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-Külföldön is 
szavazhatnak majd a 
magyarok 

-Gizi, a mezítlábas vízi 
tündér 
Egy különleges sportág 
világbajnoka 

 
- A gitár virtuóza 
Snétberger Ferenc neve 
fogalommá nemesedett 

 
-Hazánk elnyerte 
Amerika elismerését 
Horváth Gábor, New 
York-i főkonzul számít a 
tengerentúli magyarok 
segítségére 

- Akadémikus lett 
Amerikában 
Szalay Sándor magas 
szintű elismerése 

- Gyerünk Atlantic 
Citybe! 

- Aranka is lehetett 
volna 
Goldie Hawn - magyar 
muzsikuscsaládban 
született 

-Nyugalom, kényelem, 
harmónia  
Mindez egy Duna-parti 
otthonban 

Hol vagytok, ausztrál 
magyarok? 

E lapszámunkban 
jelenik meg először 
felhívásunk az 
ausztráliai 
magyarokhoz: 
legyenek ők is 
készülő könyvünk 

szereplői! Ezzel a bejelentéssel 
lényegében elkezdődtek az Ausztráliai 
magyarok arcképcsarnoka című 
könyvünknek az előkészületei. Ezekben 
a napokban egy magyar kulturális 
delegáció látogatott el a távoli 
földrészre, s egyebek között elvitték a 
Panoráma magazin kérdőíveit, s 
megkezdték az adat- és 
információgyűjtést az ottani 
magyarságról.  

Bizonyára sokan már olvasták az ez év 
tavaszán  napvilágot látott �Amerikai 
magyarok arcképcsarnoka" című 
könyvünket, amely eljutott a távoli 
Ausztráliába is. Ennek hatására 
kezdeményezték ausztráliai olvasóink, 
hogy keressük meg és kutassuk föl a 
kontinensen élő magyarságot is, s 
ennek eredményét egy hasonló 
könyvben jelentessük meg.  

Információink szerint több mint 
félszázezren lehetnek, akik hajdanán 
kivándoroltak Ausztráliába, s ott vagy 
Új-Zélandon telepedtek le. Mi lett 
velük? Mire vitték? Hol és hogyan 
élnek? Pályafutások, izgalmas sztorik, 
kalandos életrajzok tucatjai várnak 
felfedezésre, mindezt sok-sok képpel, 
illusztrációval szeretnénk közreadni. 
Első alkalommal jelenik meg 

Kossuth nyomában 

 Hetvenöt éve múlt annak, hogy félez
magyarországi zarándok 
részvételével felavatták 
Kossuth Lajos New 
York-i emlékművét. A 
jubileum alkalmából 
ismét zarándokutat 
szervezett Amerikába a 
miskolci Kossuth Lajos 
Koszorúja Alapítvány. A 
csoport felkereste a New 
York-i és washingtoni Kossuth-
emlékhelyeket.  
(tovább)  

Film Wass Albertről 
 

A kiváló erdélyi, illetve am
magyar író, Wass Albert (

1998) a Floridában él
ifj. Szalay Róbert szerke
riporternek adta élete ut
interjúját. Az erről kész

dokumentumfilmet nemré
mutatták be Budapeste

 

Boldog magyar órák New York

New Yorkban megalakult a Manhatt
Hungarian Network, amely a világvá
élő magyarok új nemzedékét fogja ös
Azokét, akik tanulni, vagy karriert ép
érkeztek, lelkesek, dinamikusak és �
vallják � meg akarják hódítani a világ
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-Features from the 
American-Hungarian 
Panorama 

-Legyen Ön is 
könyvünk szereplője! 
Ausztráliai magyarok 
arcképcsarnoka  

Társkereső (új)

Magyarországon ilyen jellegű 
kiadvány, természetes hát, ha mi is 
nagy érdeklődéssel tekintünk elébe.  És 
Önök? 

 
A  megrendelőlap PDF-formátumban 

innen letölthető! 

     Kérjük, hogy a kitöltés után a következô fax-
számra szíveskedjenek elküldeni: 

941-751-6281 Amerikában, 

vagy (06 32) 314-295 Magyarországon. 

Népszerű magyar televízió

 Az amerikai magyar televíziós progr
évtizedek óta nagyban hozzájárulnak
magyar nyelv, kultúra és a nemzeti 
hagyományok ápolásához, így nagy 
szerepet játszanak a tengerentúli emi
életében.  

Texas helyett Eger 

 Amikor éjfél felé tetőfokára hágott a 
hangulat az egri Fehér Szarvas 
étteremben, a texasi Gazda Imre, az 
ünnepelt arra gondolt: sose hitte volna, 
hogy egykor még így fogadja az óhaza. 

 

Elment �Laci bátyánk"  

Rövid szenvedés u
93 évesen hunyt e
Varga László, ügy
író, politikus, a 
parlament korelnö

Az ismert közéleti személyiség 42 év
Amerikában, s a rendszerváltás után 
vissza a hazai közéletbe. 
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