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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

Ami ügyünk
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Hûséges házõrzõmet kerestem, s egy rongyokkal teletö-

mött ládában leltem rá � piszok és por közepette. Miu-
tán meglátott, fáradtan fölkelt a vackáról, s alatta fekete
kutyákból álló alom volt. Szemük még nem nyílt ki, de volt
erõs, testes és vézna, élettelen állat is. A ládát egy erõs kéz
fölemelte, s míg a szennyet kiszórta, a földhöz ütötte, a
kölykök közül néhány újabb pusztult el. Félúton voltam a
takarító kéz s a még világtalan kutyakölykök között, s feszí-
tett az erõ, a feladatot megol-
dani. De vajon mi is a dol-
gom? Gazda vagyok-e, vagy
világtalan kutyakölyök? Ott-
honunk-e ez a rongyokkal teli
porral itatott világ, vagy már a
puszta, puli életünk szabadsá-
ga és felelõssége. A töprengés
már az ébredés mezsgyéjére
vitt. Méltó õrizõik leszünk?
Hol a nyáj és hol a legelõ?Hol
az udvarház? Megvan-e még
az Aranyos Szeglet?

A létre ébredve megtestesül a világ, súlya lesz a testnek,
a gondolatnak. Egyszerre a földbe süllyed a tehertõl a

láb. A lélegzet fáj. A tekintet, mely eddig a törvényt betûzte,
a táblák erdejét vizsgálta, az ég felé kúszik. Nap Atyácska,
az ég izzó gömbje felemel és könnyûvé tesz. Szelíd szavával
csitít: ne aggodalmaskodj!! A dús, éltetõ lélegzet megnyug-
tat. Békesség legyen a szívedben. A sár lehullik, a por tova-
libben. Most tisztán, az izzó fényben, nekünk szól a pa-
rancs: mindenekelõtt szeressétek egymást.
De hiszen ez természetes! Fellélegzünk! Nyugodt lépé-

sekkel elindulunk a tolvajok és gyûlölködõk, gyilkosok és
nihilisták õrjöngõ sorfala között.
Szeressétek egymást! Találd meg benne azt, ami miatt sze-

retni tudod, keresd meg a test sara alatt a teremtõ lelket, amely
eggyé tesz vele.
Tisztelt ünneplõ egybegyûltek!
Itt az Atya karjaiban, aKárpátok ölelésében élünk emberem-

lékezet óta. De õrzi emlékezetünk a sztyeppék végtelenségét, a
Tarim-medence sós szélviharát,
s õrzi az emlékezet a nyugatra
távozott testvéreket. Most itt
együtt a két félteke, s amely a fe-
jen jobb és bal, eggyé válik a
mûködés során, most így egye-
sül a régen szétvált testvéri aka-
rat. Másfél ezer év kevés volt,
hogy kitörölje a gének emlékeze-
tét, az õsszülõk biztos magyar-
ságtudatát, s lehetett nyelvet
cserélni, hitet váltani; a Torgaj-
kapunál is ott volt a csodaszar-

vas, kecses koronáján a Napkorong, s az õ lelkük is sólyom-
szárnyán repül az ég felé. Annyi kinyújtott kéz után, Julianus,
Vámbéry, Kõrösi Csoma Sándor és Stein Aurél után újkori
tudósaink meglelték a távoli testvéreket.
Kiszely és Benkõ után Bíró András meglelte a Szarikopa

vidékén a magyar testvéreket. Sagában megtörtént a törzsi
gyûlés, s most itt folytatódik az ott kötött szövetség.

K öszöntjük testvéreinket itt e Duna-Tisza között a kis-
kunok hazájában. Kísérje áldás itt-tartózkodásukat, s

az Isten óvja lépéseiket.
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�...azt a következtetést lehet levonni,
hogy a két nép között valamikor genetikai
kapcsolat állhatott fenn, amit az ottani
aggszakálok, vagyis az idõs vezetõk min-
dig is állítottak.

Ezt már Vukics Ferenc õrnagy, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára, a
baranta, azaz a nemrég feltámasztott ha-
gyományos magyar harcmûvészet legis-
mertebb szervezõje mondja most, két év-
vel késõbb Kunszentmiklós határában,
ahol a II. Magyar-Madjar Törzsi Találko-
zót tartották. Az elsõre tavaly ilyenkor ke-
rült sor Kazakisztánban, a Torgaj-vidéken,
ahol a legtöbb madjar él. Meghívták oda a
kárpát-medencei magyarság képviselõit is,
akikkel elhatározták, most, hogy megtalál-
tuk egymást, többé nem engedjük el a má-
sik kezét, s eldöntötték azt is, a következõ
nagygyûlést � az ottani szóhasználattal él-
ve kurultajt � Magyarországon szervezik
meg 2008 nyarán.
Ennek vagyunk most vendégei vagy

másfél ezer hagyományápoló és majd' tíz-
szer annyi érdeklõdõ
társaságában a Kun-
szentmiklóshoz tar-
tozó Bösztörpusztán.
A Szabadszállást
Szentmiklóssal ösz-
szekötõmûútmentén
elterülõ tágas puszta
láttán sok külföldi lá-
togatóban bennszo-
rul a szó, augusztus
7-9. között viszont a
látvány a szokottnál
is jobban lenyûgöz-
hette õket. Messze,

délen egy hatalmas jurtatábor fehér falai
világítottak, elõttük legalább kétszázadnyi
lovas harcos gyakorlatozott, a teljes harci
díszbe öltözött gyalogosok számát pedig
az állandó mozgás miatt meg se lehetett

becsülni.
Az erdõben is sá-

tor sátor hátán, kicsit
távolabb pedig két
futballpályányi terü-
let fehér kötelekkel
lezárva. Itt lesz majd
a gyûlés, a kurultaj,
itt tartanak majd be-
mutatót a hagyo-
mányõrzõ csopor-
tok, köztük a kürtö-
sök, a dobosok, az
íjászok, s persze a
lovas és gyalogos

harcosok. A díszsát-
rak elõtt, ahol a
kazak-madjarok is
ülnek, hetven méter
hosszú fenyõasztal,
rogyásig megrakva
minden földi jóval.
Rózsa Péter (nemrég
mutattuk be a Sza-
bad Földben) bal-
mazújvárosi biogaz-
da a fõ tárnokmester,
láthatóan nem akar
leégni a messzirõl
jött rokonság elõtt,
akik közül többen is
népviseletben várják a harci bemutatók
kezdetét. Érkeznek is hamarosan. Elõbb a
kürtösök, majd a gyalogosok, aztán az íjá-

szok. Petraksó Tamás (õt is bemutattuk
nemrég lapunk hasábjain) kisrozvágyi pol-
gármester vezényli a ceremóniát, aki töb-
bek között arról ismert, hogy a honfoglalás
1100 éves évfordulóján négyezer kilomé-
tert lovagolt bajtársaival � az õshazától a
Kárpát-medencéig.
� Szívmelengetõ � tolmácsolja a roko-

nok szavait egy magas, tekintélyt paran-
csoló férfi. A színpompás népviseletbe öl-
tözött Kajrat Bibek is kazak-madjar. Hibát-
lanul beszél magyarul. Pesten végzett ker-
tészmérnökként, s mikor meghallotta az
expedíció hírét, Alma-Ataból, lakóhelyé-
rõl azonnal a Torgaji-medencébe utazott,
hogy segítse amunkájukat.
� Most, hogy egymásra találtunk, a to-

vábbi együttmûködésen törjük a fejünket �
fordul felénk a tolmácsolás szüneteiben. �
Az már biztos, hogy Kunszentmiklós és a

madjarok legfontosabb városa, Saga, test-
vérvárosi szerzõdést fog kötni. Otthon sze-
retnénk majd elindítani gyermekeink kö-
zött a magyar nyelv fakultatív oktatását, s
természetesen szeretnénk a gazdasági kap-
csolatokat is kiszélesíteni. Semmi kétsé-
gem afelõl, hogy sikerülni fog, hiszen a
magyarok okos üzletemberek,Kazakisztán
lehetõségei pedig végtelenek.
Nyílvesszõk suhogása szakítja meg a

beszélgetésünket, majd elkezdõdik a lo-
vasroham, ami a legedzettebb nézelõdõbe
is beléfojtja a szót. Mi se diskurálunk to-
vább, késõbbmeg elsodor egymásmellõl a
tömeg. Sebaj, még folytathatjuk. Biztos
nem kell újabbmásfél ezer évet rá várni.�

(BaloghGéza � Szabad FöldOnline,
2008. augusztus 18.)

Kurultaj ezerötszáz év múltán
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�Egy igaz nagy magyar találkozásnak
lehettünk tanúi, részesei Kunszentmik-
lós-Bösztörpusztán. Egy rendezvény-
nek, mely csekély médiatámogatottság-
gal, pályázati pénzek, EU-s támogatá-
sok nélkül, önkéntes felajánlásokkal va-
lósult meg, mégis látványos sikerrel és
felemelõ tapasztalatokkal. �Ismét össze-
jöttünk, jól éreztük magunkat, aztán ha-
zamentünk� � mondják többen. Igen,
így van, de aki el is jött, az megérezhet-
te, hogy kezd beérni az a temérdek mun-
ka, melyet számtalan jeles kutatónk,
gondolkodónk, hagyományõrzõnk, kéz-
mûvesünk az elmúlt években, évtize-
dekben soha meg nem alkuvó állhatatos-
sággal, kitartással végzett. Már a mag
elhintése is áldozatos és fáradságos
munka. A földbe került magnak pedig
meg kell �szoknia� a földet, el kell dön-
tenie, hogy képes lesz-e ebben a talajban
kicsírázni, szárat, leveleket hozni, hogy
aztán virágozhassék és Isten dicsõségére
teremhessék. Életre szóló elhatározás
ez, amihez idõ kell és tapasztalás. A
barantások és Vukics Ferenc meg nem
alkuvó tenniakarásából idén augusztus
8. és 10. között közösen tapasztalhattuk
meg, hogy a mag megfogant. Meghozta
a végérvényes és visszavonhatatlan el-
határozását. Kihajt és terem. Évrõl évre
egyre bõségesebben. Köszönve ezt an-
nak a számtalan hagyományõrzõnek,
kutatónak, magyarnak, akik jelenlétük-
kel és munkájukkal támogatták a ren-
dezvényt, és azoknak is, akik most még
nem lehettek velünk.
A fõszervezõ Vukics Ferenc mesélte,

hogy mikor a Kurultaj helyszínét keres-
ték, több önkormányzatot felhívtak a
rendezvény gondolatával, de szinte min-
denütt azt kérdezték, hogy mennyi pén-
zük van rá. Õk elmondták, hogy nulla
forint, szeretetbõl szeretnék megtartani.
A legtöbb helyrõl így eltanácsolták õket.
Viszont Kunszentmiklós rögtön igent
mondott és felajánlotta ezt a nemes
helyszínt, Kunszentmiklós-Bösztör-
pusztát, mely azóta beleíródott a törté-
nelemkönyvünkbe. Kunszentmiklós
egyébként arról is nevezetes, hogy ro-
vásírásos helységnévtábla köszönti az
érkezõket!�
(Arany Tarsoly 2007. októberi szám)

�� Talán a minden elismerést megér-
demlõ barantások sem gondolták, hogy
ilyen kevés hirdetéssel, reklámmal és az
önkéntes szórólapozásokkal közel 50
ezer ember látogat majd el a rendez-
vényre. Már a szombati nap késõ dél-
elõttjén a hosszan kígyózó kocsisor
megmutatta azt a tömeget, melyre a lel-
kes rendezõk sem számítottak. A Kun-
szentmiklós és Kunadacs közötti fõút
teljesen bedugult. Bizony beletelt egy
kis idõbe, amíg az érkezõ autók tucatjai
megtalálták a parkolóhelyet��
��Már Kunadacs felõl közelítve fel-

emelõ volt a látvány. A pusztai tájon,
szalmabálák sokasága mögött temérdek
jurta állt. Elõttük a szélben zászlók sora
lengedezett, amott egy gémeskút villant
elõ. Az autóból kiszállva aztán a hely ki-
sugárzása, a szeretet áradása, az embe-
rek kiegyensúlyozottsága és a közös ér-
zés, hogy itt most valóban nagy dolgok
történnek � mindenért kárpótoltak.
Rögtön belecseppentünk a ligetes fák

alatt szétterülõ árusok sokaságába, akik
válogatottan minõségi termékeiket hoz-
ták magukkal, jobbra elõadássátor, balra
a gyógyítók teszik a dolgukat. Aki éhe-
sen jött, az bizony megjárta, mert itt lát-
szott leginkább, hogy nem számítottak
erre a tömegre, és bizony jó órát is kel-
lett sorban állni az étkekért, de a látvány
még az éhes gyomrokat is jóllakatta. A
fõ látványosság elsõsorban a nagyszerû-
en megálmodott történelmi élõképek
élethû visszaadásának az idõkerekét is
visszaforgató bemutatása. A legmegka-
póbb élmény a körülbelül kétszáz törté-
nelmi lovas háromszori körbevágtája
volt. Egy igazi õsmagyar vágta volt köz-
vetlen közelrõl, gyalogos harcosok üdv-
rivalgása közepette. Mintha a Csillagös-
vényrõl érkeztek volna. Majd 700 íjász
lõtte ki egyszerre a nyilát, a suhanó
vesszõktõl szinte az égbolt is megresz-
ketett. A dobosok felvonulása és éneke
Sólyomfi vezetésével ritkán látott-hal-
lott élményt biztosított. A Kelemen
Zsolt által vezetett csodás lovasbemuta-
tó a humort sem nélkülözte. Kopecsni
Gábor vezetésével pedig a serény osto-
rosok körbenjáró ritmusos csattogásuk-
kal szinte felizzították a Kiskunság lég-
terét. Az élõképekkel párhuzamosan

folyt a Magyarok asztalának bõséges te-
rítése. Hogy jóformán önkéntes felaján-
lásokból ilyen gazdag és látványos terí-
ték kerekedjen ki, ezt nem sokan gon-
dolhatták elõre. A két õsi törzsi vezetõ
üresen hagyott széke mellett � itt most a
hely hiánya miatt felsorolhatatlan � szá-
mos arra érdemes hazánkfia is helyet ka-
pott. Nagy érdeklõdés mellett érkezett
az asztalhoz a legidõsebb, megszenve-
dett Karaul táltos Somogyból.
Az asztalnál és az azt követõ beszé-

dek mellett zajlott az igazi Kurultaj, a je-
lenlegi helyzet megvitatása és a felaján-
lások, tervek megtétele. Az asztali szer-
tartást a négy égtáj felé forduló szer tar-
tás követte, ez alatt megjelent egy
félíves szivárvány az égen, pedig esõfel-
hõnek nyoma sem volt. Állítólag meg-
nyílt az ég egy kis idõre. Mindenesetre
reménykedünk, hogy kéréseink, kívá-
nalmaink meghallgatásra találtak.
A szer tüzet Karaul táltos gyújtotta

meg, majd a sólyomröptetés követke-
zett. A fiatal, életerõs sólyom visszatéré-
se után látványosan megmutatta magát,
erõt és lelkesedést sugározva magából,
mely hatást fokozta a Kormorán együt-
tes késõ esti koncertje.
Másnap a rendezvény hasonló keretek

között folytatódott, sok eredeti, õsi kéz-
mûves terméket és helyszíni munkát lát-
hattunk. A számomra beígért sámándob-
hoz is csak úgy juthattam hozzá, hogy
serényen részt kellett vennem a dob ké-
szítésében. A bõrt vízbe áztatni, a keret-
re felfeszíteni, körbefonni stb. Így sike-
rült szert tennem egy õsi, természetes
anyagokból készült lüktetõ csodaszerre.
Közben a hangosbemondón folyama-

tosan közölték a becsületesen leadott teli
pénztárcákat, mobiltelefonokat, türel-
mes, hosszú sorok álltak az élelemlelõ-
helyek elõtt. Nem volt szükség fegyel-
mezõ rendõrökre, nem gázoltunk sze-
méthegyeken és mindenki figyelmes
volt a másikkal.
Tulajdonképpen akkor most kinek is

kell megjavulnia? Vagy lehet, hogy a sa-
ját közegünkben mi sohasem romlottunk
el? Két év múlva újra bizonyíthatunk.�

Kiss Krisztina és Csaba Zoltán
(megjelent: Arany Tarsoly

IV. évfolyam 9. szám)

I I . Magyar-Madjar Kurulta j
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K u R u L T a J
�Törzsi gyûlés, ahol õsi szokás szerint a

vezérlõ törzs KöRüLi Táj lakói, törzsei
jönnek össze. Egy Táj-egység népessége,
akik egymás KöRüL élnek. Körülbel-ül
egy körön bel-ül... Mely kör sugara, nagy-
sága egy teljes napi (24 órai) lovaglás, vág-
ta (körülbelül 400 kilométer, váltott lovak-
kal). Meddig a szem elláthat, és a ló nyar-
galhat �belátható idõn belül�... Ahol a
�KöRüLTáJí� népek lakhelye elterül. Leg-
alábbis hajdan...
Az elsõ helyfoglaló gyûlés a SzeR, ahol

a Törzsek SzeR-ét ejtik az új ország- és
szállás-rend-SzeR kialakításának. Meg-
SzeR-vezik, rendSzeR-ezik a további éle-
tüket. Elosztják a SzeR-zeményeket, erdõ-
ket, folyókat, réteket, javakat... A SzeR-
tartás kezdõ eleme a SzeR karó leverése,
ami ettõl kezdve a világuk közepe. E köré
SzeR-vezõdik a világuk... Szá-
munkra Ópusztaszer volt e hely a
honfoglalás idejében...
Ettõl kezdve viszont évente a

�KöRüLTáJi� népek, akik egység-
be, közös létbe, közösségbe szer-
vezõdtek, törzsi gyûlést tartanak,
rendeznek, SzeR-veznek. Közös
létük, életük szimbóluma az Élet-
fa. E törzsi gyûlés neve a Kazah
pusztánKuRuLTaj...
Ma, 2008-ban Bösztörpusztán

ismét KuRuLTaj volt. A záró nap
estéjén épp Életfa szentelés zaj-
lik... Lovasok vágtáznak a lemenõ
napba, majd vissza, szakrálisan kört, élet-
ciklust formázva, és az elsõnek beérõ lovas
parazsat, zsarátnokot visz az Életfára, hogy
azt életre keltse, beoltsa... (ahogyan az �el-
sõ� hímivarsejt is életet olt a petesejt mag-
jába...) Töményen szép szimbolika. A le-
menõ nap két oldalára nézve két szivár-
vány tûnik a szemünkbe színesen, hosszan,
folyamatosan... Az éremnek és a világnak
két oldala van. Még süt a nap, fény van, de
jõ a sötétség hamarosan. A napkoronggal
szemben a hold látható szelíden, szemér-
mesen. Lassan feltûnnek a csillagok. Élet-
fát szentelnek a magyarok! És az Életfa
ágai közt látható a nap, a hold és a csilla-
gok. Nem csak mint a legendákban, képle-
tesen... Bösztörpusztán itt van elõttünk,
ténylegesen... Ráadásul, ha valakinek
mindez fel nem tûnt volna, akkor hogy
meglássa egy felhõbõl formázott nyíl mu-

tatott rája, a megfelelõ irányba... Amit a
�felhõ-nyíl� hegyén a magyar itt láthatott,
az a hold, a nap, a csillagok és egy újonnan
életre keltett Életfa ága, azaz a magyarság
jövõje, hite, (monda)világa. A látvány és
az élmény leírhatatlan... E pillanatban tö-
ményen szakrális spiritualitás van... Ami
örökre szól, örökre megragad... Aki átélte,
hálát ad érte... Leckét kap és erõt merít be-
lõle.
Mindez nem lehet véletlen... Matemati-

kai valószínûsége szinte lehetetlen...
Ahogy az iskolában tanultuk, aki szivár-

ványt akar látni, annak háta mögött kell
tudni a napot és maga elõtt látni a felhõket,
amin szivárvány lehet... Bösztörpusztán
magunk elõtt láttuk az egészet. Vele együtt
a holdat, majd a csillagokat, épp akkor, mi-
kor életfát szenteltünk.

Ráadásul egy nyíl alakú felhõ kialakulá-
sa se mindennapi, és ennek a megfelelõ
idõpontban az eseményre mutatni mate-
matikailag valószerûtlen. Mégis megtör-
tént, megjelent a természetben a magyar
mondakör egy eleme.
Az Életfa nõi �minõség�. Ezért kell be-

oltani, �megtermékenyíteni�. Képileg leg-
inkább szarvasagancs felel meg neki, ezért
a magyar szimbolikában a szarvas szintén
nõi minõséget képvisel. (Még akkor is, ha
tudjuk, hogy a valóságban a hím szarvasok
viselnek csak agancsot.) Hiszen a teremtõ,
az életadó az a nõ. A férfi be-olt, majd
olt-almaz-za a családot. Tehát az Életfa és
a szarvasagancs ágas-bogas rajza az életerõ
vonalait formázza. Tulajdonképp az is. A
földi elektromágneses vonalak északi és
déli ki- és belépési pontjai ugyanilyen
ágas-bogas képet nyújtanak. Mint vasre-

szelék a mágnes pólusai felett. Azt pedig
tudjuk, hogy élet csak olyan bolygón lehet,
aminek van elektromágneses tere. Ame-
lyik bolygónak nincs, azon nem alakulhat
ki élet a tudomány mai állása szerint, mert
nincs ami védje a káros háttérsugárzás és a
töltött részecskék ellen, és az ilyen helyen a
sejtek elpusztulnak. Tehát csak ott van élet,
ahol az �Életfa� (elektromágneses vona-
lak) ágai közt láthatjuk a napot, a holdat és
a csillagokat. A mondai szimbolika erre
utal(hat). Erõvonalak azonban nem csak a
Földön vannak. Naprendszer és csillag-
rendszer szinten is kapcsolódnak, kiraj-
zolódnak.
Ezért feltételezem, hogy élet csak a spi-

rális csillaghalmazokban van, csak ott te-
rem, mert csak itt vannak �mûködõ�
(élet)erõvonalak. A gömbhalmazokban

ilyen �erõ� (még) nem hat, nem
lett �beoltva�, nincs �szarvas
agancsa�... Mert ugyebár a Tejút-
nak is ugyanez a képe! Ágas-bo-
gas csillagkarok nyúlnak ki belõle.
Így jutottunk el Bösztörbõl a

mindenségbe, magasan fel az ég-
be, spirituálisan lélekbe... Egy föl-
di képet nézve, mindezt mondába
merevítve, tudván-tudva és to-
vábbadva...
Napot, holdat és csillagokat az

�Életfa� ágaira aggatva. Sámáni-
táltosi szarvasagancsos fejdísszel
szimbolizálva.

Az élethez erõ kell. Elektromágneses a
fizikai szinten, lásd földi pólus, avagy agyi
idegimpulzus a szervezetben. Illetve lelki
erõ: hit, tudat, akarat, amit a teremtés jósá-
ga áthat... Ahogyan a TEREMTÕ a saját
képére (embert) TEREM-TETT. A 10
búrába, 10 TeReM-be MaG-ot TeTT, hin-
tett.Minden összefüggmindennel hálósan,
zegzugosan...Mind ott élünk az Életfa ágai
közt EGY közös TeReM-Tõ akaratban.
IGE alakban. Mi �kezdet-ben� vala... (iGe
alakban �jöttünk le� majd �fordítva� me-
gyünk éGi helyre.)
Mind EGY-ek vagyunk! Egy helyrõl

jöttünk és ugyanoda tartunk... Bösztör-
pusztán, a KuRuLTaJ-on ebbõl felemelõ
leckét kaphattunk.�

Koszta Péter
(megjelent: Arany Tarsoly

IV. évfolyam 9. szám)
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A mi ügyünk
Kazah küldött: �És a magyarok Szent madara,

a Turulmadár, � repüljön szabadon,
s ne akadályozza Õt senki!

Szabadon szálljon fel az égre!...�

�HA AHUNNÉPEK EGYMÁSMELLÉ
ÁLLNAK, KI ÁLLHAT ELÉBÜK!?�

Büszkeség, szervezettség, fegyelem és találékonyság.
� Ez lehet a valódi gyõzelem záloga.

És lényegében ez áradt a magyarságból, ott a pusztában.
�Mely templommá változott 3 napra� � ahogy az egyik

magyar szónok fogalmazott,
� �a Magyarság Templomává.�

�Magyarnak lenni büszke gyönyörûség.� � ez volt a II. KURULTAJ egyik jel-
szava, mely a második Madjar-Magyar Találkozó volt, � a Kazahsztáni Madjar
Törzs és a Magyarországi Magyarság találkozója 2008. augusztus 8. és 10. között.
Az esemény a Kunszentmiklós melletti Bösztörpusztán került megrendezésre, egy
hatalmas táborban, mely mintegy száz jurtából, történelmi sátrakból lett felállítva.
(Nem messze az avarkori feltételezett �Kagáni sírtól�.)
Az eseményen részt vett többek között 500 barantás, hétszáz egyéb gyalogos,

hagyományõrzõ és százötven lovasíjász. � És több tízezer Magyar Hazafi, mint
egyszerû látogató. A résztvevõk bemutatói és az általuk megvalósított történelmi
életképek mellett számtalan kézmûves foglalkozás, vásáros sátor és egyéb szóra-
kozási lehetõség színesítette a programot...

II. HA AHUNNÉPEK EGYMÁSMELLÉ ÁLLNAK...
� Kurultaj teljes riportanyag II.
A VARÁZSLATOS PUSZTA...

A puszta amúgy is varázslatos. Mint ahogy a Kiskunsági Nemzeti Park is az �
melynek közvetlen közelében a Kunszentmiklós melletti Bösztörpuszta is találha-
tó. � Ez a táj önmagában is lenyûgözõ és gyönyörû.
Hát még ha a magyarság szellemi és szakrális központjává válik néhány napra.

Mert ezt a Nemzeti Találkozót nem felejtik el, akik ott voltak. Az egység, az erõ, a
szervezettség, a fegyelem, a találékonyság és az igazi Nemzeti Büszkeség találko-
zója volt ez a rendezvény. � S melyen végre bebizonyosodott, hogy a magyarság
mégsincs egyedül a világban.
�Ha a hun népek egymás mellé állnak, ki állhat elébük!? SENKI!� � fogalma-

zott a magyar szónok. � �Találkozzanak a testvérek, és lépjenek tovább! Hogy jus-
sunk el oda, ahova küldtek, ahova a teremtés küldött bennünket!�
A kazah küldöttet pedig, aki a kazakisztán kifejezetten õsi és érdekesen hangzó,

s a magyarral rokon nyelvén szólalt fel (s melyet szinte szinkronban fordított a
mikrofonba a tolmács) � figyelmesen és érdeklõdve hallgatták a magyarok. Csak
néhány tüzes ló nyerítése vágott közbe a madjar szónok szavaiba:
�Az öreg kazak professzor, aki törzsfõnök is egyben � mondotta a tolmács �,

már túl van a nyolcvanadik évén is, mégis nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy itt
lehet. Köszönti az idelátogató magyarokat, különösképpen a Magyarország jelen-
legi határain túlról érkezõket. Õ idõs ember létére meghajtja fejét a magyarok el-
szántsága elõtt, és nagy tisztelettel üdvözli a magyar-magyar, s a madjar-magyar
összefogást. És kívánja, hogy a Magyar Nép egyben maradjon! Hiába vannak
földrajzi határok, de a szívekben nem léteznek határok. Magyar-kazak, kazak-ma-
gyar, határon túli magyarok, ne érezzék, hogy közöttük határok vannak! Legyetek
együtt a szívetekben! És a magyarok Szent madara, a Turulmadár � repüljön sza-
badon, s ne akadályozza Õt senki! Szabadon szálljon fel az égre!...�

(Fort András � Szabad Riport, megjelent: www.szabad-riport.gportal.hu)

��Életem talán legkülönlegesebb és
legjobb összejövetelén vehettem részt, pe-
dig elmondhatom, volt már sok minden-
ben részem ezen a téren is. Így leírva iga-
zából nehéz lenne bármit is visszaadnom
az egészbõl (remélem, az ott lévõ renge-
teg kamerás ember egy igazán jó összeál-
lítást fog készíteni � http://www.kurultaj.hu/
filmek), de a legfontosabbakat megpróbá-
lom összefoglalni nektek.

Aki ott volt, érezhette mit jelent és mit
tud adni az emberiségnek a magyar nép,
és mire képes a magyar lélek és a tudat.
Felemelõ és megborzongtató volt látni,
hallani és érezni az összhatást, amit a
harcosok, a dobosok és a többi felvonuló
nyújtott, ami békességet sugárzott, és kö-
ze nem volt az erõszakhoz. Most megér-
tettem, miért tudtuk magunk mellett hódí-
tóként annak idején a fél világot, hisz
csak elõnyt jelenthetett a magasabb kul-
túra megjelenése a barbár népeknél, nem
beszélve a biztonságról. Hát igen, az oszd
meg és uralkodj helyett a békét és bizton-
ságot elv sokkal célravezetõbb dolog � de
hát mi ezért sem vagyunk (és most már tu-
dom, hogy soha nem is leszünk) Amerika.
Senkinek nem kellett szólni, nem kellet-

tek jelszavak és üres frázisok ahhoz, hogy
együtt dobogjanak a szívek � de igazán,
nem csak jelképesen. Jó volt látni a ren-
geteg fiatalt, akik nem hivalkodó vagy
magamutogató módon, hanem szerényen,
de legjobb tudásukat megmutatva káp-
ráztatták el a közönséget nem egyszer.
Nem kellettek nagy nevek vagy fontosko-
dó szervezetek ahhoz, hogy a minimális
hírközlés ellenére ennyien eljöjjenek � rá-
adásul két napra. Az idõ gyönyörû és al-
kalomhoz illõ volt, a reggeli ború után ki-
sütött a nap(unk). Mindenki sugárzott és
jól érezte magát, nem voltak hangoskodá-
sok, nem voltak agresszív emberek, és
nem láttam részegeket sem!
Szóval feltöltõdtem, és ráérezhettem új-

ra, nem volt hiába eddig semmi, mert el-
jön � és nem is olyan sokára � az idõ, mi-
kor is a magyar név megint szép lesz, mél-
tó régi nagy híréhez�
Ha ti is így akarjátok.
A magyarok istenére!�

(Blog-Da Vinci
� megjelent: www.bombagyar.hu)
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�Ne felejtsétek, valamikor itt, ezen a
földön magyar emberek éltek! Értetek
éltek, cselekedtek, munkálkodtak. Vérü-
ket, könnyüket, verejtéküket adták azért,
hogy néktek otthonotok, házatok, csalá-
dotok és jövõtök legyen. Magyar Embe-
rek! A kutya mindenit! Ne felejtsétek a
régvolt magyar embereket! Magyar Em-
berek! Ne felejtsétek, hogy akik az élet-
ben elõttetek jártak, azok a halálban is
elõttetek tartanak! Reméljük, hogy ami-
kor néktek is csengetik majd az utolsót és
átléptek azon a bizonyos kapun, így kö-
szöntenek majd benneteket: Hé, te Lé-
lek! Én megismerlek téged, te Magyar
ember vagy. Vártunk már nagyon. Al-
kottunk néked is Otthont és Hazát. Jer
közénk! Magyar Emberek, ne felejtsétek
a régvolt Magyar Embereket!�

(Vukics Ferenc)

Bösztörpusztára vonattal érkeztünk
szombat reggel többtucatnyian. Kicsit áz-
tunk, kicsit fáztunk a két-három kilomé-
ternyinek saccolt úton haladva, s a gya-
loglás jutalmaként egyszer csak szivár-
ványkaput láttunk, amely földtõl földig
félkörívet vont az ébredezõ jurtatábor fö-
lé. Oly' szép, váratlan, lenyûgözõ és jel-
zésértékû volt, hogy gyönyörködésemben
elfelejtettem fényképezni. Idõs kutatóba-
rátom, Simon Endre elszántan cipelt egy
Tamana világnévtárat azzal az elhatáro-
zással, hogy azt átadja egy ázsiai magyar-
nak, tudják meg õk is, hogy mindenhol
van magyar a világban, méghozzá a Kár-
pát-medencében található földrajzi ne-
vekkel teleszórt minden földrészen. Igen
ám, de a rendezõk tájékoztatása az volt,
hogy csak másnap délután kettõkor lehet-
séges bármelyikükkel találkozni, a várha-
tó tömegben eléggé kis eséllyel, s nincs
köztük senki, aki magyarul tudna. Ekkor
azonban közbeszólt a jó szerencse, egy
ember ment el mellettünk gyönyörûen
hímzett szûrben. Utánaszaladtam lefény-
képezni. Útitársaim felé visszakanyarod-
va délceg testõrökkel találkoztam fokos-
sal a kezükben, akik azt állították, hogy a
vendégek kísérõi. Kicsit arrébb egy ma-
gas, kék s arany rátétes díszítésû, ünnep-
lõs férfit láttam, aki magyarul beszélt, az
õrzõi azt mondták, hogy ujgur. No, ne-

kem egyéb sem kellett, megfáradt baráto-
mért visszaszáguldottam, s odakísértem
õt, mint késõbb kiderült Khajrak Bib-
bekhez, a �külhoni madjarhoz�, aki tol-
mácsként is jelen volt. Találkoztak, be-
szélgettek, kisütött a nap, rohamosan nö-
vekedett az érdeklõdõk száma�Minden-
ki boldog volt.
Nincsenek csodák? Aznap közel har-

minchétezren érkeztek a helyszínre. Más-
nap �mármagam is csak hallottam � alko-
nyatkor ismét megjelent kétoldalról fölfe-
le ívelve, középen nyitottan a tábor fölött a
szivárvány... Mi a szivárvány misztikus
jelentéstartalma a gyermekrajzok tanúsá-
ga szerint? A szíveket összekötõ fényki-
áradás, kapcsolatvarázslás szeretetközeg-
ben, a jóság óhajtása, igénye. Áldás igénye
a hiánypótlásra, közösségteremtésre, s
ugyanakkor válasz: áldásadás. Kapcsolat.
Vukics Ferenc, a rendezvény fõ szerve-

zõje eképpen számolt be a bösztörpusztai
felemelõ életérzésrõl a Fordulat jegyében
megszervezett Magyarok VII. Világ-
kongresszusának nyitó-konferenciáján, a
Budapest Kongresszusi Központban el-
hangzott beszédében: �Isten hozta mind-
annyiukat! Engedjék meg, hogy a Kurul-
taj üzenetét hozzam. 2008. augusztus 8-9-
10-én megtörtént az, amire kevesen szá-
mítottak. Néhányan néznek most rám,
hogy vajon mi lehetett ez, hiszen az újsá-
gokból, a televízióból nem nagyon lehe-
tett róla hallani. Ennek egyetlen oka van:
ami magyar, az manapság nem médiaté-
ma. S mindennek ellenére több mint öt-
venezer ember vett részt rajta, és egy
olyan élménnyel lett gazdagabb, ami re-
méljük, hogy elegendõ lesz arra, hogy az
elõtte álló nagy munkát � azt a bizonyos
Fordulatot �, cselekedettel is végre tudja
hajtani. A Kurultaj elõkészületeiben több
mint hétszáz ember dolgozott szabadide-
jébõl, szabadságából, saját pénzébõl, saját
energiájából, hogy létrehozza azt a ren-
dezvényt, amit máshol, mondjuk itt Buda-
pesten, milliárdokból valósítanak meg.
Állami támogatás nélkül, pályázatok nél-
kül a magyar emberek létrehoztak egy ün-
nepet, amivel köszöntötték a torgaji mad-
jarokat, és megmutatták hagyományõr-
zõk-barantások, lovasíjászok, korszaki
szövetségek, szervezetek és az odalátoga-

tó magyar vendégek �, hogy mi az, hogy
Magyar Ember. A gondolkodásunkat
nagyban befolyásolja a világ, ami körü-
löttünk van. Felejtsük el! Szellemi alapve-
tési hiba, ami zajlik. Néha talán itt is. A
magyar ember attól létezik, és attól nö-
vekszik, hogy vannak magyarok, egyre
többen. Milyenek? Magyarok, mint mi-
nõség! Hölgyeim és Uraim! Ötvenezer
ember bûncselekmény nélkül, rendõrség
nélkül, szemét nélkül, boldogan! Ez ama-
gyar ember! A rendezvényen nemcsak
gyönyörû életképeket láthattunk, ami
megfacsarta mindannyiunk szívét, hanem
elhatározásra is jutottunk, hiszen valósá-
gos Kurultaj volt, tehát törzsi találkozó. A
magyar nemzet és a kazakisztáni madjar
törzs találkozója. Két fontos dologban
egyeztünk meg. Az egyik arról szól, hogy
kazakisztáni madjar fiatalok érkeznek ide
Magyarországra magyar népi kultúrát,
nyelvet tanulni, illetve, hogy létrehozzák
amagyar-kazah szótárt.Másik fontosmo-
mentuma ennek a Kurultajnak, hogy a két
nép egymásra találva ezután felkeresi az
összes hun-szittya népet, testvérnépein-
ket, és két éven belül ideszólítjuk õket
Magyarországra, egy nagy közös Kurultaj
megtartására. Tavaly szeptemberben,
amikor elhatároztuk, hogy létrehozzuk ezt
a rendezvényt, többen megkérdezték tõ-
lünk, hogy mekkora a költségvetés? Ak-
kor azt válaszoltuk, hogy nulla forint. Erre
azt mondták, hogy lehetetlen.
És! Hölgyeim és Uraim! Nem a pénz

számít, hanem az ember, a Magyar Em-
ber. Nulla forinttal is lehet tervezni, és
megtalálni azokat az egyszerû embereket,
akik hajlandóak támogatni egy ilyen kez-
deményezést, és sok százmillió forint he-
lyett odarakják az emberi szívet. Gyor-
sabban, jobban, és tökéletesebben is mû-
ködik így. Erre Kunszentmiklós �
Bösztörpuszta a példa.
Van egy jó hírem! Nagyon sokmindent

elmondtunk arról, hol tart ma Magyaror-
szág.
Nem lehet hátrébb lépni, nincs hova, de

most felnõ egy generáció, aki azt mondja,
hogy cselekedni fog. És meg is fog min-
dent tenni. Önök most néznek rám, hogy
�jó, jó, de mi is így gondoltuk fiatal ko-
runkban!�.

A M A G Y A R E M B E R
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Hölgyeim és Uraim! Van Magyaror-
szág! Azért van Magyarország, mert van-
nakmagyar emberek. És akár tetszik, akár
nem, ez az ország aMiénk! Bárki, aki úgy
gondolná, hogy nem akar ezen az úton
járni, annak azt tudom üzenni: ha boldog
akarsz lenni, ha ismerni akarod a világot,
a teremtett világot, nincsmás választásod!
Az angol nem angolozza, a francia nem
franciázza, de a magyar ember magyaráz-
za a világot, a teremtést. Manapság nem
magyar közösségekben, nem magyar tör-
vényszerûségek szerint és nem magyar
közéletben növünk föl. Rosszak a válasz-
reakcióink, hibákat követünk el. Elsõsor-
ban azért, mert nem teljesen magyar tar-
talmakkal találkoztunk. Ha felismerjük
azt, hogy egyre több valódi magyar érté-
ket kell elsajátítani, megtanulni minden-
kinek � táncolni, zenélni, énekelni, gyer-
meket nevelni, gyermekkel játszani, törté-
nelmet ismerni, mondavilágot ismerni,
szokásokat, hagyományokat gyakorolni...
� akkor megszülitek magatokat. Elindul
egy lelki fejlõdési folyamat, és oda tar-
tunk, ahová érdemes eljutni. Jó magya-
rok, amilyennek kellene lennünk, amire
õseink köteleznek bennünket, mi még
nem lehetünk! De emlékezzenek a sóly-
mokra! A sólymok se raknak le fészket.
Varjaknak és hollóknak a fészkébe rakják
le a tojásaikat. Legyetek ti azok a rosszab-
bul repülõ, kicsit károgó, néha sok hibát
elkövetõ varjak és hollók, akikmegterem-
tik a lehetõségét és helyét, hogy a követ-

kezõ generációban már sólymok röpül-
hessenek! Bösztörpusztán ötvenezer em-
ber mondott igent arra, hogy van tovább-
lépés....�
Bíró András Zsolt antropológus a kaza-

kisztáni küldöttséget mutatta be: ,,...A
madjarok sokszor tartottak már nemzet-
gyûlést, sokszor tartottak tanácskozást, de
most elõször volt, hogy a Kárpát-meden-
ce minden zugából, a világ majdnemmin-
den részébõl a távolba szakadt magyarok,
és a legtávolabbi magyar közösség, a
kazakisztáni madjarok is méltóságtelje-
sen, az õsökre büszkén emlékezve, együtt
ünnepeltünk. Ezer fölötti aktív szereplõ-
vel, több mint száz jurtával és a fõ napon
több mint harmincötezer emberrel együtt
megtörtént az, amire oly' rég, s oly' sokan
vártunk, hogy egy pillanatra megérezhet-
tük a jövõt.(...) Ennek a közös ünnepnek a
résztvevõi a kazakisztáni madjar küldött-
ség tagjai, amelynek rangidõs tagja
Orazak Ismagulov professzor, akadémi-
kus, antropológus, Kazakisztán egyik leg-
híresebb tudósa, aki ötven éve foglalkozik
a kazah nép történetével. Khairat Bibek a
tolmácsa, aki 2006-ban, amikor a magyar
expedíció a Torgaj-vidéken járt szinte be-
le az ismeretlenbe, egész úton a segítsé-
günkre volt. Nélküle nem sikerült volna
az expedíció. Khairat élõ példája a kazah
és magyar közösség lelki együttélésének.
Már fiatal korában Magyarországra ke-
rült. Mint �külhoni magyar� jelentkezett
Kazahsztánban, hogy itt, Magyarorszá-

gon tanulhasson. Tökéletesen megtanult
magyarul, és 1993-tól 1996-ig a Kazah
Köztársaság Magyarországi Nagykövet-
ségének munkatársaként, mint attasé dol-
gozott Budapesten. De itt van velünk a
kazakisztáni madjar törzs és az idelátoga-
tó delegációnak a vezetõje, Kurmangazi
Shoktipuli úr is, aki Kumsikban született.
Édesapja a Torgaj-vidéken �akszakáll�,
tehát a legmegbecsültebb elöljáró. Õ
Arkaliqban él, és az ottani járási elektro-
mos vállalat igazgatója. Õ az, aki a 2006-
os expedíció ügye mellé már az elsõ talál-
kozáskor odaállt, és minden segítségét
felajánlotta. Úgy fogadott minket, mint a
messzirõl hazalátogató rokonokat, és két
hét múlva, amikor visszatértünk Arkaliq-
ba, az elektromos vállalat autóival hozatta
be a környéken lakó madjarokat a geneti-
kai vizsgálathoz. A sikerben neki kulcs-
szerepe volt. A 2007. július 7-én létrejött
elsõ Magyar-Madjar Kurultaj fõszervezõ-
je, azóta is a madjar törzs szervezõje, és
ennek az utazásnak is kazakisztáni elõké-
szítõje.�
Most pedig álljon itt egy pár sor a Ma-

gyarok Világszövetsége által kiadott
Honlevél 2007. júliusi számából Pápai
Szabó György tollából: �� jelképeik, né-
pi- és díszítõmûvészetük, lovaskultúrá-
juk, írásos- és szájhagyományuk, népze-
néjük, genetikai jellemzõik mind ékes bi-
zonyítékai annak, hogy a mintegy 1500
éve ottmaradt magyar véreinkrõl van szó,
függetlenül attól, hogy e hosszú idõ alatt
kazak nyelvûvé váltak, s mohamedánok
lettek. De hovatartozásukról mindent el-
árul az, hogy ezen a jelképes napon, a szá-
zad hetedik évének hetedik hava, hetedik
napján avatták fel jelképesen nagymecse-
tüket, melynek neve »Magyar Baba«�.
�Bízzál magadban Testvér! Abban,

hogy erõs vagy, mert becsületes vagy,
tiszta vagy! Ne mástól várj segítséget, ne
álmodozz váratlan csodáról! A csoda ben-
ned kell hogy legyen, mint rejtett csíra a
magban. Semmitõl ne félj! Állj meg bát-
ran és nyugodtan, ahol állni rendelt a sors,
nem szembe a világgal, s gondolj arra,
hogy ahol Isten élni rendelt, ott nem von-
hatja meg tõled senki a jogot!� (Wass Al-
bert � akinek 100. születésnapja kapcsán
ünnepli a nemzethû magyarság az idei
emlékévet.)

SchuckMáriaMagdolna
(megjelent: Arany Tarsoly

IV. évfolyam 9. szám)

Koszorúzás
Trianon döntéshozó urai Nyugat-Magyarországot is Ausztriához,

vagyis ahhoz az országhoz akarták csatolni, amellyel négy évszádon
keresztül együtt éltünk, s amely ország négy évszázadon át folyama-
tosan rabolta a magyarságot! Ám akadt egy maroknyi csapat, amely
fellázadt az igazságtalan döntés ellen. Ez volt a Rongyos Gárda.
Gazdalegények, veterán frontkatonák, egyetemisták, volt különítmé-
nyesek, magyarok, németek, horvátok harcoltak az országrész meg-
maradásáért. Hõsies küzdelmük legendás diadalokon keresztül ve-
zetett a kikényszerített népszavazásig, amelynek eredményeként
Sopron és környékének nyolc falva magyar maradhatott. E harc so-
rán, 1921. augusztus 28-án esett el a kunszentmiklósi Szabó József
szakaszvezetõ is. A Pinkafõ melletti csata hõsi halottjára emlékezõk
halálának évfordulóján koszorút helyeztek a fölszögi temetõben lévõ
sírjára.

Dr. Jakab László
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Kõrösi Csoma Sándor útja beteljesedett
Kurultaj: II. Magyar-Madjar Találkozó Kunszentmiklóson

A székelyföld szülötte, a tibeti szerzete-
sek által bodhiszattyaként tisztelt, húsz
nyelvet beszélõKõrösi CsomaSándor, akit
a világ a tibeti-angol szótár megalkotója-
ként is becsül, így vall magyarként külde-
téstudatáról:
�Látván mennyire különbözzék nemze-

tünk, mind nyelvére, mind karakterére,
mind öltözetére nézvemindenmás európai
nemzetektõl,micsoda nagy bizonytalanság
uralkodjék az egész tudós világban nemze-
tünk eredeti lakhelye, elszármazása, régibb
történetei, nyelvünkmás nemzetek nyelvé-
vel való atyafisága felett; továbbá:micsoda
helytelen vélekedései legyenek külsõ írók-
nak, akik sem nemzeti nyelvünk természe-
tivel, sem a nemzet karakterével és szoká-
saival eléggé esmeretesek nem lévén, csu-
pán a nevek hasonlatosságából ítélvén
akarták megmutatni nemzetünk elszárma-
zását és régibb történeteit; utoljára: látván,
mennyire eltévelyednek légyen némely tu-
dósok hazánk fiai (jóllehet a nyelv atyafi-
ságát helyesen állítják) a külsõ írók tekinte-
te után indulván nemzetünk eredete meg-
ítélésében; én, hogy mind tulajdon vágyó-
dásomnak eleget tegyek, mind pedig nem-
zetemhez való háládatosságomat és szere-
tetemet megmutassam, számba nem vévén
a fáradságot és megtörténhetõ veszedel-
met, elindultam nemzetem eredete felkere-
sésére.�
A Kurultaj szervezõ- és kutatócsapatá-

nak szemébõl ugyanaz a Kõrösi Csoma-i
küldetéstudat sugárzott, ami az egységtu-
dat léleklángját villantotta fel a négy nap
során az 50 000 együtt ünneplõ lelkében.
Történt mindez augusztus közepén, a köz-
vetlen közelünkben, Kunszentmiklóson, a
Magyarok Világszövetsége kongresszusá-
nak egyik társrendezvényén. Jelenlévõk-
ként átélhettük a majd ezer éven át tartó
küzdelmes kutatást, érezhettük a rendíthe-
tetlen hitet, mely folyamatosan táplálta az
újratalálkozást az Ázsiában élõ magyar
testvéreinkkel�
�A tudományos felméréseket már

2007-ben találkozó követte.Az elsõKurul-
tajt 2007. július 4-8. között Saga települé-
sen a Madjar törzsi terület központjában
szerveztékmeg. 2008 augusztusában amá-
sodik Magyar-Madjar törzsi találkozó a

Kárpát-medence földrajzi középpontjában
Kunszentmiklóson, Saga testvérvárosában
zajlott.
@kc = Egyediségében szinte megismé-

telhetetlen
Minden szélsõségektõl mentes volt a ta-

lálkozó. A rendezõ erõk nem külsõ erõk-
ként voltak jelen. Rendfenntartó és bizton-
sági õrzõ-védõ személyzet jelenléte nélkül
zajlott le. Nem a bulizásról szólt és az el-
maradhatatlan kellékeirõl, a tudatmódosító
szerek fogyasztásáról, hogy kiléphessek
önmagamból, a jelen pillanatának megélé-

sébõl és formálásából. Nem kellett az em-
bert az embertõl megvédeni. A mai vilá-
gunkban ennek az egyediségnek adott han-
got sajtótájékoztatójában a fõszervezõk
képviseletében Vukics Ferenc õrnagy: �A
Kunszentmiklós melletti Bösztörpusztán
ötvenezer ember bûncselekmény, rendõr-
ség és szemét nélkül volt együtt�. Az em-
beri nemességet fémjelzõ belsõ erõk bölcs
együttléte volt jelen minden egyénben. Ez
képezte a természetes rendet. Nem tömeg-
minõségében volt ott az ember, hanem
egyéniségként. Mitikus magyar történel-
mének jelenét élõ, formáló és ünneplõ egy-
ségként.Mondhatnánk: ünnepeltként.
Az ünnepség egyedisége a természet

tiszteletében és tisztaságában is megmutat-
kozott. A helyszín, Bösztörpuszta � a Buda
felé vezetõ útvonal egykori legismertebb
lóátváltó állomása, ma kiemelten védett
nemzeti park � teljes mértékben hulladék-
mentes maradt az ötvenezer ember után.
Még az a néhány hulladéktároló se teltmeg
teljesen. A magyarázat: az ipari termékek
iránt sem a szervezõk, sem a jelenlévõk ré-
szérõl nem volt igény. A helyszínen készí-
tették frissen a hamubasült pogácsát, a kür-

tõskalácsot, kemencében a lángost és a le-
pényt, a gabonakonyha változatos kásáit és
a bográcsosban a puszta jellegzetes ételét, a
gulyást. A jelenlévõk legtöbbikének a ta-
risznyájából került elõ az étkészlet, a fatá-
nyér és az ivópohár. Így az élelmiszer való-
ban friss életként táplált, mentes volt bár-
milyen tartósító- és adalékszerektõl. Az el-
maradhatatlan vásárban nem volt jelen
dömpingáru, és igény sem mutatkozott rá.
A kézmûves mesteremberek egyedi porté-
kái kínálták magukat: bõr saru, szandál,
csizma, szûr, nemez fejfedõk és szõnye-
gek, tönkölybúza párna, tartósítószerek
nélkül készült télirevalók biokertészetbõl,
mindennapos tevékenységeinkben haszná-
latos eszközök, díszes fafaragású bölcsõ és
gyermekbútor és a jelenlévõ huszon-egy-
néhány elõadó bõséges kiadványai a rovás-
írástól kezdõdõen a hagyományõrzõ mes-
terségek mûvelésén át, a mitikus magyar
történelemig.
A zajmentességnek köszönhetõen a vé-

dett vadállomány nem riadt el, a pusztában
nemcsak a reggeli órákban, de napközben
is látható volt.AFelsõ-Kiskunságban talál-
ható az ország túzokállományának a fele.
A túzok a legnagyobb röpképes madár. A
tojó 14-15 kilóig nõ, a kakas eléri a 20 kilo-
grammot is. A szürkemarha, a racka és a
túzok együttélése mindhárom védett faj
számára rendkívül elõnyös, és ez biztosítja
az évenkénti gazdag szaporulatot. A vízi
madarak közül a kiskócsag és nagykócsag,
szürke és vörös gém, vadkacsa,majd az õz,
nyúl, fácán mellett a száz kékvércsébõl is
láthattunk egy párat. A szikes puszta jel-
legzetes madara, az ugartyúk is megmutat-
ta magát. A homoki, azaz eredeti nevén
rákosi viperáról egy érdekességet tudtunk
meg. Rákosi Mátyás keresztelte át homoki
viperává, hogy ne az õ nevére emlékeztes-
sen. A pusztai napkeltét és naplementét
mind a négy napon több ezren gyûltünk
össze csodálni. Esténként hosszú, hangula-
tos, tudatos beszélgetéseket folytattunk,
amely fémjelezte a jelenlévõk egyedi élet-
módját is.

(Petrik Emese �DélvidékiMagyar
Szó,megjelent: 2008. szeptember 1. a

http://magyarszo.com oldalon)
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Kunszentmiklós beírta magát a leg-
újabbkori magyar történelem fontos hely-
színei közé, a település melletti Bösztör-
pusztán tartott II. Kurultaj által � talán eny-
nyi, ami az egész háromnapos rendezvény
legfontosabb üzenetemaradhat.
Mert ilyetén rendezvénynek ugyebár se

seri, se száma kis hazánkban, csakhogy�
vagy elmennek a magyarkodó rendezvé-
nyek a napi politikai célok támogatása felé,
vagy egyszerûen a szervezõk a megjelen-
teket, mint fogyasztói társadalmat veszik
célba, és csak álca amagyarosmúltat idézõ
programtár, vagy ezek ötvözete fedezhetõ
fel, amimiatt a látogatókmaradnak el.
Ismeretesek azok a ma bimbózó politi-

kai pártok, akik valamilyenmúltbéli elõde-
ink örököseinek tekintik önmagukat, és
ezen a jogcímen a mában próbálnak napi
politikai tõkét kovácsolni. (Már ha ismerõ-
sek a Jobbik vagy aMagyar Gárda elneve-
zések?) No, ezek a szervezetek sem kaptak
helyet a II. Kurultaj-on, mint ahogyan ér-
demben egyetlenma regnáló politikai szer-
vezet sem kapott megjelenési lehetõséget.
Sõt a három nap leforgása alatt legin-

kább Bõdi Szabolcs, Kunszentmiklós pol-
gármestere volt, aki a házigazdai szerepet
felvállalta, miközben legendává növeke-
dett, hogy �amikor a rendezõség megke-
reste a kunszentmiklósi önkormányzatot,
ott egybõl zöld utat kapott a kezdeménye-
zésük�. A három nap alatt láthatóan igazán
nem az volt a fontos, hogy miért, kinek a
közvetlen szervezésében, közremûködésé-
ben lettek megszervezve a programok, így
a média elõtt is titok, hogy kinek jár a ba-
bér.
Mert ha egy rendezvényért babért lehet-

ne osztani, akkor most a Barantásoknak
akkora babér járna, amit talán egy vadma-
gyar harcos se tudna elcipelni egyedül. A
járandóság oka szinte felsorolhatatlan,
mert a II. Kurultaj-at a médiában szokásos:
volt ez is, meg az is módszerekkel képte-
lenség összefoglalni. Egyszerû lenne azt
mondani, hogy a két és fél nap alatt volt
250 program, számtalan valóban magyar
kézmûves termékét csodálhattuk meg az
ostorok, az íjak, a különbözõ díszek
kirakodóvásárán, ahová nemengedtekmû-
anyagosokat és ilyen rendezvényeken is-
merõs bóvlisokat. Vagy azt is elmondhat-
juk, volt legalább harmincezer látogató,
azon a cirka 70 hektáros területen, ahol
megrendezésre került a II. Kurultaj� � de
ez így nem lenne igaz, mert tekintetbe vé-
ve, hogy mennyi látogató volt, mennyi
program, leginkább az jellemzimind a ren-
dezõséget, mind a látogatókat, hogy itt
egyszerûen nem volt szemét!!! Pedig ha
lett volna, azt a pusztai szél messze viszi.
Mint ahogyanmárismessze vitte a pusz-

tai szél azt a legendát, miszerint a szerve-
zõk nulla forintból indultak neki a szerve-
zésnek, majd 12 milliós költségvetésbõl
létrehoztak egy cirka 120-140 millió fo-
rintba kerülõ fesztivált úgy, hogy nem túl-
zás azt állítani a II. Kurultaj-ról, hogy 2008
legjelentõsebb, legemelkedettebb rendez-
vénye volt Magyarországnak. Ezek után
logikus a kérdés, hogy ha lehet és van egy
Kurultajunk, akkorminek ide nemzeti vág-
ta és a többi ostoba erõszakos fesztivál?

Érdekes kritika
Az elsõ napon minden magát valamire

tartó látogató megfogalmazta, hogy alul

lett tervezve az étkeztetés, hiszen a kifõz-
dék elõtt kígyózó 20-30 méteres sorok
alapján egyszerû és könnyed volt ez ameg-
állapítás, és csak a harmadik napon, a szi-
kár barantás �biztonságiakat� figyelve
döbbentem rá, hogy csodát, csak hozzá va-
gyunk szokva, hogy ha fesztivál van, akkor
háromszor annyit ennénk, mint egyébként.
És amikor a két barantás egymással meg-
beszélte délután háromkor, hogy kora reg-
gel ettek egy-egy szelet kenyeret, majd ka-
cagtak egy nagyot, szégyelltem el magam
a korábbi megállapításom miatt. Hiába,
hozzá vagyunk szokva, hogy kaja, pia�
az értékmeg sehol.
�és a sok egyáltalán nem általános

részlet, mint például a tömegével elõkerült
pénztárca, telefon, ostor (!) mellett a leg-
mellbevágóbb az volt, hogy érdemi hango-
sítás nélkül egymás után énekelte több ezer
ember mind a magyar, mind a székely
himnuszt úgy, hogy a küzdõtér lelátóinak a
végén ülõk éneke késleltetve verõdött visz-
sza a tribünrõl�
Errõl a törzsi gyûlésrõl elmondható,

hogy mindenkinek örömet okozott, hiszen
ha egy delegációt ekkora (a Hírösindex ál-
tal sosem látott) szeretettel fogadnak, mi-
közben az állami szinten nem sikerült túl
jól a protokoll, akkor bizonyára egy életre
meghatározó ismeretségek, barátságok
forrása lett a II. Kurultaj, viszont nekünk
magyaroknak pedig egy pillanatra alkal-
mat adott a gyûlés, hogy elgondolkodhas-
sunk, hogy miért, mitõl és mindek va-
gyunkmi egyáltalánmagyarok?

(Oltyán József �HirösIndex,
megjelent: 2008. 08. 11.

a www.hirosindex.hu oldalon)

Á R P Á D N É P E , H E J !

AKurultaj támogatói:

Önkormányzati és TerületfejlesztésiMinisztérium
� 2008-TU-DAL-2 kódszámú pályázat

Bányai Gábor � Bács-KiskunMegyei Közgyûlés elnöke
REBKft. � Építõipari Beruházó, Kivitelezõ és Értékesítõ Kft. �

Bohák Imre
REBS Security Kft. � Vagyonvédelem,magánnyomozás, biz-

tonsági rendszer telepítése és tanácsadás � Takács Imre
Fájintos Kft. � HajdúGábor

Fang Simon �Magyar KoronaGyógyszertár
Juhász László � CukkHalcsali
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Sok kunszentmiklósi polgár számára ismerõsen cseng együtt
ez a néhány szó. Mindannyian tudjuk, hogy a Felsõ-Kiskunság
és Dunamellékmind a 10 településén kiépült már az a kábelháló-
zat, amely összeköti a telefon, az internet, a kábeltelevízió, és a
térségi televízió (7Tv) segítségével a kistérség mintegy 32.000
lakóját. Az utcán járva láthatjuk már az oszlopokon kifeszített
optikai vezetékeket, amelyek a XXI. századi technológiával (réz
ésmindenféle fémtartalom nélkül) pusztán üvegszálakon keresz-
tül nyújtanak számunkra fontos szolgáltatásokat. Valamint a vá-
ros több pontján már láthatjuk a villanyoszlopok tövében elhe-
lyezett ún. node szekrényeket, amelyek a hálózat aktív elemei-
nek egy részét fogják tartalmazni, az elektromos árammal törté-
nõ ellátásért és az optika-koax átalakításért felelnek. Lényegében
a rendszer zavartalan mûködéséhez szükséges összes passzív
elemmár a helyére került.
Mindezek után jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy mikor

kezd el végre üzemelni a hálózat? Mikor indulhatnak el a rácsat-
lakozások?
Mint ahogy azt a kábelhálózatot saját beruházásban, pályázati

tõke bevonása nélkül építõ Opticon Kft. ügyvezetõjétõl megtud-
tuk, mindössze két lépés van már csak hátra a hálózat teljes mû-
ködéséhez. Elsõként az oszlopok mellé telepített node-ok csatla-
koztatását a villamos hálózathoz minden esetben a Démász Zrt.
végzi el, csak ezután történhet meg a nodeszekrények �berende-
zése�. Mindezek után a rendszer szintezése, valamint használat-
bavételi engedélyeztetése van hátra, és máris indulhatnak a be-

kötések. A hálózaton az építõ cég partnere, a térségünkben már
több mint 1500 ügyféllel rendelkezõ, közelmúltban Tanetrõl
Optanetre nevet változtatott szolgáltató indít szolgáltatáscsoma-
gokat.
A Petõfi lakótelep, valamint a Kossuth Lajos u. lakói számára

is természetesen elérhetõ lesz a szolgáltatás, egy második ütem-
ben kiépülõ földkábelhálózat keretében, amelyre az építési enge-
délyeztetések miatt sajnos még várni kell.
A zavartalan és gyors szerzõdéskötések, valamint tájékoztatás

érdekében a bekötéseket és a késõbbi karbantartást végzõ, a töb-
bi településen már jelentõs tapasztalattal rendelkezõ, Optanet
partner IpcomKft. kihelyezett ügyfélszolgálati napokat fog szer-
vezni városunkban, késõbb állandó ügyfélszolgálati irodát ké-
szül nyitni. Ezzel kapcsolatban részletesebb információval en-
nek az újságnak a hasábjain jelentkezni fogunk. A térségi televí-
zió mûsorszolgáltatása is a hálózat kiépülését követõen indul el.

HuntiMihály István, REFLEX Szociális Szövetkezet 7 Tv

ADunanett Kft.
2008. november

3-án, 4-én, 5-én és 6-án lomtalanítást
végez a lakosság részére.

Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos
ürítési napon lesz lehetõsége a lomtalaní-
tást igénybe venni. A lomtalanítás alkal-
mával elszállítják mindazon, a családi há-
zas ingatlanokon felhalmozódott lomot,
amely méreténél fogva nem fér el a köz-
szolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartás-

ban feleslegessé vált használati tárgyak.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító

edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett
módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladé-

kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, szá-
mítógép-monitort, akkumulátort, festé-
kes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illet-
ve mezõgazdasági tevékenység során ke-
letkezett hulladékokat, falevelet, nyesedé-
ket, épületek bontásából származó anya-
gokat, törmeléket.

ADunanett Kft. 2008. november
4-én lomtalanítást végez

Kunbábony szolgáltatási területén
a lakosság részére.

Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos
ürítési napon lesz lehetõsége a lomtalaní-
tást igénybe venni. A lomtalanítás alkal-
mával elszállítják mindazon, a családi
házas ingatlanokon felhalmozódott lomot,
amely méreténél fogva nem fér el a köz-
szolgáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartás-

ban feleslegessé vált használati tárgyak.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító

edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett
módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladé-

kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, szá-
mítógép-monitort, akkumulátort, festé-
kes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illet-
ve mezõgazdasági tevékenység során ke-
letkezett hulladékokat, falevelet, nyesedé-
ket, épületek bontásából származó anya-
gokat, törmeléket.

ADunanett Kft. 2008. november
18-án lomtalanítást végez a

Petõfi lakótelepen.
A lomtalanítás közterületre kihelyezett

5 és 7 m3 ûrtartalmú konténerekkel törté-
nik. A konténerek november 18-án ked-
den lesznek kihelyezve, és 20-án csütörtö-
kön lesznek elszállítva. A lépcsõházakban
lakók a kihelyezett konténerek bármelyi-
két igénybevehetik, de célszerû a lakáshoz
legközelebb lévõt használni. Ha a konté-
ner megtelik, a konténer mellé is le lehet
rakni a lomot, de csak rendezett módon. A
lomtalanítás nemvonatkozik a zsákban ki-
rakott hulladékra. A lomtalanítás alkalmá-
val elszállítanakminden lomot, amelymé-
reténél fogva nem fér el a közszolgáltatás
keretében a háztartásokhoz rendszeresített
120 literes edényben. A lom fogalmába
tartoznak a háztartásban feleslegessé vált
használati tárgyak. Nem szállítják el a ve-
szélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõ-
szekrényt, számítógép monitort, akkumu-
látort, festékes, vegyszeres dobozokat, az
ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység
során keletkezett hulladékokat, falevelet,
nyesedéket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket.

Kunszentmiklós Város
Önkormányzata

ÉRTES ÍTÉS !

Kábeltévé, Internet, Telefon, 7Tv

Kiadja: Kunszentmiklós Város Önkormányzata

6090Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 06-76-551-010

Nyomda: Press+Print Kft. 2340Kiskunlacháza

Gábor Áron u. 2/a. T.: 06-24-433-433
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TT ÁÁ JJ ÉÉ KK OO ZZ TT AA TT ÓÓ 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata a 2008/2009. tanévkezdésre ISKO-
LAKEZDÉSI TÁMOGATÁST nyújt a kunszentmiklósi lakóhellyel ren-
delkezõ tanulók részére. (Kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõket.)
TÁMOGATÁSIÖSSZEGEK:
Általános iskolák (ÁMK, Fördös Lajos) 5.000 Ft/tanuló
8 osztályos gimnázium (5-8. évfolyam): 5.000 Ft/tanuló
Középiskolák (9-12. évfolyam): 6.000 Ft/tanuló
Máshol tanulók: 7.000 Ft/tanuló
A helyben tanulók részére a beiskolázási támogatások átutalásra kerülnek az
oktatási intézményekhez.
A tanulmányaikat nem Kunszentmiklóson folytató diákok iskolalátogatási
igazolás ellenében augusztus 15. � október 31. között a PolgármesteriHivatal-
ban vehetik fel a támogatást.
Pénztári órák hétfõ�kedd: 8.00�12.00, csütörtök�péntek: 8.00�12.00

Kunszetmiklós VárosÖnkormányzata

A Temaforg Kunszentmiklós Kft.
FÉRFI MUNKAERÕTKERES FELVÉTELRE,

nemszõtt gépkezelõmunkakörbe.
Amunkakör betöltéséhez elsõsorban lakatos,

mûszerész, villanyszerelõ, mezõgazdasági gépszerelõ
szakképesítéssel rendelkezõket várunk.

Keresünk továbbá betanított munkára is
jelentkezõket.

Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámon: 76/351-022/117

ÉRTESÍTÉS
ADunanett Kft. 2008. november 14-én, pénteken
zöldhulladékgyûjtést végez a lakosság részére

A gyûjtõjárat ezen a napon elszállítja a családi házas ingatlanokon képzõ-
dött zöldhulladékot. A zöldhulladékot az ingatlan elõtti közterületen kell
elhelyezni a szállítási útvonal közelében oly módon, hogy a gyûjtõjáratra
történõ felrakása biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra elõké-
szített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fû, a levágott faág, avar, le-
hullott lomb, mindenféle növényi részek.
A összegyûlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlátszó
zsákokban vagy kötegelve. A szállításra elõkészített kötegek hossza nem
haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb
súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû lehet. Nem
szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevõket
tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anya-
gokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat.

Bursa Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat
Kunszentmiklós Város Önkormányzata az

Oktatási Minisztériummal együttmûködve 2009.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási
tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok, vala-
mint a felsõoktatási hallgatók számára a
2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév
elsõ félévére vonatkozóan.
A részletes pályázati kiírások és a pályázati ûr-

lapok a www.kunszentmiklos.hu honlapról le-
tölthetõk, és a Polgármesteri Hivatal portáján be-
szerezhetõk. A pályázatokat a kiírás szerinti mel-
lékletekkel együtt 2008. október 1. és 2008. ok-
tóber 31. között lehet benyújtani.

Bõdi Szabolcs polgármester

Rendõrségi tájékoztató
elõadás Kunbábonyban

A Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság szer-
vezésében 2008. július 29-én 18 órakor Kun-
bábonyon a Civil Kollégiumban, Mayer József
alezredes úr, a Kunszentmiklósi Rendõrkapi-
tányság vezetõje, és Beiszer Józsefné fõhadnagy
asszony, a Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság
megbízott bûnügyi osztályvezetõje, elõadást tar-
tott a lakosság részére közrend és közbiztonság,
valamint vagyonvédelemi témakörökben, nagy
számú érdeklõdés mellett. A fórum a kun-
bábonyi lakosok kérésére került megrendezésre.
Sajnos egyre gyakrabban fordul elõ, hogy ta-

nyán élõ embereket otthonukban felkeresnek is-
meretlen személyek, akik különbözõ szolgálta-
tók képviselõinek kiadva magukat csalják ki a
gyanútlan emberek megtakarított pénzét, vagy
egyéb értékeiket tulajdonítják el. Továbbá alkal-
mi árusok néha erõszakkal mennek be fõleg idõs
emberek otthonába, és különbözõ trükkökkel, fi-
gyelmüket elterelve, bûncselekményeket követ-
nek el.
Az elõadás második felében lehetõség nyílt a

jelenlévõk számára, hogy kérdéseikre szakszerû
választ kapjanak az elõadóktól.

KreischMihály képviselõ
Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság

elnöke
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Kunszentmiklós nem az töb-
bé, ami volt. Mily különös, hogy
van bûnbeesés, de mi a megfele-
lõ szavunk arra, amikor egy kö-
zösség együtt valami felemelõt,
magasztosat tesz, amivel irányt
szab egy ország életének, egy
nép gondolkozásának. Ettõl
kezdve nem lehet errõl a néprõl,
errõl a városról lesajnálkozva
beszélni. Itt testvéri találkozó
jött létre évezredeken át sütõ, iz-
zó vágyak horgadnak fel újra, s
kikristályosodott a kézzel ta-
pintható szeretet.
Ez a város már nem az, ami

volt, mert több lett. Negyven-
ezer ember hálája, köszönete
nem hullhat vissza az égbõl
visszhangtalanul. A város nem-
csak színhelye volt a Kurultaj-
nak, de célja és eredménye.
Többé nem egy pont a térké-
pen, de lüktetõ szent hely, mint
a Pilis dobogó szíve, de itt nem
a mélybõl lüktet a hang, hanem
az élõ emberekbõl.
Így készülünk tizennegyedik

találkozásunkra, ilyen mély
megnyugvással jelenünk és jö-
võnk ügyében. Ahol a csoda
egyszer már megtörtént, ahol a
szertûz fölött egyszer már szét-
váltak a sötét fellegek, ott jelen
van a teremtõ, s ha kérjük, új
csodák történnek velünk. Ha
megtisztítjuk testünk templo-
mát, szívünkben lesz helye újra
a megtartó szeretetnek. Szep-
tember második hétvégéjén ün-
nepeljük meg a testvéri egy-
másra találást. Legyen egy ál-
dott magyar-magyar találkozó
ez a három nap az itt élõ testvé-
reinkkel.
Szeretettel vár minden ér-

deklõdõt Kunszentmiklós Vá-
ros Képviselõ-testülete és Bõdi
Szabolcs polgármester.

Bõdi Szabolcs
polgármester

Kedves ünneplõ egybegyûltek!
Ma reggel, miközben országszerte szikrá-

kat szórva kelt a nap, hatalmas esõ esett. Le-
mosta a port az utakról, a lombokról, elmosta
a parlagfû bántó pollenjeit, s délelõttre kisütött
a nap. A radarképen tisztán látszik a felettünk
úszó felhõ, melynek magja épp fölöttünk vo-
nult át. Tiszta lett a város, tiszta lett a levegõ,
megtisztultunkmimagunk is. Tisztára fehére-
dett szívvel fogadtuk kedves testvéreinket, kö-
szöntöttük vendégeinket.
Tisztelt ünneplõ közösség!
Az acsarkodás évszázada és a rabszolgaság

évezredei után a szabadság és szerelem idõ-
szaka jön. Szabad pedig az lehet, aki másokat
nem korlátoz, nem bánt, nem gyötör, s szere-
tetünk csak szabad lehet.
A Szentmiklósi Napok mindig jelentõs ál-

lomás a város életében. Visszatekintés az egy
évre, s tervezés, értékelés.
Sikeres pályázatok során vagyunk túl, s

örömmel jelenthetem, hogy a legjelentõsebb
feladatunk ismegoldódni látszik, hiszen a csa-
tornapályázat elsõ felét megnyertük. Készül-
hetnek a kiviteli tervek, s íródik amásodik for-
duló pályázata is. Égetõ gond enyhül a város
új beruházásával. A Mediterrán Kft. magyar
tulajdonosai jelentõs erõfeszítései árán beru-
házásuk befejezéséhez közelít. A cementcse-
rép elõállításának mintegy 1/3-a Kunszent-
miklóson lesz. Szeptember 18-án indul a sza-
lag, sikeres munkát, jó egészséget kívánunk.
Elkészült az Areva milliárdos beruházása is,
szerelik a szalagot, rövidesen ott is indul a ter-
melés. Októberben 20 varrónõt vár a Tecno
Belt Textilgyártó és Feldolgozó Kft., akik
ezekben a hetekben telepednek be városunk-
ba. Úgy tûnik, a város külsõ, látható dolgai
rendben mennek. Az egymilliárdos kötvé-

nyünk szépen hoz, már az egész évi kamat ki-
termelése mellett milliós hozamot eredmé-
nyezett a szakértelem.
Augusztus 8. óta azonban kinyílt egy má-

sik, egy belsõ világ is, lássuk, ott hogyan ál-
lunk!? Az a bizonyos esõ, a kései esõ lelkün-
ket is tisztára mossa. Városunk díszpolgára,
rendezvényünk egyik fõtámogatója Tolvaly
Ferenc könyveivel, filmjeivel ezt szolgálja.
Az El Camino, a Tibetben a lélek, a Boszpo-
rusz felett a híd szépen átfogja az Istenszeretõ
népek nagy és szent akaratát.
A földön legyen meg a Teremtõ akarata, s

akkor béke és boldogság lesz az életünk. Ak-
kor igazán felszabadultan ünnepelhetünk. A
Kurultaj sorsfordító élményét újra és újrameg
kell ismételni, önmagunkban újraélni, az
örömhöz másokat is elvezetni. Mert szép volt
a tömeg rendje, tisztasága és fegyelme. Szép
volt a fegyverek keménysége, az íj pendülése,
a dobok szívverése, az ostorok csattanó vála-
sza, a lovak rohanása ésKaraul tûzmelletti fo-
hásza. Szakrális hely lett Bösztörpuszta, le-
gyen talpalatnyi szent hely itt belül is. Ahol
megered a szeretet egyre terebélyesedõ fája,
melynek édes gyümölcsei megmentik majd a
vesztébe rohanó világot.
Tisztelt Ünneplõ Egybegyûltek!
Õszinte, baráti szívvel köszöntjük a megje-

lent testvértelepülési küldötteinket. Elõször
Raffai Emil polgármester úr köszönti önöket,
aki június óta vezeti Székelykeresztúr városát,
majd Pirkov Ilija Székelykeve polgármestere
szól, ezután Matthias Baumann üzenetét adja
át Peter Gilly úr, a Kunszentmiklósért kitünte-
tõ cím birtokosa.
A XIV. Szentmiklósi Napokon jó szórako-

zást kívánok a rendezõk, a képviselõ-testület s
amagam nevében!

Kurultaj után a XIV. Szentmiklósi Napok elé
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Pénteken délben a külföldi delegációk
fogadásával nem hivatalosan elkezdõdtek
aXIV.Kunszentmiklósi Napok, ahol évrõl
évre a város megmutatja a világnak, hogy
egy év alatt hová jutott. (Tekintse meg ké-
peinket!)
Az idei fesztivál elsõ napján máris meg-

láthatta, meghallhatta, akinek szeme, füle
van rá, hogyKunszentmiklós az elmúlt egy
évbennagyutat tettmeg, hiszenmind akul-
turális, mind a sport, mind a gazdasági éle-
tét sikerült még inkább fellendíteni, miköz-
ben a politikai nyugalom megmaradt, és a
közbiztonság õrzése sem jelent gondot.
A testvérvárosi delegációk már a dél-

elõtt folyamánmegérkeztek Kunszentmik-
lósra, így a városházán rendezett hidegtá-
lak mellett már elmélyült beszélgetésbe
bonyolódott képviselõkre találtunk, akik
röviddel ezután közös zászlófelvonáson
vettek részt, amimutatja, hogy a háromna-
pos fesztivál elkezdõdött.

Székelykeresztúrt Raffai Emil polgár-
mester, Simó Béla, Gálfalvi Sándor és
Papp Sándor képviselte � Székelykevét
Pirkov Ilija polgármester, Bíró Andor, Ko-
máromi Erneszt és Kiss Zoltán képviselte.
Blumbergbõl PeterGilly ésGutmannArbo
jött el a kunszentmiklósi napokra, hiszen a
polgármesterük kórházban van.
A rendkívül szép református templom-

ban, miután a meghívott �felek� meghall-
gathatták a református lelkészhez méltó
odamondogatós szavakat, a Kovács mû-
hely koncertje következett, akiket a temp-
lom mégiscsak komoly hangulata ellenére
kétszer tapsoltak vissza.
A kosármeccs ezúttal nem illett az ünne-

pi Kunszentmiklóshoz, hiszen a helyiek jó
tíz gólos zakót kaptak a pesti csapattól, ami
ugyan nem volt túl jó hír, viszont a két csa-

pat nagyon látványos, dinamikus derbit
produkált, miközben a színpadon már
DumbFund zenekar már a közönséget
�melegítette�.
A kisvárosi fesztiváloknál nem jellem-

zõ, hogy a hivatalos nyitás este kilenckor
kezdõdjön, de vélhetõen figyelembe vették
a szervezõk, hogy az emberek legfeljebb
ebben az idõben érnek rá arra, hogy össze-
jöjjenek, és fél tíztõl az éjszakába nyúlóan
a rocknagypapa, Deák Bill Gyula koncert-
jénmulassanak kicsit.
(Viszont a Hírösindex benyomásai alap-

ján elmondhatjuk, hogy a szombati orszá-
gos birkafõzõ versenyre készült már pénte-
ken is egész Kunszentmiklós.)

(Oltyán József �Hírösindex,
megjelent: 2008. 09. 13.

www.hirosindex.hu oldalon)

Elkezdõdött a XIV. Kunszentmiklósi
Napok rendezvénysorozata

Ez persze szerzõi túlzás, hiszen egészen
pontosan 89 bográcsban fõtt szombaton
délelõtt birkapörkölt az országos birkafõzõ
versenyen Kunszentmiklóson, ahol a pén-
teken elkezdõdött fesztivál úgymond csú-
csának számított ez az esemény. Nézzen
bele beszámolónkba, amibõl kiderül, hogy
hogyan lehet a gyáravatást összekötni a
birkahússal:
Szombaton a kunszentmiklósi belváros

utcáit belengte a birkapörkölt illat, ami
mellé látványként társuló mulatozó társa-
ságok reggeltájt még pálinkagõzös, majd
sörös-boros tagjai, ahogy illik, délfelé már
nótára fakadtak, szintúgy utcahosszan.
Általában
Minden városi fesztiválnak megvan a

maga íze, szokása, hangulata, amit ha a né-
zelõdõ megérez, megért, vagy egyáltalán
elkezd felfogni, máris egy életre szóló em-
lékkel gazdagodott. Kunszentmiklósnak, a
szentmiklósi fesztiválnak a hangulatát, a
szombat reggelre ránktörõ hidegfront mi-
att, még nehezebb volt megérezni. Akkor
kezdtem valamit kapisgálni, amikor a pén-
tek éjszakába veszõ pécsi, szombathelyi
�másnapozókkal� találkoztam a borsátor
elõtt (ez amolyan kutyaharapás szõrivel
kúra lehetett), hiszen az egyik úr annyira
�eltévedt� hajnal négy körül, hogy a helyi

postás vitte házról házra, hogy segítsen a
szálláshelyét keresni. (Ugyanis az útirány
annyi volt, hogy �egy nádtetõs házban
szálltunk meg� � amibõl, mint ismerõsünk
elmondta, cirka 400-at lehet megszámolni
Kunszentmiklóson?)
Szóval a távolról Szentmiklósra érkezõk

egyértelmûen megállapították, hogy a kun
emberek nagyon jó emberek, segítõkészek
és barátkozósak � az is egy anekdota ma-
rad, hogy egy pécsi ismerõsünk szintúgy a
hajnalba tévedvén, miután megszomjazott,
egy helyi lakostól kapott két üveg sört
(amely adósságot reggel örömmel meg-
adott).
Hát szóval kedves olvasó, valahogy így

zajlanak a SzentmiklósiNapok a hétközna-
pi ember szemével nézvén, viszont a proto-
koll az protokoll!
Verseny
Nem jöttünk rá, hogy az ingyen fogyasz-

tás lehetõsége, vagy a minél több díj oda-
ítélése okán, de három zsûri bírálta a majd'
90 birkapörköltet. (Ez egyébként, ha min-
denhol csak egy kis falatot tép be egy zsûri-
tag, akkor simán gyomorrontást keltõ
mennyiség.) Így bírálták a barantások, a
kunszentiek, és a szakmai zsûri �mindenki
döntött, mindenki örült. Persze leginkább a
MediterránKft. örülhetett, hiszen az összes

fotó azon a színpadon készült, amire a
transzparensük ki lett szögezve.
És a többi?
Közben a barantás bemutató, a motoros

felvonulás, a legkülönbözõbb elõadók szí-
nesítették napközben a fesztivált, amit a
délutáni óráktól folyamatos zenei mûsor
követett a szabadtéri színpadon.
Láthattunk helyi tehetségeket, és például

Csepregi Éva néni huncutul fiatalos pro-
dukcióját, amely dalok kora akárhogyan is,
de mára évtizedekben mérhetõek, viszont
az bizonyosság, hogy a közönség négyszer
tapsolta vissza.
Bõdi Szabolcs polgármester a protokoll

atillás õreként hajszálpontosan este nyolc-
kormegkezdte a városi díjak átadását, amit
ebben az évben a város Suzuki kereskedõje
és a városi havilap fõszerkesztõje kapott
meg.
... de ezzel már senki sem törõdött az ek-

korra jó két-háromezres, a hideg hatására
egyre jobban egymáshoz húzódó tömeg-
ben, mert Groovehouse és Hevesi Tamás
koncert következett, ami után a legkitar-
tóbbak még féltizenegykor a tûzijátékot is
megtekinthették.

(Oltyán József �Hírösindex,megje-
lent: 2008. 09.14. a www.hirosindex.hu

oldalon)

Kilencven bográcsban rotyogott a birkapörkölt
Kunszentmiklóson
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Dr. Horváth László, képviselõ:
A Kunszentmiklósi Viziközmû Társulat Intézõ Bi-

zottsága a közelmúltban tartott ülést, ahol természe-
tesen a csatornaberuházás volt a téma. Errõl és a be-
ruházáshoz kapcsolódó egyéb kérdésekrõl beszélge-
tek Bõdi Szabolcs polgármesterrel.

� Polgármester úr! Mint képviselõ, jómagam is fo-
lyamatosan kapom a kérdéseket a csatornázással
kapcsolatban. Azt gondolom, kevés információ van
a lakosság birtokában, annak ellenére, hogy számos
lapban jelent már meg ezzel kapcsolatos közlemény.
Kezdjük az elején: mit tud üzenni a folyamatosan fi-
zetõ szerzõdött ügyfelek számára?

Bõdi Szabolcs polgármester:
� Nagyon jól döntöttek, hiszen a 2005-ben meg-

alakított Víziközmû Társulat egy távoli jövõben,
2011 és 2015 között jelölte meg azt, hogy csatorna-
beruházásra kerül sor. 2008 októberében azt tudom
mondani, hogy az elsõ nyertes pályázatunk megvan,
az elõkészítésre, a tervezésre, a lebonyolításra 77
millió forintot nyertünk. Ez azt is jelenti, hogy egé-
szen belátható közelségbe került a csatorna megépí-
tése, hiszen el kell készítenünk a pályázatot, a terv-
rajzokat, és 2010 elsõ negyedévében megtörténhet
az elsõ kapavágás.

Dr. Horváth László, képviselõ:
� Adódik a kérdés, mi az üzenet azok számára,

akik esetleg elbizonytalanodtak és nem fizetik a ha-
vidíjakat, illetve lehet-e még szerzõdni azoknak,
akik ezt nem tették meg?

Bõdi Szabolcs polgármester:
� Akiknek szerzõdésük volt és nem fizettek, azok

tulajdonképpen a saját zsebük ellen játszanak, hiszen
a 30%-os állami támogatást így elveszítik, ha a fize-
tés megszakad. Nagyon fontos az, hogy még egy
újabb társulati szervezés, illetve közmeghallgatás
lesz ebben a csatorna témában, még egy lehetõséget
kapnak. A nem fizetõk pótolhatják az elmaradásokat,
illetve akik eddig a távoli megvalósulás miatt semmi-
lyen szerzõdést nem kötöttek, most egy rövidebb le-
járatú, de magasabb összeg szerzõdési konstrukciót
köthetnek, ezáltal segítve önmagukat is majd azzal,
hogy amikor 2010-ben, az év második felében elkez-
dõdnek a rákötések, akkor ne kelljen túl nagy összeg-
gel egyszerre megterhelni a saját háztartásukat.

Dr. Horváth László, képviselõ:
� Az elõbb már szó volt a csatornázás lehetséges

megvalósulása idõpontjáról. Ezek után azt kérde-
zem, hogy a pályázat elsõ fordulópontjától, ha bõ-
vebben kapnánk tájékoztatást, egyáltalán a jövõbeli
kilátásokról biztatást a polgárok felé.

Bõdi Szabolcs polgármester:
� 2008. október 10-ig megkötjük a szerzõdést a 77

millió Ft-ról, azért mondom ezt a 10-i idõpontot, hi-
szen a szerzõdés megkötése után mind az igazgató-
ság, mind az önkormányzat már kölcsönösen felelõs
ennek a programnak a sikeréért. Tehát nem fog elõ-
fordulni az, hogy a felügyeleti igazgatóság és az ön-
kormányzat valamiféle párbajban, valami ellentétes
érdekek mentén halad, hanem mind a két szerv azo-
nos cél érdekében fog munkálkodni. Ennek egyik
magyarázata az, hogy drámaian kevés az összeg,
amit az Európai Uniós pályázati alapból kihoztunk,
és a Környezetvédelmi Minisztérium élen jár abban,
hogy arra sarkallja a dolgozóit, hogy ez az arány
megváltozzon, különös tekintettel a csatornapályá-
zatokra, minél eredményesebb és minél nagyobb
összegeket tudjunk lehozni ebbõl a pályázati alap-
ból. A személyes véleményem pedig az, hogy a
szakértelmük, a hozzáértésük olyan magas színvo-
nalú, hogy én bízom és biztos vagyok abban, hogy
ez a csatornapályázat sikeres lesz még ebben a vá-
lasztási ciklusban.

Dr. Horváth László, képviselõ:
� Köszönöm a válaszokat polgármester úr! Azt

gondolom, hogy akik eddig bizonytalanok voltak,
vagy szkeptikusan álltak a kérdéshez, most egy ki-
csit megnyugodhattak. Azt is gondolom, hogy ha
bárkinek van valami kérdése, kérése, nyugodtan for-
dulhat önhöz.

Bõdi Szabolcs polgármester:
� Az elsõ, amit meg kell ismételni, nyertünk 77

millió forintot, és amíg 2005-ben egy bizonytalan
határidõpontot mondtam, most azt tudom sokkal ha-
tározottabban állítani, hogy 2010 elsõ negyedévében
szerzõdéskötés és második félévében csatornaépítés
rákötésekkel.

Dr. Horváth László, képviselõ:
� Köszönöm, egyértelmû volt a válasz, köszönöm

a beszélgetést.
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MMeegghhíívvóó

Az 1956-os Forradalom
52. évfordulójára

Kunszentmiklós Város
Önkormányzat

Képviselõ-testülete
megemlékezést szervez.

A rendezvény helye a Kálvin téri 56-os emlékmû.

A megemlékezés 10 órakor kezdõdik.

A rendezvény után a tasskertesi temetõben
a kopjafánál helyezzük el az emlékezés virágait

és koszorúit.

A megemlékezésre mindenkit
nagy szeretettel hívunk és várunk!

Kunszentmiklós Város Képviselõ-testülete nevében:

Bõdi Szabolcs
polgármester


