Türklerin ata yurdu olmasına bağlı 

olarak KURAŞ‟ın Türklerin ata sporu olarak görülmesi ve 

bu spor dalının Türk insanına fiziki ve karakteristik olarak 

uygun olması bu sporun Türkiye‟de sevilmesine, ilgi 

görmesine sebep olmuştur. 

Türkiye, Özbek ata sporu KURAŞ ile 2000 yılında An-

talya‟da düzenlenen “1.Dünya KURAŞ Şampiyonası” 

sırasında tanışmıştır. 2000-2008 yılları arasında 

Uluslararası Boğaziçi KURAŞ turnuvaları ve 2015-2017 

yıllarında İstanbul‟da Avrupa ve Dünya Şampiyonası 

yapılmış birçok ülke katılım sağlamıştır. 2000 yılında Tü-

rkiye Judo ve KURAŞ Federasyonu bünyesinde faali-

yetlerine devam eden KURAŞ, 2008 yılında Türkiye Judo 

Federasyonundan ayrılmıştır. 2018 yılında Gelişmekte 

olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmış ve resmi 

spor faaliyetlerine devam etmiştir. 

2018‟den bu yana Türkiye Şampiyonaları “Ümitler-

Gençler-Büyükler” kategorilerinde düzenlenmiştir. Bu 

müsabakalara 1000‟e yakın sporcu katılmıştır. Ayrıca bu 

tarihlerde KURAŞ Hakem Kursları düzenlenmiştir. 200 

kişi KURAŞ hakemlik sınavlarını kazanmıştır ve aktif 

olarak hakemlik yapmaktadır. Bu arada bakanlık 

bünyesinde KURAŞ Antrenör Kursları düzenlenmiş yak-

laşık 50 kişi 1. kademe Yardımcı Antrenör olmuştur. 

Son olarak 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde İstan-

bul‟da Özbekistan Devlet Başkanlığı ödüllü Uluslararası 

KURAŞ Turnuvası düzenlenmiş ve Topkapı Kültür 

Parkı‟nda yaklaşık 10 bin kişi seyirci olarak katılmıştır.  

Özbekistan Kültür faaliyetlerinin tanıtıldığı bu müsaba-

kalar büyük bir şenlik ve festival şeklinde gerçekleşmiştir. 

KURAŞ tarihinde en büyük katılımın sağlandığı KURAŞ 

festivali olan müsabakalar Açık Siklet kategorisinde 

yapılmıştır. 16 ülkeden onlarca KURAŞ sporcusu katılmış, 

kadınlarda Türk Ece ZURNACI ve Erkeklerde Özbek 

Khurramov MUKAMMADKARIM isimli sporcular 

şampiyon olarak altın madalya alırken Özbek Devlet 

Başkanlığı Para ödüllerini de kazanmışlardır. Büyük bir 

Kültür ve Eğlence Şenliği olarak gerçekleştirilen yarışlarda 

Türk ve Özbekistan Kültürünü tanıtan müzeler ve tarihi 

yerleri de görme fırsatı olmuştur. 

2023 yılı içerisinde okullar arası faaliyetlerde   KURAŞ 

yarışmaları düzenlenecek olup Türk KURAŞ‟ının  

gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

Özbekistan Konsolosluğu, Türkiye Gelişmekte Olan 

Spor Branşları Federasyonu (KURAŞ) ve Özbekistan KU-

RAŞ Federasyonu tarafından İstanbul‟da organize edilen 

turnuvayı Avrupa KURAŞ konfederasyonu (EKC) ve 

Uluslararası KURAŞ Federasyonu (IKA) tam olarak 

desteklemişlerdir. 

Türkiye GOSBF KURAŞ Asbaşkanı Bünyamin ER 

Istanbul’da Kurash 
Türkiye GOSBF KURAŞ Asbaşkanı Bünyamin ER 



38 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 16, Octombrie 2022 

Kurash in Paris: French capital hosts prestigious prize for ancient Uzbek martial art  
By Andrew Robini  •  Updated: 25/07/2022  

Hundreds of fans and athletes descended on Paris 

over the weekend for the latest edition of the interna-

tional Kurash tournament. They had gathered in the 

French capital for the prestigious prize of the Presi-

dent of the Republic of Uzbekistan. 

Holding competitions in Eu-

rope is seen as key for a sport that 

continues to grow. 

During the opening ceremony, 

representatives of the French Fed-

eration of Kurash underlined the 

human values of the ancient Uz-

bek discipline and its role in im-

proving physical and mental 

health. 

The sport aims to one day be 

part of the Olympic family and 

Komil Yusupov, the founder of 

modern Kurash, was quick to praise the French or-

ganisers. 

"This year we have already 

held four interna- tional tourna-

ments on the European continent. The main goal of 

holding such tournaments is to strengthen cooperation 

and develop Kurash. We would also like this sport to 

be included in the European Games programme and 

this is currently one of our top priorities. I would also 

like to take this opportunity to thank the organisers of 

this event," Yusupov said.  

Around 60 athletes from 30 different countries 

took part in this year‟s event and the open weight cat-

egory didn‟t disappoint. 

As the top athletes battled it out on the Gilam, 

three of them stood out and gave the Parisian crowd 

something to cheer about thanks to some stunning 

moves. 

Uzbekistan’s Muhammadkarim Khurramov, 

Serbia’s Zakro Culum, and Danov Bobon from 

Macedonia were the ones to watch. 

After a fierce competition, Khurramov and Culum 

advanced to the showpiece match and despite the 

Serbian’s weight advantage, Khurramov dug deep to 

earn a late Chala for a hard-fought win. 

In the women’s event, Jasmin Grabowski produced 

a superb display to take top honours. 

The German athlete looked unstoppable 

throughout overpowering her Polish and French rivals 

in the final four. It was 

Grabowski’s debut in 

this discipline and one 

she will remember as a 

final Halal that saw 

her triumph in her 

weight category. 
The winners of the 

competition scooped the 

top prize of 5000 euros, 

while the second and 

third placed runners-up 

won 3000 and 2000 

euros respectively. 

One of the world’s 

oldest martial arts, 

Kurash in Uzbek is said 

to mean – «reaching the 

goal in a just and fair 

way» 

It’s certainly something 

the organisers of this 

burgeoning sport will be hoping for as the discipline 

continues to gain global popularity. 
https://www.euronews.com/2022/07/25/kurash-in-paris-

french-capital-hosts-prestigious-prize-for-ancient-uzbek-martial-

art?fbclid=IwAR3z653_gkF8lPfnMzYb-

upNwdeC3JyMS3Fy4lcvj2Hd0WjzrvwCpR5HBEE 
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Si e‟ conclusa con successo la 7a Edizione del Fes-

tival Internazionale Kurultai 2022, che si e‟ tenuta 

nella regione Dobrogea in Romania. L‟edizione ha 

visto la partecipazione di 500 ospiti provenienti da 40 

Paesi ed ha dato un eccezionale contributo al dialogo 

interculturale ed interetnico. 

L‟Unione Democratica 

Tartara, che ha organizzato 

l‟evento, ha raggiunto 

l‟obiettivo anche questa 

volta con la promozione 

della convivenza tra diverse 

culture e l‟amicizia svilup-

pata con iniziative sportive 

e gastronomiche a partire 

dalle tradizione turco-

tartare. Cosi i numerosi vis-

itatori hanno potuto godere 

spettacoli di musica, eventi 

di sport e e di arte 

tradizionale in un ambiente 

armonioso, interetnico e protetto. 

Tra le numerose iniziative e‟ da segnalare il Primo 

Simposio Internazionale “Identita‟ Culturale: Diritti 

Umani e Patrimonio dell‟Unescu” con la partecipa-

zione dei rappresentanti dei 40 Paesi presenti e del 

Governo e delle Istituzioni che si occupano di integra-

zione. Questo evento e‟ stato molto apprezzato dalle 

persone che ogni giorno si occupano di preservare e 

promuovere la propria identita‟ culturale in un clima 

di tolleranza e di pace. 

Al Simposio hanno presenziato la deputata al Par-

lamento di Romania Cristina Rizea, del deputato al 

Parlamento di Turchia Abdul Kadir Karaduman, ed 

hanno inviato messaggi le Ambasciate della Nigeria e 

del Kazakistan, il Sig. Soltesz Levente per l‟Ambas-

ciata di Ungheria, la Sig.ra Georgiana Talaba del 

Ministero dell‟Imprenditoria e del Turismo, il sindaco 

del comune di Silistea Sig. Mihai Soare, il Sig. Adrian 

Bulgaru Direttore IRDO, il Sig.Istvan Haller del 

CNCD, la Sig.ra Oana Branda per ISACCL, il Diret-

tore della Federazione Sport Equestri e Tradizionali 

Sig. Bakdaulet Sabitov, Furkan Akhmed Presidente 

della Federazione Sport Tradizionali, il Presidente 

della World Slinging Federation Jose Ribas Ribas, il 

Sig. Kopecznyi Gabor per la Fondazione Turan, il 

Presidente di Ankara Klubu Mr. Metin Ozaslan, il 

rappresentanre della comunita‟ Tartara in Crimea Mr. 

Suleiman. L‟opera dell‟UDT ha creato un clima di 

collaborazione culturale e di convivialita‟ apprezzato 

da tutti i presenti. 

Tantissime le manifestazioni di danza, eseguiti da 

numerosi artisti provenienti dai 40 Paesi che hanno 

aderito al Festival. Nei programmi sportivi l‟UDT ha 

inserito ben 7 Coppe del Mondo di Sport Tradizionali. 

L‟UDT e‟ fiera di essere riuscita, rilanciando il 

Festival Kurultai, in breve tempo e grazie ad un la-

voro incessante e serio a portare ben 40 Paesi alla par-

tecipazione a questa Edizione, ben ricordando i soli 4 

Paesi presenti alla 1 Edizione. La chiusura del Festi-

val e‟ stata molto emozionante con i Falo‟ titolati 

“chiamando gli antenati”. 

Kurultai 2022 ha dato ancora una forza maggiore 

alla causa della integrazione nella diversita’ . 

Costruire societa’ interetiche e multiculturali vuol dire 

preservare la pace e la convivenza tra tutti i Popoli. 

Questo e’ il grande messaggio del Festival voluto dal 

Presidente dell’UDT Naim Belgin.  

Amicizia, Dialogo, Sport e Cultura al Kurultai 2022 a Dobrogea-Romania  
La 7a edizione del Festival interculturale internazionale KURULTAI 2022  

23 SETTEMBRE 2022  
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Immár hatodik alkalommal szervezték meg a 

Török–Tatár Kurultait, a tengerparti Venus 

településen, Dobrudzsában. Az idei rendezvényen a 

Magyar Turán Alapítványt a Magyar-Turán Felvidék 

és a Székelyföldi Turán tagcsapatai képviselték. 

A történelmi Dobrudzsa területén ma Bulgária, 

Románia és Ukrajna osztozik. A soknemzetiségű 

Dobrudzsának meghatározó elemei voltak a lovas nomád 

népek. A 20. század elején e 

terület lakossága jórészt tatár, 

török népekből és bolgárokból 

állt, a románok apró 

kisebbséget alkottak. Az I. 

világháború után Dobrudzsa 

déli része is román fennhatóság 

alá került, és a Román 

Királyság hatalmas nemzeti 

betelepítési programba kezdett, 

hogy csökkentsék a nem román 

nemzetiségek számát. 

Beszüntették a tatár, török, 

bolgár nyelvű oktatást, 40 

román nyelvű iskolát építettek, 

és a mai napig folyamatosan zajlik a hagymakupolás 

honfoglalás. Majd a dél-dobrudzsai területekre több 

tízezer macedorománt telepítettek a balkán-közép vlach 

őshazából. Mára románok képezik a többséget, 60 ezer 

főre csökkent a törökök és tatárok száma. 

A Török–Tatár Kurultai szervezői az ősi szokásokhoz 

nyúltak vissza. Ibn Fadlan utazó 921-ből származó 

bolgáriai úti beszámolója szerint az ősz beköszönte előtt 

tartották a hagyományos ünnepüket, eredetileg a 

hitvilághoz kötődtek, később világi rendezvénnyé alakult 

(Sabantoi). Később a szovjet hatóságok a vetés utáni 

időszakra helyezték az időpontját. A rendezvény 

szervezője, a Tatár Demokratikus Unió egyesítette az 

ünnepet a tatár törzsi gyűlés találkozójával (Kurultai).  

A fesztivál eszmei értéke, hogy erősítse a türk–tatár 

rokon népeket, illetve a tatár nép nemzettudatát, emellett 

kiváló és színvonalas zenei és sporteseményeknek is teret 

ad. A rendezvényen kazak kurash világkupa, íjász 

világkupa, bothúzás, különböző etnosport játékok, stb. is 

színesítették az eseményt, amelyre 14 országból érkeztek 

küldöttek. Visszajáró vendégként és szereplőként vett 

részt a Magyar Turán Szövetség csapata is. 

Bíró András Zsolt – a Magyar Turán Szövetség 

elnöke – a Magyar-Turán Felvidék és a Székelyföldi 

Turán szervezetek tagjait bízta meg, hogy a magyarságot 

képviseljék a romániai kisebbségi rendezvényen, így 

nemzetünk megtartó nagysága is megmutatkozott. 

A magyar csapat jurtát állított és rendezett be, a 

küldöttség képviselőjeként a Felföldi Dalia Iskola tartott 

bemutatót a magyar nemzeti harcművészet elemeiből, és 

részt vett az íjász világkupán, ahol Terpák László 3. 

helyezést ért el. 

Az egyesült csapat büszkén magasra emelte a magyar, 

a turán, a székely és a 

felvidéki zászlót, és vonult 

végig a hagyományőrző 

rendezvény területén. 

A Magyar Turán Szövetség 

ezúttal is méltó módon 

képviselte a magyarságot a 

2022. szeptember 16–18. 

között tartott ünnepen. 

(https://kurultaj.hu/

Felvidék.ma) 
https://felvidek.ma/2022/09/a-magyar-turan-

szovetseg-csapatai-a-dobrudzsai-turk-tatar-
fesztivalon/?wY5wTEEkv7aCm45QYWEb5HKllU 

A Magyar Turán Szövetség csapatai a dobrudzsai Türk–Tatár fesztiválon  
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   Az ostor a pásztorok munkaeszköze, aminek 
gyökere visszavezethető a nomád életformához. 
Állatokat tereltek vele, ritkán ütötték meg a 
jószágot, csak ha már nagyon kellett. A 
mindennapi használat során annyira 
megtanultak bánni az ostorral, hogy ha a 

szükség úgy kívánta, fegyverként is tudták 
alkalmazni. 
   A magyar történelmi jegyzetekben az 1848-49-
es szabadságharc idejében találhatunk 
forrásokat, miszerint a betyárok együtt harcoltak 
a magyar honvédsereggel és az egyik fegyverük 
a karikásostor volt. A végére, ami csattan, a 
sudárra ólomgolyót, pengét vagy drótot 

kötöttek, ami félelmetes pusztítást végzett! 

   Fizikusok kísérleteztek és mérték, hogy mi 
történik az ostor végén lévő csattanáskor, mi 
okozza ezt a hangot. Tudott dolog, hogy az 
ostort úgy kell megszólaltatni, hogy hullám 
mozdulatot kell végrehajtani, ami annyira 
felgyorsul a végére, hogy csattan. A csattanás, 
amit cserdítésnek is nevezünk, a fizikusok 
mérése szerint hangrobbanás, ez okozza a nagy 
hangot. 
  A karikásostor hagyományát a mai napig lehet 
gyűjteni. Élő néprajzi gyűjtések során sikerült 

több fajta cserdítési módokat filmezni és 
megtanulni, valamint képességfejlesztő 
játékokat is. Azt, hogy biztosan tudjon bánni az 
ostorral valaki, különböző játékokon keresztül 
tanulta meg a használatot. Kezdetben a cél az, 
hogy tanulja meg az ember megszólaltatni az 
ostort, majd azzal célra csapni. 
   A karikásostor ma újra népszerűvé vált a 
fiatalok kezében, illetve az ostorkészítők keze 
munkájában is, mesterművek egyaránt 
készülnek, mint tárgyi eszköz.  

A magyar karikásostor 
Kopecsni Gábor 
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KURULTAI 2022 Festival Internacional Intercultural 

El Festival Internacional Kurultai, ahora en su 

séptima edición, un evento histórico renacido, 

organizado y realizado por la asociación sin animo 

de lucro inscrita en la Unesco, la Unión Democrática 

Tártara, tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre de 

2022 en Turqoise Beach en Venus, Mangalia, 

Rumania. El festival contará con juegos y deportes 

tradicionales, 7 copas del mundo, espectáculos 

gastronómicos y de música y danza tradicional, 

talleres creativos y artesanales y con mas de 40 

países participantes. 

En el marco del festival se realizará por 

primera vez el 17 de septiembre de 2022 a las 15:00 

horas el simposio internacional “Identidad Cultural: 

Derechos Humanos y Patrimonio Cultural de la 

UNESCO”, donde tendremos el honor de contar con 

la participación de especialistas nacionales e 

internacionales invitados, instituciones 

gubernamentales, embajadas en el territorio de 

Rumania, personalidades culturales, artísticas y 

deportivas. 

KURULTAI 2022, es el Festival Internacional 

de Culturas Étnicas Tradicionales, hará una valiosa 

contribución a la promoción y conocimiento de la 

cultura étnica túrquico-tártara y la diversidad 

cultural como un valor positivo para la educación 

intercultural en todo el mundo. Un momento de 

encuentro entre personas con diferentes tradiciones 

y costumbres con el fin de sensibilizar y promover la 

inclusión social y la convivencia ciudadana. 

Los participantes harán una contribución 

fundamental al éxito de los Diálogos Interculturales, 

ofreciendo la estimulante oportunidad de ser parte 

integral de otro festival de estudio cultural, una 

oportunidad especial para conocer una nueva 

cultura, hacer nuevos amigos, adquiera experiencia 

en todos los ámbitos y aprenda sobre juegos, 

deportes, arte y culturas nacional, étnico e 

internacional. 

Además de realizar un taller de Tiro con 

Honda, también se realizara la presentación del 

importante evento que tenemos en Ibiza los días 13, 

14, 15 y 16 de octubre 2022, se trata de la tirada 

internacional “3ª Copa del Mundo de Tiro con 

Honda” con la participación de mas de 20 países. 

https://periodicodebaleares.es/kurultai-2022-

festival-internacional-intercultural/?

fbclid=IwAR0Jl3Fmiv1c_SYiCO68hFetZZzMXyO

mr5sLca229wMz34sEiRhyUukLm54 
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Mangalia 2019 

În perioada 1-4 septembrie 2023, Uniunea Democrată Tătară  organizează 

festivalul internaţional de jocuri tradiţionale  ediţia a 8 a 


