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VILÁGFALU -  SZOMBATI PROGRAMOK
                                             (LURDY RENDEZVÉNYKÖZPONT - 2016. MÁJUS 21.)
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NAGYSZÍNPAD

szórakoztató műsorok, előadások (3. terem)
MAGYARSÁGHÍD TEREM

előadások, könyvkiállítás (2. terem)
KONFERENCIA- 
TEREM  (1. terem) PROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK

MIND A KÉT NAPON (����� 21., 22.)

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Köszöntők. Dombrádi Csürdöngölők Néptáncegyüttes, 

Latin-amerikai gitárzene. Délibáb Táncegyüttes Ausztriából. 
Pécskai  Búzavirág Néptáncegyüttes. Ikrek találkozója. 
Révész Eszter. Viktória Alapítvány műsora. Az ország 

kenyerének és tortájának felszeletelése.

TEST- SZELLEM-LÉLEK
A betegségekről és  a gyógyulásról, a családról másképpen 

Kerekasztal-beszélgetés neves személyiségekkel:
- Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész;
- Dr. Csókay András idegsebész;
- Dr. Darnói Tamás holisztikus orvos. 

Bevezető előadás: Értékes emberi élet - 900 hónap - 
Novák Csaba coach tréner;  Moderátor: Kovács Péter,

az Érthetően az Egészségért Alapítvány vezetője.
Házigazda: Dr. Idrányiné Pátzay Anna,

a Világklub Életmód Fórumának elnöke.

JOÓ - TALKSHOW
Joó Géza zenés beszélgető műsora hírességekkel. Meghívott 

vendégek olimpikonok, világbajnokok, előadóművészek: 
Wichmann Tamás kenu; Dala Tamás, Vári Attila 

vízilabdázók; Bokor Balázs sportdiplomata;
Radics Márk énekes.

EZER TOROKBÓL...
Hónapokkal korábban megszavaztattuk a világ 

magyarságát, számukra melyik a legkedvesebb 10 magyar 
örökzöld táncdal? A több ezer beérkezett szavazat alapján - 
a közönséggel együtt - éneklik majd népszerű művészek és 

csoportok legszebb magyar slágereinket az énekművész 
műsorvezetők - Ernszt Katalin és Nemere László - 

segítségével. A népszerű előadók között szerepelnek: 
Csongrádi Kata, Arnóczky Noémi és a Starworld Énekiskola 
növendékei, Máté János, a Ritmus Könnyűzenei Kórus, a 

Viktória Alapítvány előadói és még sokan mások... 

OPERETTGÁLA
Népszerű dallamok csendülnek fel Lehár Ferenc, Kálmán 

Imre legsikeresebb operettjeiből,dalaiból válogatva, neves 
előadók, énekesek közreműködésével. Házigazdák: Tóth 

Éva, Leblanc Győző, az ismert operett-énekes pár.

A Magyarsághíd teremben két napon át zajlanak a 
különféle előadások, bemutatkozások, lesz 

könyvbemutató és - kiállítás, láthatunk népművészeti 
értékeket, a beregi népi szőttest, festményeket, stb. 

Programvezető: Nagy László, Kabarcz Zoltán. 
Műsorvezető: Tarczy Gyula.

DÍSZVENDÉGEK BEMUTATÁSA
Bemutatkozik LATIN-AMERIKA.

Milyen lehetőségek vannak az országok közötti 
kapcsolatépítésre?  Kulturális, turisztikai és gazdasági 

együttműködési lehetőségek. Miként őrzi a régióban élő 
magyarság hagyományainkat, kultúránkat? Zenés 

műsor. Házigazda: Bokor Balázs nagykövet. 
14 órától - Bemutatkozik a határon túli díszvendég, 

AUSZTRIÁBÓL, az ŐRVIDÉK. 
Hogyan élnek ott a magyarok? - A Napraforgó 

Táncegyüttes műsora. Házigazda: Radda István és Marika, 
az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának vezetői.

KITÜNTETETTEK FÓRUMA
A Magyar Világtalálkozók alkalmával adják át „A Világ 

Magyarságáért", a „Tiszteletbeli Magyar" és az „Összefogás a 
Magyarságért” elismeréseket. A kitüntettetek közül néhányan 

vendégeink lesznek. Műsorvezető: Nagyváradi-Kis Anna. 

BÖJTE CSABA ELŐADÁSA
Böjte Csaba, az árvagyermekek megmentője, 
ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány alapítója látogat a Világfaluba. Bemutatja 
a napokban megjelent új könyvét.

BENYOVSZKY EMLÉKÉV
Benyovszky Móricnak, a 18. sz.magyar utazójának, útleírójának, 

felfedezőjének, katonájának, hajósának a munkásságáról 
szólnak kiváló előadók, meghívott vendégek. Házigazda: G. 

Németh György, a Benyovszky Társaság elnöke.

MAGYARSÁGTÖRTÉNET
Vidd hírét a magyaroknak! - címmel érdekes és élvezetes 
magyarságtörténeti előadások hallhatók neves előadók 
tolmácsolásában, a Vidd hírét a magyaroknak alapítvány 
szervezésében. Programvezető: Papp Éva és Iby Duba.

SIKER-TITKOK
14 órától

A gazdasági és  a kulturális 
élet különböző területein 

tevékenykedő hazai és 
külföldi  vállalkozók, 

üzletemberek beszélnek 
üzleti pályafutásukról, 

életútjukról, 
gondolataikról, s az 

érvényesülés útjairól. 
Programvezető: Somogyi 

Hajnalka.

ÜZLETI FÓRUM
12 órától

Kiselőadások keretében 
mutatkoznak be cégek, 

vállalkozások, kiállítóink.  Nem 
csak megismerhetjük 

termékeiket, szolgáltatásaikat, 
üzleti elképzeléseiket, 
kapcsolataikat, hanem 

megtekinthetjük és 
megkóstolhatjuk termékeiket is.

Programvezető: Fülemen 
Róza és Sárdi Rózsa

MAGYAR ÉRTÉKEK

A Világfalu bejáratánál lévő kiállítói 
utcákban mutatkoznak  be a 

magyar értékek, hungarikumok 
képviselői, a magyar vidék 

települései, termelők, 
intézmények, szolgáltatók, cégek, 
idegenforgalmi, turisztikai régiók.

KÉZMŰVES BEMUTATÓK
Számos kézműves mesterség 

műhelytitkai lesznek láthatók: csipkeverés, 
hímzés, szövés, nemezelés, fajáték-, baba-, 

mézeskalács készítés, népi ékszer, 
gyertyamártás, szalmafonás, faművesség. 
A Beregszem  Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület kiállítása. 

NÍVÓ VILÁGGALÉRIA

PANORÁMA 
VILÁGKUB

A Világtalálkozó főrendezője, 
az 5 kontinens 80 

országában,államában van 
jelen a közel 200  társklub 

által. Számos közösség 
képviselteti magát a 

Világfaluban - a 3-as terem  
standjain találkozhatunk 

velük.
Programvezető: Lovas Ilona,  

Huszár Éva.

A Nívó VilágGaléria 
Gyüjteményben mintegy 200 
festőművész alkotása látható, 
de kiállításra kerül a "Világok 
virága" cimű monumentális 

közös festmény is.

JÓTÉKONY  FESTŐK
Látványos művészeti program: a 

festőművészek alkotásai a közönség 
szeme előtt  készülnek el, s az  

értékesítésükből  befolyt összeget 
súlyosan beteg gyermekek 

gondozására fordítjuk. 
Programvezető: Hegedüs Tünde.

KULTÚRSZÍNPAD
A kiállítói tér bejáratánál lévő alkalmi 
színpadon bemutatkoznak énekesek, 
táncosok, együttesek, nótacsoportok. 
Láthatunk fellépőket Magyarországról 

és a határon túlról, valamint a 
tengerentúlról egyaránt. 

Programvezető: Szórád Károly.

ÉLETMÓD-EGÉSZSÉG-SZÉPSÉG VILÁGA (4. terem)

Kiállítások, előadások, bemutatók, különféle gyógymódok, találmányok, gyógyászati 
termékek az egészség-szépség világához kapcsolódóan.   A technikai eszközök, a 

természetgyógyászat és a mozgás szerepe napjainkban. Állapotfelmérés, életmód 
tanácsadás.  Egészséges ételek, italok kóstoltatása, vásárlási lehetőséggel. Új 

könyvek, kiadványok bemutatása, dedikálás a szerzők által.
Programvezetők: dr. Idrányiné Pátzay Anna, dr. Szalay Katalin, Orosz Katalin.

NEMZETKÖZI
KIÁLLÍTÓK

A 3-as teremben mutatkoznak 
be a latin-amerikai, afrikai, 

ázsiai országok képviselőinek 
kiállítói, valamint Ausztrália, 
Új-Zéland, Ciprus rendelkezik 

saját standokkkal. 
Idegenforgalmuk, üzleti életük, 

kultúrájuk számos 
vonatkozásban látható.

DÍSZVENDÉGEINK

A VI. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 
DÍSZVENDÉGEI

Kontinentális: Latin-Amerika 

Határon túli: Őrvidék

Magyarországi: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Képviselőikkel számos helyszínen 
találkozhatunk, kiállításokon, 

konferenciákon, kulturális 
műsorokon. 

www.vilagtalalkozo.hu                  vilagklub@vilagklub.hu                  Jegyvásárlási lehetőségek a hátoldalon. A Magyar Világtalálkozó 10 napos programjáról, a Világfalu további műsorairól bővebben:
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VILÁGFALU -  VASÁRNAPI PROGRAMOK
                                             (LURDY RENDEZVÉNYKÖZPONT - 2016. MÁJUS 22.)
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MAGYARSÁGHÍD TEREM
előadások, könyvkiállítás (2. terem)

NAGYSZÍNPAD
szórakoztató műsorok, előadások (3. terem)

KONFERENCIA- 
TEREM  (1. terem)

PROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK
MIND A KÉT NAPON (����� 21., 22.)

10:30-tól NAPSUGÁR EGYÜTTES
A gyermekek kedvenc együttese legnépszerűbb 
dalait adja elő.Garantált a felhőtlen hangulat, a 

közös éneklés - lendületes muzsikájuk kicsiket és 
nagyokat egyaránt magával ragad.

11 órától A MISTERY GANG MŰSORA
A Mystery Gang Trio az '50-es évek ízével átszőtt 

egyedi stílusú, és műfajt teremtő garage, jungle és 
rockabilly zenét játszik. Egri Péter szövegeire és 
dalaira építve adnak nagysikerű koncerteket.

11:30-tól KÓRUSFESZTIVÁL
Népszerű kórusművek, kiváló tolmácsolásban. 
Előadók: Kárpátaljáról a Beregszászi Zeneiskola 

Kórusa, Magyarországról a Szécsényi Erkel Ferenc 
Vegyeskar, a Nyírbátori Tinódi Kulturális Egyesület 

Vegyes Kórusa és  a Wekerle-telepi Szent József 
Kórus. Programvezető: Lovas Ilona.

JOÓ - TALKSHOW
 Joó Géza zenés beszélgető műsorának vendégei:
Csézy előadóművész; Harsányi Levente televíziós 

műsorvezető; Rakonczai Viktor zeneszerző, 
előadóművész; Rakonczai Imre zeneszerző, 

előadóművész; Mezősi Aranka szobrászművész. 

 VILÁGTALÁLKOZÓ SZÉPE - DÖNTŐ
A 16 versenyző között Brazília, Venezuela, a 

Kárpátok, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, a Vajdaság is 
képviseli magát.

Fődíj: egy hetes ciprusi nyaralás és nemzetközi 
versenyrészvétel.

Zsürielnök: Sasvári Sándor. Műsorvezető: Joó Géza. 
Fellépők: Szabó Ádám, Nagy Ricsi, László Attila, 
Vanessza Sztojka, Máté János, Kalmus Felicián, 

Pálinkás László.

FALUSI LAKODALOM
 Egy igazi falusi lagzi hangulata, ceremóniája elevenedik meg, 10 pár jelképes  
esküvőjével. Közreműködik: a palócföldi Mikszáth és Iglice Táncegyüttes, a 

Haraszti-ikrek, Pilisi Péter vőfély, Holecz Istvánné, a Népművészet Mestere, a 
Rimóci Rezesbanda, s a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat. Lakodalmas 

Táncház: Mercy Együttes. Az est közös vacsorával zárul. Programvezető: 
Sárdi Rózsa. Műsorvezetők: Ernszt Katalin, Nemere László.

11 órától
VENDÉGÜNK: A HAZAJÁRÓK
Évek óta az egyik legnépszerűbb televíziós 
műsor készítői látogatnak a Világfaluba. A 
Kárpát-medence természeti és történelmi 

nevezetességeit járják be a Duna TV 
honismereti, turisztikai filmsorozatának 
alkotói. Házigazda: Link Lajos (Vajdaság).

MIGRÁCIÓ - EMIGRÁCIÓ
Kerekasztal beszélgetés a migrációról és az 

emigrációról,. Résztvevők: szakértők, diplomaták, 
akik válaszolnak a közönség kérdeseire is.

Vezeti: Bokor Balázs nagykövet.

LATIN-AMERIKA VARÁZSA
Vendégeink Braziliából, Venezuelából, Chiléből, Mexikóból 

és más országokból érkeznek, s a térség bemutatása  
mellett ízelítőt adnak az ott élő magyarság életéből, 

hagyományőrzéséből, valamint  a befogadó nemzetek 
kulturájából. Házigazdák: Fedor Alíz és Gyuricza Gábor.

DÍSZVENDÉG: SZABOLCS MEGYE
Bemutatkozik a Világtalálkozó  magyarországi 

díszvendége: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Közélet, 
kultúra, gazdaság, turizmus. Megkóstolhatjuk a 

Világtalálkozó Pálinkáját, a tarpai pálinkát. Házigazda: 
Nagyné Varga Mária. Műsorvezető: Tarczy Gyula.

MAGYAR ÉRTÉKEK FÓRUMA
Minden, ami jellegzetesen magyar érték - a magyar 

értékek, hungarikumok, a magyar vidék, hagyományaink 
képviselői, intézmények, cégek, idegenforgalmi, turisztikai 
régiók bemutatkozása. Filmvetítés, kóstolás, zene, ének. 

Programvezető: Fülemen Róza.

KÖNYVBEMUTATÓ, FELOLVASÁS
A Világklub Irodalmi Fóruma a tagság körében az 

irodalommal, a nyelvvel foglalkozók társulása a hazai és 
külhoni alkotók műveinek megismerése, népszerűsítése 

céljából. Alkotásaik közül mutatunk be néhányat, kulturális 
műsor keretében. Itt kerül bejelentésre a Magyar Hollywood 

Túra kelet-magyarországi projectjének elindítása.

VI. EGÉSZSÉG- 
KONFERENCIA          

Kezdés:  10 óra
Várható befejezés: 13 óra

  A hatodik alkalommal 
megrendezendő szakmai 

Egészségkonferencia  üzenete: 
az egészség  határokon átívelő 

kincs, - ha nincs, semmink 
sincs! Neves szakemberek 
kiváló előadásai lesznek 

hallhatók az egészségügy, az 
életmód legkülönbözőbb 

területeiről. Rövid 
prezentációk, bemutatkozások, 

s megismerhetjük az 
Egészség=Élet internetes újság 

alkotóit is. Részletek : 
www.vilagtalalkozo.hu 

Konferenciaigazgató: dr. 
Szalontai Éva.

TURISZTIKAI 
FÓRUM        

Kezdés:  14 óra

Külföldi és hazai turisztikai 
nevezetességeink, ajánlataink 

kerülnek terítékre. 
Élménybeszámolók, kisfilmek, 

képek illusztrálásával.  
Bemutatkoznak a Világfaluban 

kiállító cégek, intézmények, 
idegenforgalmi értékekkel 

rendelkező önkormányzatok. A 
turisztika, mint termék, és 
fejlesztésének lehetőségei. 

Programvezetők:
dr. Szalai Katalin és Szirbik 

István.

ÉTEL-ITAL, KÓSTOLÓK
Bőséges étel-ital kínálat az étterem és a 

büfé mellett a kiállítók termékei is 
gazdagítják a kínálatot. Kóstolható és 
megvásárolható a Világtalálkozó bora, 

ivóvize és pálinkája is. Sőt, igazi 
latin-amerikai koktélt is megkóstolha-

tunk, s az édességipar számos terméke 
jelen lesz a Világfaluban.

TÁLTOS JURTA SÁTRAK
 A Világfaluba érkező gyermekeket és 

fiatalokat a Regélő Fehér Táltos  
Dobcsapatának, és Nyers Csaba 

népművész jurta sátrai várják sok 
érdekességgel, műsorral. Tarsolyok, 

övek, kardok, süvegek, díszek 
láthatóak és megvásárolhatóak. 

Programvezető: Tonomár Gábor és dr. 
Gubánné Pintér Annamária.

CSOKIFOLYAM
AZ ELSŐ 200-NAK

   Mindkét napon a Világfalu bejáratának 
közelében kiállító Csokoládé Múzeum az 
első 200 vendéget meghívja a csokoládé 

szökőkútban történő marcipán golyó 
mártogatásra. Ugyancsak a múzeum 

felajánlása valamennyi Világfalu 
látogatónak egy 300 és egy 500 forintos  

kedvezményes vásárlási utalvány.

A VI. VILÁGTALÁLKOZÓ
DALA 

Világvándor (Hazavárunk)
A videoklip megtekinthető:

a www.vilagtalalkozo.hu oldalon

KÖNYVBEMUTATÓK- 
DEDIKÁLÁSOK

A Világfalu több helyszínén számos 
könyvújdonsággal találkozhatnak a 

látogatók. Könyveit dedikálja, többek 
között: Böjte Csaba, Csongrádi Kata, dr. 

Papp Lajos és mások. A fellépő 
előadóművészek lemezei is kaphatóak 

lesznek: a Mercy Együttes, a Mistery Gang, 
a Napsugár együttesektől s másoktól.

ÉLETMÓD-EGÉSZSÉG-SZÉPSÉG VILÁGA (4. terem)

Kiállítások, előadások, bemutatók, különféle gyógymódok, találmányok, gyógyászati 
termékek az egészség-szépség világához kapcsolódóan.   A technikai eszközök, a 

természetgyógyászat és a mozgás szerepe napjainkban. Állapotfelmérés, életmód 
tanácsadás. Egészséges ételek, italok kóstoltatása, vásárlási lehetőséggel. Új 

könyvek, kiadványok bemutatása, dedikálás a szerzők által.
Programvezetők: dr. Idrányiné Pátzay Anna, dr. Szalay Katalin, Orosz Katalin.

A VILÁGTALÁLKOZÓ CÉLJA
Határokon átívelő kapcsolatteremtés  

és együttműködés egy   fesztiváljellegű 
rendezvénysorozaton, a magyar 

értékvilág bemutatásával

JELMONDATA
Határtalan összefogás értékeinkért!

JÓ CSELEKEDETE
A nehéz sorban élő gyermekek segítése

ÜZENETE
Egy a nemzet, éljünk bárhol a világon, 
hagyományainkat őrizzük, gyarapítsuk 
és vigyük jó hírét szerte a nagyvilágba!

ELISMERÉSEI
A Világ Magyarságáért közéleti és 
művészeti elismerések, Tiszteletbeli  

Magyar cím, Összefogás a 
Magyarságért Díj

A Világfalu együttműködő
partnere:

Gyermekeknek és diákoknak a belépés INGYENES!  Belépőjegy ára: 1 000 Ft.  Kedvezményes ár (családoknak, csoportok-
nak, nyugdíjasoknak): 500 Ft. Helyszín: LURDY Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
TÁJÉKOZTATÓ - Honlap: www.vilagtalalkozo.hu; E-mail: vilagklub@vilagklub.hu; Telefon: 36/20-410-5994
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