Egy

magyar közélet

cilvilszervezet életéből

Beszélgetés Tanka Lászlóval, a Panoráma Világklub alapítójával

− Ön jogász, újságíró. Hogyan
mutatná be legszívesebben
saját magát?
− Újságíró vagyok, akit sodornak a kihívások.
− Mikor és hol döntött úgy,
hogy megalapítja a világklubot?
− Amerikai, ausztráliai, európai, dél-amerikai riportútjaimon érlelődött bennem a
gondolat. Ezeken az utakon
megismertem a világba szétszéledt magyarokat, s akkor
jött az ötlet, kellene egy klubot alapítani, amely a Panoráma újságunkhoz kötődik,
ezért lett a neve Panoráma
Világklub.
− Hányan vettek részt az alapításban?
− Körülbelül hatvanan voltunk az első rendezvényen,
amelyet a Budai Várban, a
Magyar Kultúra Alapítvány
székházában tartottunk 2003ban. Az alapítvány akkori
vezetői, dr. Koncz Gábor és
Bába Szilvia kiváló partnerek
voltak ebben.
− Hogyan jött létre a klub?
− Abszolút csapatmunka ez!
Beszélgettünk, ötleteltünk
a barátaimmal. A klub egy
baráti, értékalapú civilszervezetként indult, ma is az.
Mentes az aktuálpolitikától,
az ideológiától, s nem hie2 016 . X III / 2
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rarchikusan, hanem harmonikusan szerveződik… Jövőre
15 évesek leszünk. Eddig öt
kontinens 90 országában 210
társklubunkkal több száz
rendezvényünk volt.

Név: Dr. Tanka László

− Hány világtalálkozót szerveztek?
− Hat Magyar Világtalálkozót
rendeztünk, amelyek 8-10
naposak voltak, s mintegy
30-30 ezer ember vett részt
rajtuk. Ez év május 14-21.
között lesz a hetedik.

Foglalkozás: újságíró
Csillagjegy: bika
Lakhely: Budapest
Honlap:
www.vilagklub.hu

...
akkor és ott
ELMONDANI
MINDENT,
ahol és amikor
lehetséges.

− Mi a célja a világklubbal?
− Ahogyan alapokmányunkban is megfogalmaztuk:
határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés.
− Korunk legfontosabb információs
csatornája
az
internet. Önök hogyan érik el
a résztvevőket?
− Hírlevünk, Facebook-oldalunk, honlapunk nekünk is
van bőven, de ennél sokkal
fontosabbak a személyes találkozók. Rengeteg helyi és
központi rendezvényünk van.
− Kikhez szólnak ezek a találkozók?
− Mindenkihez, akinek fontos
az értékalapú kapcsolatépítés.
− Komoly szervezeti felépítés
van a hálózaton belül. Miért
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