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Mottó: „Minden nép addig létezik, ameddig büszke tud lenni múltjára, s amíg
meg tudja teremteni és fenn tudja tartani saját kultúráját. "

Gazda József

2009 a kunok Éve, minden kulturális intézmény, civil szervezet úgy tervezte a prog-
ramját, hogy a Kunok I. Világtalálkozója alkalmából figyelmét a kunok maradékaira, a
kunsági kultúra megmutatására összpontosítsa. A Kun Összefogás Konzorcium Kiskun-
félegyházán alakult meg azzal a szándékkal, hogy demonstrálja a kunok összefogását,
méltóképpen rendezze meg az első világtalálkozót, s majd három évenként azt a rendez-
vénysorozatot, amely a most megalapozott szellemiség jegyében őrzi és ápolja az egykori
Hármas Kerülethez tartozó települések kulturális örökségét. A konzorciumhoz csatlakozott
32 kiskunsági és 9 nagykunsági települési önkormányzat, két megye, Bács-Kiskun és Jász-
Nagykun-Szolnok megye önkormányzata, a két megye múzeumi szervezete, valamint szá-
mos civil szervezet, úgymint: a Kunszövetség, a Kun Hagyományőrző Társulás, a Kis-kun
Önkormányzatok Szövetsége, a Kumánia, Kun-Kipcsak Társaság. A rendezvénysorozat-
hoz és egyúttal a konzorciumhoz csatlakozott a Vajdaságban lévő, kun származástudatú
települések közül Pacsér, Bácskossuthfalva, Piros és Bácsfeketehegy.

A tudományos tanácskozás közönsége - Karcag, 2009. Fotó: Őrsi J.)
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HAGYOMÁNYŐRZÉS

A csatlakozott települések egész évben a világtalálkozó jegyében rendezték program-
jaikat, de különös fényt kapott a szeptember 12-27 között zajló eseménysor. A megnyitó-
ünnepséget Kiskunfélegyháza rendezte, a zárórendezvény Karcagon volt a református
nagytemplomban. A nagykunsági rendezvények megnyitója Kisújszálláson volt, szep-
tember 18-án, a Kun Viadal megnyitóünnepségének keretében. A nagykunsági rendezvé-
nyeket Kecze István Kisújszállás polgármestere tartotta, a Kun emlékparkot, Györfi
Sándor szobrászművész terve alapján készült A kunok világfája szobrot és az emlékpark
7 kopjafáját, amit a nagykunsági fafaragó népművészek készítettek, Illéssy Ádám kunka-
pitány avatta. A rendezvénysorozat fénypontját jelentő két hét alatt igen színes programok
zajlottak, amelyben volt Ópusztaszeren Kun park avatása, Györfi Sándor Karcagon élő
szobrászművész két kunképének felállítása egy jelképes kunhalomra, amit a kun települé-
sekről hozott földből emeltek. Az összetartozás legszebb szimbóluma volt ez. Szobrot, kun
szobrot avatott Kunhegyes, a református iskolájának díszudvarán, emlékeztetve arra, hogy
a város határában állt az egykori Kolbázszék, a kunok középkori közigazgatási központja.

A Kun Világtalálkozó kiemelkedő jelentőségű rendezvénye volt A Jászkunság kutatása
2009 című konferencia, amely a régészet, a történettudomány, néprajz és nyelvészet hu-
szadik századi eredményeit összegezte és az új kutatási irányt vázolta fel. A konferencián
a hazai tudományosság kiválóságai voltak az előadók. Éppen 70 éve annak, hogy Györffy
István és a hazai tudományos elit 1939-ben megszervezte az első Jászkun Kongresszust,
amelynek az volt a célja, hogy a tudomány addigi eredményeit összegezze. Az idei konfe-
rencia felvállalva annak felelősségét, hogy számot adjon a tudomány 20. századi eredmé-
nyeiért. A konferencia 22 előadásából születendő tanulmányokat egy kötetbe fűzve veheti
majd kézbe a térség kultúrája iránt érdeklődő olvasó a jövő évben.

Emelkedetten szép hangulatban zárhatta az évet a Kunság, a karcagi református nagy-
templomban. Megmutatta, azt, hogy az összefogás a legjobb válasz a társadalom és a glo-
balizáció kihívásaira.

A tudományos tanácskozás előadója
dr. Szabó László (Fotó: Őrsi J.)

Kun vitéz viseletben
a tanácskozáson (Fotó: Őrsi J.)
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