A Panoráma Világklub bemutatása
A világ és benne a magyarok
A XXI. század új kihívások elé állítja a Föld lakóit, így bennünket, magyarokat is. A világban zajló folyamatok felerősítik a nemzeti és a nemzetek
közötti együttműködés szükségességét, különösen gazdasági, kulturális és kommunikációs területeken. A tízmilliós Magyarország határain túl
ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszórattatva az öt kontinensen. A magyar nemzet határok feletti összetartozása,
együttműködésének előmozdítása közös ügyünk. Az eredményességért nem csak a magyarság, hanem a velünk együttműködő népek,
nemzetek összefogására is szükség van szerte a nagyvilágban. Mindezen feladatokban a civilszerveződéseknek érdemi szerep juthat.

Szellemisége és értékrendje
A Panoráma Világklub civilhálózata több mint egy évtizeddel ezelőtt indult útjára, s egyfajta szellemi hídként létrehozta a kapcsolatteremtés és
együttműködés lehetőségeit: egyfelől a Kárpát-medence magyarsága és a világba szétszóratott honﬁtársaink között, másfelől pedig megszólítva
és bekapcsolva a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érző, érdeklődő idegen népek, nemzetek ﬁait is.
A klubhoz csatlakozók hisznek a jóban, az igazban, a szépben és készek tenni értékeink megmaradásáért és térhódításáért. A közösségek
szellemiségét alapvetően nemzeti, polgári, konzervatív és a keresztény értékek képezik. Mindenféle megkülönböztetéstől mentesen, pártoktól,
társadalmi szervezetektől és politikai csoportosulásoktól függetlenül tevékenykednek. E gondolatkör mellé kívánják állítani a társadalmi, a
kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles személyiségeit, közösségeit és mindazokat, akik
fontosnak tartják a cselekvést az összmagyarság érdekében. Munkáját számos hazai és külhoni médium segíti, kiemelten a Panoráma
világmagazin, s a www.vilagklub.hu és a www.vilagtalalkozo.hu honlapok.
A Világklub különlegessége, hogy nem csak Magyarország és a nagyvilág, hanem a társklubok révén a különböző országok egymás közötti
kapcsolatainak kialakítását is segíti. (A működéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az Alapokmány tartalmazza.)

Társklubok, Fórumok, rendezvények
A Panoráma Világklub társklubjainak száma meghaladja a százat, átölelve öt kontinens mintegy hetven országát, államát. Magyarországon, a
budapesti központon kívül csaknem valamennyi megyében és egyre több városban tevékenykedik. Sorra alakulnak az ifjúsági klubok, amelyek a
ﬁatalabb korosztály igényeihez igazodó programokat szerveznek, s megszólítják a „modernkori kivándorló generációt” is.
Ezek a harmonikusan együttműködő, egymással partneri - és nem alá-fölérendeltségi – viszonyban álló kisebb-nagyobb közösségek készek az
értékek és teljesítmények közvetítésére, Magyarország jó hírnevének erősítésére szerte a nagyvilágban, befogadva más népek, nemzetek
értékeit, kultúráját is. Különböző rendszerességgel tartanak összejöveteleket, fórumokat, konferenciákat, kulturális és szórakoztató
rendezvényeket. A Világklubok tagjai érdeklődésűk szerint különféle Fórumokat alakítanak. Így jött létre a Művészeti Galéria, az Életmód Fórum,
az Üzleti Fórum, a Karitatív Fórum, a Partnervárosok Fóruma, a Világutazók Fóruma, a Társkereső Fórum, a Panoráma Rendezvényszervező
Iroda, s folyamatosan alakulnak újabb közösségek.

Magyar Világtalálkozók, elismerések
Kiemelt évenkénti eseményük a Budapesten és határon innen és túl több településen megrendezendő Magyar Világtalálkozó, amely a
határokon átívelő, sokszínű és kölcsönös előnyökre építő kapcsolatteremtés és együttműködés fesztivál jellegű nyolcnapos eseménysorozata,
további kapcsolódó programokkal. A tízezreket vonzó találkozó a legszélesebb témakörökben nyújt programokat, a szervezők által felépített
Világfaluban pedig a magyar-magyar kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére és más népek kultúrájának megismerésére is lehetőség nyílik
A találkozón kerül átadásra A Világ Magyarságáért közéleti és művészeti díj, az Összefogás a Magyarságért Díj, valamint a Tiszteletbeli Magyar
elismerés. Az I. Magyar Világtalálkozó 25 ország részvételével 2011-ben Balatonlellén zajlott. A II. Magyar Világtalálkozóra 2012-ben 58 országból
érkeztek vendégek, Budapesten és hat városban tartották, több mint húszezer fő részvételével. A III. Magyar Világtalálkozóra 2013 májusában
Budapesten és tizenegy városban került sor, s 65 ország képviseletében jelentek meg, az összlátogatottság meghaladta a 30 ezret. A IV. Magyar
Világtalálkozóra 2014 május 18-25 között kerül sor Budapesten és több településen.

Üzenet és jelmondat
Határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés Magyarország és a magyarság érdekében;
Hagyományainkat őrizzük meg, teremtsünk új értékeket, összefogásunk és teljesítményeink által legyünk ismertek a világban!
Határtalan összefogás értékeinkért!

