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Az V. Magyar Világtalálkozó Díszünnepsége 

az Uránia Nemzeti Filmszínházban  
Írta: lenhardt 2015. máj. 29. 

Jókai Anna, Kozma atya, Rúzsa Magdi, a Nemzeti Színház, az Omega Együttes a kitüntetettek között 

Zsúfolásig megtelt az Uránia Nemzeti Filmszínház díszterme az 
V. Magyar Világtalálkozó kedd esti ünnepségén, ahol átadták az 
idei „A Világ Magyarságáért” művészeti és közéleti 
elismeréseket Jókai Anna, Rúzsa Magdolna, a Budapesti Nemzeti 
Színház társulata, az Omega Együttes, Kozma Imre, dr. Szakály 
Sándor,  Bánkuty Géza, és  Zelei József részére. Hárman vették 
át a „Tiszteletbeli Magyar” címet, (török, kongói és amerikai 
állampolgárok), s  az Összefogás a Magyarságért Díjat. Jelen volt 

az eseményen Schmitt Pál volt köztársasági elnök, több állami, társadalmi szervezet vezetője, a 
kulturális élet kiválóságai, s mintegy negyven ország képviseletében magyarok és külföldiek. 

„Hazádnak rendületlenül légy híve!“ címmel, a Szózat vezérgondolatának szellemében a világ öt 
kontinenséről gyűltek össze Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az V. Magyar 
Világtalálkozó résztvevői kedden este. Az előző napokban már Ópusztaszeren, Szegeden, Hajóson és 
Aranyosapátiban zajló események után a fővárosban ezzel az ünnepséggel folytatódott a 
rendezvénysorozat. Az idei Világtalálkozó díszvendégei: Afrika (kontinentális), a Vajdaság (határon 
túli) és Törökszentmiklós (városi). 

“A közönséget az előtérben a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus éneke, s  a Budapesti Tárogató 
Együttes zenéje fogadta, majd a díszteremben a Világtalálkozók történetét bemutató rövid film 
levetítése után  24  történelmi zászló érkezett a színpadra 24 nemzeti viseletbe öltözött zászlóvivővel, 
majd a Szózat felcsendülése után áldást mondott Kozma Imre atya, irgalmas rendi szerzetes, a Máltai 

Szeretetszolgálat elnöke. 

Ezt követően dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke 
nyitotta meg a rendezvényt, hangsúlyozva, hogy ennek az 
eseménysorozatnak a legnagyobb hozadéka: az  értékek mentén 
történő  összefogás, a találkozás ténye, a közös tervek készítése 
és megvalósítása.  „Az ember akkor lehet jó, ha jót tesz, s nem 
elegendő megcsodálni azt, aki jót tesz, hanem követni is kell!” – 
idézte a jelenlévő Jókai Anna és Kozma Imre könyvének 
mondatait, hozzáfűzve, hogy „ezen az estén sok követésre méltó 

ember gyűlt össze.  Megállunk egy kis időre a rohanó világunkban, odafigyelünk a másikra, s 
megerősítjük egymást abban a hitben, hogy érdemes jót tenni, s életünk minőségének a mércéje 
alapvetően nem a vagyon, s nem a hatalom, hanem a jó cselekedetek száma. Ez az idei Világtalálkozó 
üzenete is.” 

Tarlós István Főpolgármester üdvözletét adta át és köszöntötte a résztvevőket  Szalay-Bobrovnicky 
Alexandra, Budapest Főpolgármester-helyettese.  A díszvendégek nevében  Lizeth N. Satumbo 



 SA J T Ó M E G J E L E N É S E K  A R C H Í V U M A  

 
FORRÁS: http://rekreator.hu/az-v-magyar-vilagtalalkozo-diszunnepsege-az-
urania-nemzeti-filmszinhazban/ 

 

2 

KÖZZÉTÉVE: 2015. május 29. Rekreátor magazin 

Pena, Angola Magyarországra akkreditált nagykövete, az afrikai országok nagyköveti tanácsának 
elnöke, valamint dr. Simon Vilmos, a Vajdasági Baráti Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

Megható pillanatok következtek a kitüntetés-átadási ceremónián, amikor Jókai Anna elmondta  az „Ima 
Magyarországért” című versét; Rúzsa Magdi énekelt nekünk egy gyönyörű népdalt; Kóbor János 

bejelentette, hogy az Omega együttes tervei között szerepelnek a 
tengerentúli koncertek, az ott élő magyarság közösségei előtti fellépések 
is, Kozma atya szívhez szóló magyarság-üzeneteket nyújtott át a 
hallgatóságnak,Erdal Salikoglu  török orvos, népzenész, aki több magyar 
művet, köztük az Egri csillagok regényt fordította törökre, megható 
szavakkal szólt a magyar-török barátságról,  Stephen Spinder fotóművész, 
amerikai állampolgár pedig még táncra is perdült, amikor az erdélyi 
magyar népzene iránt érzett szeretetéről beszélt erős angol-magyar 
akcentussal. Valamennyi kitüntetett az elismerő dokumentum mellé Józsa 
Judit erdélyi keramikusművész „Életfa-kereszt – megmaradásunkért” 
című alkotását kapta. 

A rendezvényen mintegy negyven országot, államot képviseltek a jelenlévők, például: Ausztrália, Új-
Zéland, Argentína, Brazília, Ciprus, Dél-Afrika, Angola, Algéria, Dubai, Szudán, Egyiptom, Kongó, 
Mauritánia, Bisseau-Guinea, Nigéria, New York, Hawai, Florida, Anglia, Svédország, Németország, a 
határon túlról: Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Burgenland, s számos  magyarországi városból, 
településről jöttek vendégek. Gyönyörű színfoltja volt a rendezvénynek a népviseletbe öltözött fiatalok 
bemutatkozása, ruháik rövid ismertetése, a varsányi palóc asszonyok kínálgatták a vendégeket  finom 
lepénnyel és egy kupica pálinkával, de akinek ebből nem jutott, megkóstolhatta az erdélyi 
kürtöskalácsot, vagy fogyaszthatott a szigetközi és a szentkirályi ivóvizekből. 

A kulturális gála keretében nagysikerű produkciót mutattak be a budapesti Nemzeti Színház művészei, 
fergeteges finálét nyújtott a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, s kedves énekeikkel sok tapsot kaptak a 
zuglói Liszt Ferenc Általános Iskola kórusának tagjai. Az ünnepség alkalmával az érdeklődők 
megtekinthették Somogyi György fotográfus „Lovas nemzet a magyar!” – című kiállítását, valamint a 
Bucsi Kultúráért Társulás jóvoltából felvidéki népviseletekbe öltöztetett babacsaládok várták az 
nézelődőket. A Nagyváradi-Kis Anna rendezésében zajló programot kiválóan vezették a 
konferanszok:  Dávid Viktória, Joó Géza és Szalóczy Pál. 

Ma az Óbudai Egyetemen kétnapos – tudományos tanácskozással- folytatódik a Világtalálkozó 
programsorozata, délután az OKISZ-székházban Nemzetközi Gazdasági Fórumra és Üzletember 
Találkozóra kerül sor. Csütörtökön veszi kezdetét a szintén két napos Társadalmi Párbeszéd Fórum – a 
Thomas Hotel konferenciatermében, neves közéleti vezetők, történészek, írók részvételével, délután 
tárlatlátogatás lesz a Józsa Judit Galériában, este Mága Zoltán koncert a Stefánia Palotában, amelyet a 
világhírű hegedűművész az V. Magyar Világtalálkozó tiszteletére ad. Pénteken kerül sor a 
Székelyország Tündérkertje Látványpark avató ünnepségére, este Vallások párbeszéde címmel, 
kerekasztal beszélgetés lesz a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában. 
Hétvégén nyit a SYMA Rendezvényközpontban felépítendő Világfalu (május 30-31.), ahol minden 
korosztály számára, minden műfajban lesznek programok, s amelyekre várhatóan sok ezren látogatnak 
majd el. 

 




