
Kunok a Kárpát-medencében napjainkban

Őrsi Julianna

Kunok a Kárpát-medencében napjainkban
Fotó-kiállítás megnyitó - Kisújszállás, 2009. szeptember 19.

Tisztelt Kiállítók, kedves Vendégek!

A kunok ebben az évben nagy megpróbáltatást vállaltak: megrendezik a Kunok I. világ-
találkozóját. E terv megmozgatta a településeket, intézményeket, szervezeteket. Létrejött
a Kun Összefogás Konzorcium a kunok betelepülésének 770. évfordulója tiszteletére.
Ötletek születtek, tervek érlelődtek, programok valósultak, valósulnak meg. Ez a kulturális
rendezvénysorozat méltó utódja az 1939-ben megrendezett Jászkun Kongresszusnak és az
1995-ben megtartott redempciós ünnepségnek, majd az azt követő város- és falunapoknak,
fesztiváloknak. Mondjuk azt, hogy azok voltak az összefogás, a szervezés próbái. Nagy-
szerű ebben az idei rendezvénysorozatban, hogy mindenki, egyén és közösség egyaránt
meg akarja mutatni önmagát, értékeit. A Nagykunság és Kiskunság összefogása, a telepü-
lések és civil szervezetek erejének demonstrálása hozzájárul az emberek és közösségek
önbecsüléséhez, segít ebben a nehéz gazdasági helyzetben az identitástudatuk megőrzé-
séhez.

Ebbe a programsorozatba szervesen illeszkedik a kisújszállási városházán 2009. szep-
tember 19-én megnyíló „Kunok a Kárpát-medencében napjainkban" című fotókiállítás.

Az 1993-ban alakult helyi Kossuth Fotóklub a kiállítás szervezője, rendezője. A klub 15
aktív és a hozzájuk csatlakozó majd ennyi külső tagjának a helyi Művelődési Intézmény
ad otthont. Igen korán csatlakoztak - 1994-ben - a Fotóművészeti Alkotó Csoportok
Országos Szövetségéhez. Említsük meg, hogy Papi Lajos és társai korábban a Jászkun
Fotóklubba is bejárt Szolnokra.

A Kossuth Fotóklub évente kiállítást rendez a Kultúra napja tiszteletére. Ez mutatja,
hogy folyamatosan és színvonalasan dolgoznak. Képeiket várják a kisújiak. Máshol is
megmérettetik magukat. A kiállításokon kívül fotó alkotótáborba is eljutnak a testvérváro-
sokba vagy máshová. Az idei Magyar Fotográfia Napja tiszteletére 78 fotókiállítást ren-
deztek augusztus 29. és szeptember 9. között Magyarországon. Megyénkben Túrkevén,
Mezőtúron, Szolnokon volt tárlat. Határainkon kívül Szlovákiában és Romániában is ha-
sonló eseményre került sor, hogy csak néhányat említsek. Az országban közel másfélszáz
fotóklubot jegyeznek. Természetesen ezek között van a helyi is.

A Kossuth Klub ebben az évben gondolt egy merészet, és országos fotópályázatot hir-
detett a Kunok I. Világtalálkozója tiszteletére. Támogatókra is talált, mégpedig 14-re.
Közöttük kell tisztelettel említenem a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségét, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátust, a Magyar
Fotóművészek Világszövetségét, a Jászkun Fotóklubot, Kisújszállás, Karcag, Kunmada-
ras, Kerekegyháza, Kunszentmiklós, Orgovány Önkormányzatát, a Kunszövetséget, az
Alföldkutatásért Alapítványt, a Művelődési és Ifjúsági Központot és az Arany János
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HAGYOMÁNYŐRZÉS

Városi Könyvtárt. Alkotók is jelentkeztek szép számmal. 250 képet küldtek be a felhí-
vásra. Akadt bőven dolga a zsűrinek. 90 képet jelölt ki erre a kiállításra. A zsűri tagjai Győri
János, Benedek Csaba és Nyúzó József abszolút demokratikus szavazással, elfogulatlanul
választotta ki a díjazottakat. Mivel a pályázat két kategóriában volt meghirdetve, így a
nyertesek is ezen az alapon kerültek kiválasztásra. Az Etno kategóriában I. díjas Péli László:
Az utolsó forgács képe, II. díjas Hudák János: Ha kell kéznél legyen fotója. Papi Lajos
Tejelő fotója III. díjat nyert. Különdíjat Kozák Albert a Lovasnapért kapott. A Művészi
kategóriában I. díjas Koncz Dezső Szürkék fotója. II. díjas Bese József: Elveszett egy
bárány, III. díjas Balogh Beáta: Tercsi nénije. Különdíjban Vágvölgyi Mihály: Egypár
fotója részesült. A MAFOSZ különdíját Kun Erzsébet: Csata előtt című fotója kapta.

A kiállítók a következő településekről küldték el alkotásaikat: Kisújszállás, Karcag,
Kunhegyes, Túrkeve, Budapest, Cegléd, Szolnok, Dabas, Örkény, Kalocsa, Mezőberény,
Budapest, Veszprém. A kisújszállásiakat név szerint is megemlítem: Balogh Beáta, Figura
Henrik, Kácsor Károly, Losonczi József, Papi Lajos, Tóth Albert.

A bemutatott képek skálája igen széles. A néphagyomány, a kulturális értékektől a már-
már szociófotókon át a természeti értékekig. A pásztor- és lovashagyományok sok alkotót
megragadott. A szürkemarha, juhnyáj kedvenc témájuk. Jól látható az ember állat- és
tájszeretete. A kisgyerektől a dolgos paraszton át az öregekig téma ugyancsak kiállításra
került. A népművészet szépségére szintén ráirányítják a figyelmet. A fotósok témáikat az
Alföldön azon belül is a Kunságon találták meg. De bekerültek a válogatásba a kunok
rokonnépéről, a kazahokról is fotók.

Folytathatnám a felsorolást, de nem teszem. Átadom a kiállítást. Tekintsék meg és gyö-
nyörködjenek a képekben. Mindnek van mondanivalója és szépsége. Vigyék hírét ennek a
szép tárlatnak és biztassanak másokat is, hogy jöjjenek el és nézzék meg október 9-éig.

Hudák János: Míves kunhímzések
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