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A kunok második világtalálkozója
2008-ban mind a Nagykunságban, mind a Kiskunságban felmerült a javaslat, hogy világ-

találkozót rendezzenek. A térségben lévő 41 önkormányzat, a két megyei önkormányzat, a
megyei múzeumszervezetek és civil szervezetek létrehozták a Kun Összefogás Konzorciu-
mot, mint fő szervező-rendező szervezetet. Azóta mások is csatlakoztak hozzájuk. 2009-ben
sikeresen megrendezték a Kunok első világtalálkozóját és az idén tartották meg a következő
találkozót.

A Kunok II. Világtalálkozója fő rendezvény sorozatára 2012. szeptember 8-ika és 23-dika
között került sor. A nyitórendezvényt Karcagon tartották. Előrendezvényként szeptember
7-én a Túrkevei Kulturális Egyesület által megjelentett új könyv, - melynek címe: ,,A hagyo-
mányőrzés útján " - bemutatójára kerül sor a kun fővárosban dr. habil. Őrsi Julianna beaján-
lásával. Bartha Júlia szerkesztő Elek Györgynek a nagykun kapitányokról szóló legújabb
könyvét mutatta be. Ugyanekkor nyílt a Bartha Júlia által rendezett „Hit, hagyomány,
kultúra " című kiállítás, melyet dr. Bánkiné Molnár Erzsébet ajánlott az érdeklődők figyel-
mébe. A nyitórendezvényre gazdag programmal várta Karcag a települések lakóit. A ren-
dezvényt megtisztelte dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Kovács Sándor a me-
gyei közgyűlés elnöke, a kazah nagykövet és számos település küldöttsége. A nap fény-
pontja az új nagykun kapitány avatása volt. Illéssy Ádám leköszönő nagykun kapitány be-
számolt a három éves tevékenységéről, majd ifj. Bene Sándor új kapitány letette az esküt
Kecze István, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke előtt. Koncz Tibor református
lelkész és Gulyás Zsault római katolikus plébános áldást kívánt az új tisztség viselőjének.
A nagykun kapitány átvette a tisztséggel járó kinevező oklevelet, a nagykun pecsétet,
kardot, nyakravalót.

Az azt követő két hétben számos településen voltak programok: tudományos konferen-
ciák, történeti kiállítások, kiadványok, bemutatók, hagyományőrző és kulturális fesztiválok,
történeti előadások. A sorban ott volt a „Jászkunság kutatása" 8. konferencia, melyet az
idén Kiskunfélegyháza rendezett meg. Ott képviseltették magukat a kun és jász kutatók
(nyelvészek, néprajzosok, régészek, történészek). A legújabb kutatási eredmények bemuta-
tása nagy érdeklődést váltott ki. Bízunk benne, hogy az elkövetkezőkben könyvben is
olvashatjuk azokat.

A zárórendezvény ezúttal Kunszentmiklóson volt.
Ezen új rendezvény a kunok és a jászok példanélküli összefogásának bizonyítéka, amely

hozzájárul a vidék értékeinek megbecsüléséhez. Aki részt vett a programokon gazdag és
sokszínű élménnyel telítődött, emlékekkel tért haza.

Őrsi Julianna
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7. kép. Jászkun konferencia - Kiskunfélegyháza. 2012
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