
 

 

 
 

Tisztelettel meghívjuk az 

V. Magyar Világtalálkozó 
nemzetközi sajtótájékoztatójára 

Időpont: 2015. május 12. (kedd), 11 óra 
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.) 

 
 

Az V. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatára,  
 2015. május 22-31. között kerül sor 

Budapesten és több vidéki településen 
 

A világ minden részéből összesereglő magyarok fesztiválhangulatú találkozóján a kultúra, a 
közélet, a tudomány, a művészet, a civilszféra, az üzleti világ, a hitélet, és a sport szereplői 
mutatkoznak be. Kiemelt figyelem övezi az ifjúsági korosztályt és a magyarság iránt rokonszenvet 
érző, baráti kapcsolatokat ápoló külföldieket. 

Az idei Világtalálkozó díszvendégei: Afrika (kontinentális), Vajdaság (határon túli), 
Törökszentmiklós (városi). 

A tíz nap tucatnyi helyszínének számtalan programjából minden korosztály kedvére válogathat. Az 
események zöme Budapest belvárosában zajlik. Fontosabbak: díszünnepség és elismerések 
átadása az Uránia Nemzeti Filmszínházban: a SYMA Rendezvényközpontban felépítendő Világfalu 
hétvégi programjai, Társadalmi Párbeszéd Fórum, Nemzetközi Tudományos Tanácskozás,  
Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó, Székelyföld napja valamint Mága Zoltán „Hegedűvel a 
világ körül” koncertje. Vidéken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, Szegeden, a 
Bereg-vidéken lesznek jelentősebb programok.  

A  Világtalálkozóhoz kapcsolódóan számos más eseményre is sor kerül több városban, településen, 
így Balatonlellén, Balatongyörökön, Örkényben, Hajóson, Esztergomban és Kaposváron.  

A rendezvénysorozat megszervezésében a Panoráma Világklub öt kontinens mintegy 80 országát, 
államát átölelő 175 társklubja mellett számos civilszervezet, intézmény, cég, segítő magánszemély  
közreműködik. 

A Szervezőbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi közreműködőnek és a média képviselőinek 
önzetlen segítségükért, mind az előző Magyar Világtalálkozók eseményeiről, mind az V. 
Világtalálkozó  előkészületeiről eddig is megjelent számos cikkért, film- és hanganyagért! 

 
 



 

 

A  sajtótájékoztató programjából 
 

 A Világfalu programjainak, kiállítóinak  bemutatása (május 30-31., SYMA 
Rendezvényközpont) - dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke; 

 Hazádnak rendületlenül - díszünnepség (május 26., 18 óra, Uránia Nemzeti Filmszínház) 
- Nagyváradi-Kis Anna programigazgató; 

 Társadalmi Párbeszéd Fórum (május 28-án 15 órától, 29-én 9 órától, Thomas Hotel) - dr. 
Czeglédi József konferenciaigazgató, a Közép-Európai Club Pannónia Egyesület elnöke; 

 Gyere haza, várunk! - Programok az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban (május 25.) - 
Kodácz Csengele marketing vezető;  

 Nemzetközi Tudományos Tanácskozás - VI. Báthory-Brassai Konferencia (május 27., 28., 
9-20 óra, Óbudai Egyetem) - dr. Tuzson Tibor konferencia-igazgató és dr. Kőrösi Mária, 
a Szervezőbizottság alelnöke; 

 Ezer torokból… a 10 legnépszerűbb magyarnóta; a több hónapja tartó szavazás 
eredményhirdetése, a műsor programjának ismertetése. Ernszt Katalin és Nemere 
László programvezetők;  

 Művészeti, kulturális programok a Világtalálkozón - Hegedüs Tünde festő- és 
szobrászművész, programigazgató; 

 „És mégis! Lovas nemzet a magyar!" - Somogyi György fotókiállításának megnyitója. 

 Magyarsághíd - Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó (május 27.,14 
órától, OKISZ-székház) - Bokor Balázs, a Világklub Arab-Afrika Üzleti Fórumának elnöke; 

 A világ magyarsága által megszavazott 10 legnépszerűbb magyar népmeséről (könyv, 
cd) - és a Gyermeknapi programokról (Világfalu, május 31.) -  dr. Gubánné Pintér 
Annamária programvezető  és  Szalóczy Pál Kazincy-díjas előadóművész; 

 Palóc lakodalom - felvonulással, jelképes esketéssel, Lakodalmas Táncházzal (Világfalu, 
május 31. 15 órától). Sárdi Rózsa programvezető és Kanyó Judit, Varsány  
polgármestere. 

 Sajtóinformációk  - Czuh János, a sajtóiroda vezetője. 
 

Kóstolók és bemutatók a Világtalálkozó kiállítóitól 
 

 ivóvíz:   a Szentkirályi ásványvíz; Szigetközi  Friss Víz 

 sütemények: erdélyi kürtös kalács és varsányi lepény; 

 borok:   Huszárok bora (vörös) - a hajósi Huszár Borházból; 
  Cserszegi fűszeres (fehér) - az izsáki Birkás Borházból; a Vasuta-fröccs, 

 likőr:    Csíksomlyói Salvator likőr. 
 
 



 

 

 
Jelentkezés: 

 vilagklub@vilagklub.hu 
  
 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Világtalálkozó kiemelt rendezvényére, a Világfaluba, (SYMA 
Rendezvényközpont, május 30-31.) a május 12-i sajtótájékoztatón igény szerinti tiszteletjegyeket adunk át a 
sajtó képviselőinek. 
 
Egyéb rendezvényeinkre: A Világtalálkozó Díszünnepsége, Társadalmi Párbeszéd Fórum, Tudományos 
Konferencia, Gyere haza, várunk - program Ópusztaszeren, Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó, 
Székelyföldi Nap, Mága Zoltán koncert és további kulturális, művészeti programjainkon a helyek korlátozott 
száma miatt csak előzetes akkreditáció és helyfoglalás alapján tudunk belépőjegyeket biztosítani. 
 
A www.vilagtalalkozo.hu honlapon minden ezzel kapcsolatos információ rendelkezésre áll - további 
kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Sajtóiroda vezetőjéhez, Czuh Jánoshoz (telefon: +36 20 465 0576, e-
mail: fabula100@gmail.com). 

 
 

www.vilagtalalkozo.hu 
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