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HÍRADÓ 

HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE’S MONTHLY NEWSLETTER  

760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152 

Kedves olvasónk! A 
Híradó ingyenes, de 
adományokat 
köszönettel fogadunk. 
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Februári naptár 11 

Tartalom: 

A Magyar Központ  

rendezvényei hírdetését 
megtalálja az internetten:  

www.hungariancentre.org.au 

www.ozhun.net 

14. évf. 4, szám, 2006 február 

Köszöntjük kedves olvasóinkat.  

Alig hogy az ó évtől elbucsúztunk az igazgatók munkája máris 
megkezdődött mivel hogy 2006 egy rendkivüli év.   

A tervbe vett programok mellett  a Hungarofest valamint az 1956-
os forradalom 50. évfordulónak megemlékezésére programsorozat 
kerül megrendezésre.  

Kellemes 2006-ot kivánunk! 
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A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 

működik. 

Félfogadás 

Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 

Cim: 

123 St. Georges Road.  

North Fitzroy, Vic 3068 
A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2006-ban: 

Február 19 

Március 19 

Április 23 

Május 21 

Június 18 

Július 16 

Augusztus 20 

Szeptember 24 

Október 15 

November 19 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

 

SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 

VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelánporcelánporcelánttt         
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART ÉS A 
MAGYAR KÖZPONTOT 

Játszócsoport MŰKÖDIK!!! 

 A Játszócsoport közös megegyezés 
alapján működik.  

Bővebb felvilágositást igénylők hivják KATIT 
a hivatalos órákon belül a 9807 0222 

telefonszámon. 



3 

AZ IFJÚSÁGI ÉS KUTURÁLIS 
SZÖVETKEZET RENDEZÉSÉBEN 

a Melbournei Magyar Központban 
760 Boronia Rd, Wantirna 

2006. február 19.-én vasárnap  

délután 4 órakor 

Jótékony Célra: az Ifjúsági Terem 
felújitására   

Szórakoztató Műsor 
 Operett  

Magyar Nóta 

Örökzöld melódiák   
Humor  

  

BUDAPESTRŐL 

DÖMSÖDI FARKAS BÁLINT 

és közkedvelt művésznőnk 

BISZÁK JÚLIA 

előadásában 
 

Jegyár: 20 dollár 

A szünetben: sütemény, kávé és 
hűsitő ital kapható! 

 Asztalfoglalás a következő 
személyeknél: 

VETŐ OLGA 9754 8579 

ATYIMÁS ERZSÉBET 9802 7637 

REGNUM EBÉD 

Február 26.-án a Szent István 
templom alatti társalgóban Regnum 

ebéd lesz déli 12 órakor.  

Ezzel kapcsolatos hirdetés a 3ZZZ 
rádióban és a Magyar Életben lesz. 

FIGYELEM! 

Lapzártakor még nem volt pontos 
időpont a katolikus szentmisékkel 
kapcsolatban. Ezért kérjük hallgassa a 
3ZZZ rádió magyar adásait, ott fogjuk 
a pontos időpontot közölni. 

Levelező társat keress 
Az világhálón jutottam el  a honlapra, itt találtam ezt a címet. 
Hévvízi Attila vagyok, ifjú házas, nem akarok se munkát vállalni 
Ausztráliában, se kivándorolni, csak ott élő emberekkel lev-
elezni. Magyarországon élek, Orosházán.  
 Ha valakinek van kedve levelezni velem, illetve velünk, 
a feleségemmel, szívesen vennénk.  
 Utazni szeretünk, szoktunk is, így ha valakivel baráti 
viszonyba keveredünk, szívesen segítünk szervezésben, 
amennyiben Magyarországot, vagy esetleg Európát célozza 
meg.   Emil címem: hevvizi@merian.hu 

 Attila 

1956 ban történt….. 

Az 1956-os év nagyon sok ember életében 
jelentős változást hozott. Ebben az évben 
magyarok ezrei hagyták el hazájukat  kü-
lönböző okok miatt ugymint  mert aktivan 
résztvettek a felkelésben, elegük lett az ural-
mon lévő rezsimből  vagy csak a jobb életet 
remélve. 
  Mindenkinek van egy története, vagy 
egy anekdotája a játékokról, a felkelésről vagy 
az Ausztráliába vándorlásról. Ebben az évben 
amikor megemlékezünk a felkelés 50. évfordu-
lójáról szeretnénk ha az emberek megoszta-
nák élményeiket velünk.  
  Amenyiben valakinek van egy érdekes 
története, anekdótája kérjük irja le  
(beleszoritva 200-300 szóban) hogy az 
évfolyamán közölhessük a “Magyar Élet”-ben, 
az interneten és a Hiradóban az év folyamán.  
 
Szeretnénk ezt az évet a leirt emlékekkel  fe-
lejthetetlenné tenni. 
  A történeteket kérjük küldjék a követ-
kező cimre: 
Commemoration Organising Committee 
Hungarian Community Centre 
760 Boronia Road, Wantirna 3152 
 
E mail to: kovesdy@bigpond.com.au vagy  
Fax: 03 9846 2675 

mailto:hevvizi@merian.hu
mailto:kovesdy@bigpond.com.au
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Gulyás / Halászlé főzési verseny 
a Magyar Központban 

2006. január 29 

 

 Vasárnap reggel, valamivel nyolcóra után 
érkeztünk a Központ területére. Már 
akkora egy pár szorgalmas család el is 
kezdte a főzést. 
  Az időjárás aggasztott 
minannyiunkat, a nyitott tűzzel való 
főzés miatt. Egy héttel korábban a 
kánikula miatti tűz tilalom amit ugyan 
meg oldott az azt követő esőzés. Ez a 
reggel is borús trópusi volt és azt 
lestük vajon megerednek e az 
Égicsatornák ami végül is 
nemkövetkezett be. Az előző 
esőzéstől nedves tűzelő miatt 
huzamosabb idő után sikerült csak 
olyan tűzet fakasztani, mire a 
bográcsokban vigan rotyogott a 
finomabbnál finomabb gulyás illetve 
halászlé. 
  Az izgalmakat megduplázta az, hogy a 
11,30-ra rendelt kenyér és lángostészta, még egy 
órával később ért oda. Kiderült, hogy Kinai újév 
volt, a pékek zárva voltak, egyik ugyan megigérte, 
hogy elkésziti számunkra az árut, de úgylátszik 
bealudt a szegény. 
  Egy kis késéssel elkészült az ebéd, 
megérkezett a várvavárt kenyér, szorgos kezek 
készitették a lángost és az ebéd elköltésével 
mindenki megelégedett. 
  Az idén a hetedik Gulyás és Halászlé főző 
verseny tizenkét versenyzővel indult: 

Auswogs (Danny és Bruce) – Gulyást 
Ámon Lilla – Dunántúli gulyást Böröczki módra 
Bartha Gábor – Kenguru gulyást cserkész módra 
Bogrács Banda (Ildikó, Angie és Lee) a Magyar 
Központ Népitánccsoportból – Gulyást 
Harkó Laci – Erdélyi Szövetség – Szegényes 
gulyást Székely módra 
Hegedűs Joe – Gulyást Tamásfalvai módra 
Horváth Irén Magyarországról – Pörkölt /gulyás 
keveréke Magyar módra 
Kovács Robi – Halászlét cserkész módra 
Spurigán János – Erdélyi gulyást 
Svak Erika – Gulyást 
Vilma néni – Náncsnéni Óbudai halászlét 
Szabó Gyurka – Bajai halászlét főzőtt 

  A nagy bográcsban 30 Kg húsból 
Spurigán János főzte a finom gulyást Tóth Zsuzsa 
és mások segitségével ami természetesen nem 
lett osztályozva. 
  A zsűri tagok: Kiss Aranka, Zahorán 
Gabriella az SBS rádiótól valamint Obermayer 
Péter a Korona vendéglő kedvenc szakácsa és 
egyik főnőke. 
  Miután a bográcsokban megfőtt az étel 

következett a zsűri nehéz munkája, az 
osztályozás. A három tagú zsűrinek nehéz volt a 
dolga, hiszen mindegyik étel elsőrendű volt. A 
gulyás főzés mesterei okoztak csak igazán gondot 
mindanyiunknak. Ami még nemfordult elő, 
mindegyik pontozás igen közel volt egymáshoz. 
De az hogy három versenyző egyformán szerepel, 
arra nemvoltunk felkészülve. Valójában három 

elsődijasunk lett és igy a dijakon 
pálcahúzással osztoztak. 
  A gulyásfőzés három elsődijas 
nyertese Bartha Gábor húzta, de uri 
ember lévén, átadta Horváth Irénnek. 
Dijja egy kis bogrács, oklevél és a 
Korona étteremtől 50 dolláros 
„voucher”. Második Bartha Gábor, Kis 
Magyar szakácsköny és oklevél, 
harmadik Hegedűs Joe egy üveg 
Debrői Hárslevelű bort és oklevelet 
kapott. 
  Halászléfőzés nyertesei: 
Első: Szabó Gyurka – dija egy kis 
bogrács, oklvél és a Korona étteremtől 
50 dolláros „voucher”. 
Második: Kovács Robi - Kis Magyar 

szakácskönyv és oklevél 
Harmadik: Vilma néni - egy üveg Debrői 
Hárslevelű bor és oklevél. 
  A közönség szavazata: 
Gulyás főzés: Bartha Gábor 
Halászlé: Szabó Gyurka nyerte – 1-1 üveg ital 
jutalommal. 
  Gratulálunk a nyerteseknek, és minden 
résztvevőnek, reméljük jövőre ismét beneveznek 
és ujabb szép emlékkel szaporodnak napjaink. 
Köszönjük a zsűri tagjainak közreműködését, 
Péter és Taddnek a nagylelkű ajándékukat 
valamint Simkó Manyinak aki finom pogácsákat 
amit eladásra készitett. 
  A nap tiszta bevételét 1,337 dollárt az 
ifjúság kulturája fejlesztésére forditjuk. 

Vető Olga 
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székeikkel és fogyasszák az izletes ételeinket 
kellemes árnyékos környezetben. 
További piknik felvilágositás: Atyimás Erzsébettől a 
9802 7637-es telefonszámon. 
 
 További tervezett programok: 
 
 Árilis 9: Ebéd az 1956-os programok javára a 
Magyar Központban 
 
 56 Faces (56-os Arcok) -Történelmi megemlékezés 
képekben Sandy Watson és Susan Gordon-Brown 
által. 
 
Előadás sorozat  a Melbourne-i Egyetem Európai 
Történelmi Központban 
Október 12. Professzor Leslie Holmes „ Kelet 
Európa, a Kreml és 1956” 
Október 19. Dr Szakály Sándor: „Az 1956-os 
forradalom: Miért Magyarország? 1956 Október – 
November eseményei. 
Október 26. Dr Horváth Róbert: „ A Nyugat 
reagálása a Magyar forradalomra” 
November 2. Dr Roger Hein : „Ausztrália és a 
Magyar menekültek fogadása. 
 
 Október 21. Diszvacsora a Magyar Központban 
 
 Október 22. Ünnepi megemlékezés 
 
 Október 23. Gyertyafényes virrasztás a Magyar 
Központban a Hősi Emlékműnél. Rövid 
megemlekezés. 
 
 Október 29.  Ünnepi Programok a Federation 
téren. 
 
 November 4. Magyar Emlékmű megkoszorúzása a 
Carlton-i temetőben 
 
 Az 1956-os Melbourne-i Olimpiai játékok 
megemlékezésének részeként az Ausztrál Olimpiai 
Szövetség rendezésében egy bemutató vizipoló 
mecs lesz tartva  Magyarország és Ausztrália között 
november 16.-án az Albert Parkban, majd ezt 
követően november 18.-án Magyar – Orosz vizipoló 
meccs. Az események sikerének érdekében „Hajrá 
Magyarok mozgalom” kezdődött. Ennek a 
mozgalomnak a célja, hogy minnél több szurkoló 
vegyen részt a meccseken. 
További informaciókat a mozgalomról Simon Endre 
ad a (03) 9325 1809 telefonon vagy E mail: 
andrew.simon@optusnet.com.au  

  

Ez az év sok értékes és érdekes eseményt nyújt, 
melyekre minden honfitársat várunk. Kérjük 
jegyezzék naptárukba a fent emlitett dátumokat hogy 
méltóan együtt emlékezhessünk az 1956-os 
szabadságharc 50. évfordulóján. 

K.É 

► 

A MEGEMLÉKEZÉS 
ELKEZDŐDŐTT 

 A 2006-os évvel megkezdődőtt a megemlékezés az 
1956-os felkelésről. Ugyan úgy mint Magyar-
országon, itt is egész évben megemlékezések 
sorozatával lesz rávilágitva, hogy ez a történelmi 
esemény milyen nagy hatással volt az egész világra 
történelmére, habár az eredménye csak 17 évvel 
ezelőtt következett be. 
Erre a nagyon fontos eseményre minden államban 
megemlékeznek, de a hivatalos Ausztrál programok 
Melbourne-ben kerülnek megrendezésre. Az első 
lépés már 2005-ben megtörtént a védnökök és  az 
adományozók felkérésével. Ezeknek és 
remélhetőleg a közeljövőben jelentkező további 
védnököknek  a jelentős hozzájárulása segiti a 
szervező bizottságot a magas szintű programsorozat 
megszervezéséhez.  
Két fajta védnökség váltható: 
Platinium Védnökség személyenként 250 dollár – 
bennefoglaltatik a Védnöki emlékjelvény, emléklap 
és részvétel a diszvacsorán. 
Arany Védnökség  személyenként 100 dollár – 
bennefoglaltatik a Védnöki emlékjelvény és az 
emléklap. 
Védnökség megváltása/befizetése  Kocsis 
Margitnál . Telefon: (03) 9803 5038 
A mellékelt listával szeretnénk nyugtázni a mai napig 
jelentkezett vednököket, adómányozokat. 
 
 Számos különböző kiállitás kerül bemutatásra 
különböző események kapcsán. Az első kiállitás  
2006. január 15.-én nyilt Bocskai kiállitó teremben 
ifjú Szabó József művész munkáiból  „Dream 
Sequence” cimmel. A kiállitást Papp József 
Magyarország  Főkonzulja nyitotta meg melyet 
Világos István Magyarország Tiszteletbeli Konzulja 
szervezett. Szabó József  gondolatai: „Én nagyon 
szerencsés vagyok mert Ausztráliában születtem. A 
szabadság kifejezése egy elfogadott életforma. Ez a 
szabadság nem jön könnyen. Hálámat szeretném 
kifejezni szüleimnek és mindazoknak akik részvettek 
az 1956-os szabadságharcban. Az eredmény lehet, 
hogy nem az lett amiért Ök harcoltak, de végül is a 
szabadságra törekedtek. 
 
 Cser Ferenc és Fodor Sándor irtak egy könnyen 
érthető angol nyelvű tájékoztatót. A tájékoztató célja, 
hogy a nagyközönség minnél szélesebb rétegben 
megismerje az 1956-os felkelés okát. A tájékoztató 
rövidesen megjelenik és jutattjuk befolyásos 
embereknek, könyvtárakba és egyetemekre, stb. 
 
 Az első esemény az 1956-os programok anyagi 
támgatására 2006. február 12-én kerül megren-
dezésre, „Piknik”  lesz a Magyar Központban. Ez az 
esemény az összes szabadságharcos tiszteletére 
lesz tartva akik harcoltak egy szebb jövőért.  
 
Kérjük minnél többen jöjjenek barátaikkal, kerti 

mailto:andrew.simon@optusnet.com.au
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Platinium:   

Demokratikus Délvidéki Magy-

arok Szövetsége   

FodorJolán 

Geelong Hungarian St. László  

Senior Citizens Social Club 

Inc. 

Hajdu József 

Jankovics Ferenc & Márija 

Kapitány Jenő 

Kocsis Margaret 

Kövesdy Éva 

Miklós Zitta 

Rácz Judit & József 

Rozinszky Gyula 

Sulyok István 

Szilágyi Emilija 

Veselik Miklós 

Veselik Valéria 

 

Arany: 
   
Ambrózy Anna 

Ámon Lilla 

Ámon Antal 

Atyimás Erzsébet 

Bacsak Mária 

Bánvölgyi Erzsébet 

Barak Jánosné 

Barak János 

Bartha Lajos 

Bolz György 

Csúk Júlia 

Dér József 

Domonkos Les 

Erdélyi Szövetség  

Erdélyi Szövetség  

Erdélyi Szövetség  

Erdélyi Szövetség  

Erdélyi Szövetség  

Fazakas Jolán 

Fazakas Sándor 

Fehér István 

Fodor Sándor 

Fogarassy Marika 

Galambos Imola 

Galló Elizabeth 

Gulyás Gyöngyi 

Győri László 

Harangozó Anna 

Kocsis Endre 

Kövesdy András 

Krsztekanits Sándor 

Krsztekanits Violetta 

Kulcsár Ferenc 

Kurtz Mária 

Lengyel Nándor 

Lévay Vilma 

Makrai Irma 

Meggyesi Ernő 

Mező Mária 

Mező Feri 

Miklós Gábor 

Nagy József 

Nunawading Hungarian 

Senior Citizens Club  

Pelle Lajos 

Piller István 

Rodek Antal 

Sellers Patricia 

Serföző Krisztina 

Simkó József 

Simkó Manyi 

Simma Edith 

Simó Márti 

 

  

Simon István & Ilona 

Simon Jon & Staff 

Simon József 

Sülly Eta 

Szabó József 

Szabó György 

Szabolcs Ferenc 

Szalkai Albert Tibor 

Szalkai Barbara 

Szegedi Erika 

Vető Olga 

Vető Tibor 

Wallace-Mitchell Hugh &  

Elizabeth 

Zahorán Gabriella 

 

Adomány: 
  
Ács Irén 

Bavolyár Teri 

Bitó Mária 

Bognár Erzsi 

Ducza Károly 

Farkas János 

Gazsó Erzsi 

Hidas Magda & Imre 

Hona Klára 

Jedynak Mária 

Juhász Piri 

Kadvány Antal 

Kovács Zoltán 

Lovasz Eszter 

Major Erzsi 

Nagy Anna 

Palcsek Elizabeth 

Péterfy Endre 

Reyes Elizabeth 

Schöffer Gizi 

Szabi István 

Szabó Mária 

Szabó Erzsi 

Szlávik Margit 

Szücs Eta 

Varga Etelka 

Weber Erzsi 

Zalay Edith 

VÉDNÖKÖK 
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MÁRCIUS 15-i ÜNNEPÉLY 

2006. március 19.-én, vasárnap du. 
3 órakor a Magyar Központban. 

 

Minden honfitársat szeretettel várunk 

 

S zabó József „Dream Sequence” kép 

kiállitás megnyitója a Bocskai 

kiállitó termeben.  A kiállitást  

Papp József főkonzul nyitotta meg. 

ISTVÁN A KIRÁLY 1996—2006 

 

Ebben az évben lesz tiz éve, hogy Quittner János 
megrendezte István a király rock-operát.  

 

Ez alkalommal a Magyar Központ szeretettel 
meghivja a volt szereplőket akik részt vettek a 
produkcióban mindenkit aki szeretne találkozni 
Quittner Jánossal. 

 

Mikor: 2006 február 21 

Hol: Magyar Központ, 760 Boronia Road, Wantirna. 

Időpont: 7,30-kor 

Könnyű vacsora 

 

RSVP: február 17-ig Vető Olgánál: 9754 8579 

 Are your parents or grandpar-

ents migrants to Australia? 

Do you fancy a free trip to their homeland? 

 

December Films is looking for people to take 

part in our television documentary series for 

the ABC.  They are looking for second and 

third generation Australians to go back to 

their country of origin to live the life they 

might have led, had their parents or grand-

parents not migrated to Australia. 

 

There are many cultures that we see on TV 

everyday, that we all know about. But we 

want people from cultures we rarely see.   

For example: 

*Is you Dad from a village in the Andes? 

*Is your Mum from the foothills of the Hima-

layas? 

*Did your Granny grow up in a village in Af-

rica? 

*Was your Grandad a Bedouin in the desert? 

 

If you are the descendant of migrants, have 

never been to your country of origin and have 

a great sense of adventure, send your name, 

phone number and family’s country of origin 

to: 

familyfootsteps@decemberfilms.com.au 

or call them on 03 9699 8911 

mailto:familyfootsteps@decemberfilms.com.au
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Hajrá  Magyarok! 
 
 Novemberben lesz ötven éve, hogy a 
Melbourne-i Olimpia vizilabda döntőjében 4:0 -
ra legyőztük az oroszokat, s a magyar csapat 
olimpiai aranyérmet nyert vizipolúban.  
 
  A vízilabda csapat tagjai: - Bolváry Antal, 
Boros Ottó, Gyarmati Dezsõ, Hevesi István, 
Jeney László, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György, 
Markovits Kálmán, Mayer Mihály, Szívós István, 
Zádor Ervin  
 
Az 1956-os Magyar Forradalom leverését 
követően, ez az aranyérem számunkra, 
magyarok számára sokkal-sokkal többet 
jelentett mint  pusztán egy sport siker. Úgy 
éreztük, (szüleim nevében is mondom ezt), 
hogy nemzeti büszkeségünket szereztük vissza 
ezzel a győzelemmel. A tankokkal eltiport 
szabadságharcunkért valamiféle elégtetelt 
nyertünk. Azon a történelmi meccsen úgy 
éreztük, mindenki a mi oldalunkon van, a 
szimpatikus ausztrál közönség is egyértelműen 
a magyarokat biztatta.   
  
Nem véletlen tehát, hogy a magyar sportolok 
sikereit úgy tartjuk számon, mint amelyek 
jelentős szerepet játszottak abban, hogy a 
magyar nemzet elnyerje a világ elismerését, 
nagyrabecsülését. 
 
 1956 óta, sok viz lefolyt a Dunán. A 
kommunista Szovjetunió nem létezik többé. A 
sportbeli sikerek elérése nagyon helyesen, nem 
élet-halál kérdés többé számunkra, hiszen 
számtalan értelmes célt találunk e mellett az 
életünkben. 
 
 Az ötven éve lejátszott olimpiai döntőre 
emlékezve 2006. november 18. mégis 
kiemelkedő eseményt igér számunkra, merhogy 
ezen  a napon, a nevezetes  vizilabda csatának 
az emleket felidézve, ismét vizbe száll itt, 
Melbourneben, a magyar és az orosz 
válogatott.  
 
 A Melbourne-i Olimpia félszáz éves évfordulója 
alkalmából megrendezendő ünnepségsorozat 
keretében  Melbournebe várják a világ minden 
tájáról a kiemelkedő teljesitményt elérő 
olimpikonokat, köztük közel 100 magyar 
olimpiai érmes sportolot. 
 
 Magyar szempontból sporttörténeti eseményt 
igér az úszóstadion november 18-án. 
 
 Már megkezdjük a jegyigények összeirását, 
hogy terveinknek megfelelően ezer fős,  
nemzeti zászloerdő boritotta szektorból 
biztassuk az olimpiát, világbajnokságot és 

világkupát is nyert  magyar vizilabda válogatottat.  
 
 Kiváló alkalom, hogy autógramot gyűjtsünk a 
magyar sport csillagaitól, s kezet szoritsunk velük, 
vagy hogy szemünkkel megsimogassuk őket.  
 
 Simon Endre 

OLIMPIÁNAK INDULT… 
 
  
 Ha létezik egy valami, ami miatt sajnálom, hogy 
nem az ötvenes években éltem, az az akkori 
magyarországi sportélet. Az a megismételhetetlen  
időszak, amikor a szurkoló nem tudott  úgy elmenni 
bármely sportág  nem is nemzetközi, csak hazai 
versenyére, hogy  lépten nyomon ne világ-
klasszisokba botlott volna, hogy ne világszínvonalú 
versenyeket látott volna. Csodálatos dolog lehetett 
hétről hétre gyönyörködni Puskásék mesteri 
játéktudásában, figyelni a polós nagyságok 
varázslatos gömbérzékét vagy nyomon követni a 
világhegemóniát uraló magyar kardforgatók briliáns 
pengevezetését. Szóval Keleti Ágnes, Gyarmati, 
Gerevich, Papp Laci és még órákig sorolhatnánk. 
Ki venné a bátorságot magának, hogy sorrendet 
állítson fel közöttük. A maga sportágában zseni volt 
mind kivétel nélkül. 
 Még vagy 110 társukkal egyetemben ők is 
ott döcögtek a buszon, mellyel elhagyták 
Budapestet, hogy majd valahogy, maguk sem 
tudták miként, de kijussanak a melbourne-i 
olimpiára. Szorongtak, hogy ne szorongtak volna, 
hisz még csak 1 hét telt el október 23-a óta és ők 
egytől egyig a kötelességüktől hajtva, hátrahagyva 
családot, gyereket és a teljes bizonytalanságot, a 
kiszámíthatatlanságot elindultak, hogy megpró-
bálják életük legjobbját nyújtani az olimpián a haza 
és önmaguk dicsőségére.  Voltak akik megköp-
dösték az olimpiai zászlóval feldíszített és e 
jelzéstől oltalmat remélő buszt, mondván  a 
történelmi idő mindenkinek otthon ad feladatot, míg 
mások viszont Londonra és Helsinkire emlékezve 
megtapsolták őket, mondván vigyétek hírét a 
forradalomnak a világ legtávolabbi részébe is  
bízva abban, hogy mire visszaérkeztek egy szabad 
ország ünneplése fogad benneteket. 
Nos így kezdődik a történet és így kezdődik az 
Olimpiának indult… c. dokumentumfilm, Dobor 
Dezső és Zoltán János filmje. Budapesti 
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televíziósok vették a fejükbe, hogy így 50 évvel 
később örök emléket állítanak a történelmi idők 
történelmi hitelű tanúinak, a sportolóknak, akiknek 
az olimpiák több mint 100 éves történetében a 
legnehezebb körülmények között kellett helyt 
állniuk. Úgy kellett felvenniük a versenyt a békés 
felkészülést végző vetélytársaikkal, hogy ők a 
forradalmi események miatt hetekig nem edzettek, 
a helyszínen pedig még arra sem volt lehető-
ségük, hogy telefonösszeköttetésbe lépjenek 
otthon maradt szeretteikkel. Csoda hogy az 
elrongyolódott idegeikkel versenyezve így is 9 
aranyéremmel zárhatták a versenyt, pedig a 
legtöbb szakember véleménye szerint felkészül-
tségük alapján akár a helsinkii 16 aranyat is 
túlszárnyalhatták volna. 
Cudar, embert próbálóan nehéz idők voltak. 
Ma Magyarország lakosságának közel két 
harmada, több mint 6 millió ember 1956 után 
született. A film nekik szól elsősorban, azoknak 
akik szerencsére csak hallhattak arról, hogy 
miként is alakult az élet itt Európa szívében az 
ötvenes évek közepén. Nagyon sok mindent meg 
kell értetnünk a nemcsak a jövőjüket fürkésző, de 
a  múltjukat is kutató fiatalokkal, azt hogy akkor 
nem volt Internet, nem volt mobil telefon, sőt a TV-
t is csak az olimpia hozta el még az ausztráloknak 
is, nemhogy Magyarországon nézhették volna a 
versenyeket a nézők. Erre csak most 50 évvel 
később a dokumentumfilm által lesz lehetősége a 
sportszeretőknek, sőt a versenyzők maguk is 50 
év után látják először a sikereiket megőrzött 
filmkockákat, melyek nem hogy a zavaros idők 
során, de a későbbi évtizedekben sem jutottak el 
Magyarországra. Mindez ma már nemzeti kincs, 
amit kötelességünk megmutatni és megőrizni – 
így gondolkodnak a film készítői, akik több mint 
másfél éve dolgoznak a kutatásokon a 
levéltáraktól a filmarchívumokig, a könyvtáraktól a 
hangarchívumokig a országhatáron belül és kívül. 
Minden még élő magyar olimpiai részt vevő 
kamera elé kerül, hogy a saját 56-os olimpiáját 
elmesélje és  akik már nem szólhatnak fikciós 
jeleneteken keresztül elevenednek meg. 
 
 Felhívás 
 
Sajnos 5 sportolónk eltűnt  a nagyvilágban, még 
egykori sporttársaik sem igen tudnak felőlük. 
Ha olvasóink közt akadnának olyanok, akik tudnak 
az atléta GYARMATI OLGA, VIGH ERZSÉBET, 
az úszó Ördögh Zsuzsa és Magyar László 
valamint a műugró SIÁK TERENC 
fellelhetőségéről, kérjük jelezzék azt a film egyik 
rendezőjénél, Dobor Dezsőnél. 
E-mail: dobord001@yahoo.co.uk 
A szerkesztők keresnek továbbá olyan home 
video felvételeket is, melyek 1956-ban 
Melbourneben készültek a magyarokról vagy 
pedig 1957-ben az amerikai turnéjukon rögzítették 

őket! Nagyon sokat segítenének azzal, ha ilyen 
videofelvétellel vagy eredeti fotókkal tudnák 
megörvendeztetni a film leendő nézőit. 
 
 Ausztrália 
 A stáb tavaly év végén több hetet forgatott szerte 
Ausztráliában, igyekezvén minden egykori fő és 
mellékszereplőt megszólaltatni. Ez a terv 1 riport 
kivételével meg is valósult, csak az olimpiai 
ezüstérmes atléta Rozsnyói Sándor állt el a kamera 
kínálta lehetőségtől, hogy az örökkévalóság 
számára összegezze életének ezt a fontos 
korszakát. Rajta kívül csak segítőszándékkal 
találkoztunk, bármerre is fordultunk meg az 
országban. Szinte kézről kézre adtak a magyarok, 
fontosabbnál fontosabb kockákkal gazdagítva a 
nagy olimpiai puzzle-t. Külön köszönet a Hódy, 
Kövesdy és Világos házaspárnak Melbourneben, 
Galántaiéknak a Gold Coaston, Bogsányi Dénesnek 
Canberrában, a melbourne-i és a sydney-i Magyar 
Ház lelkes stábjának, valamennyi készséges 
riportalanynak, az olimpiai relikviák gyűjtőinek és az 
ottani magyar médiának az önzetlen támogatásért. 
18000 nap telt el az olimpia óta, 50 év. A 
történelemben egy pillanat tört része, ugyanakkor 
egy ember szinte teljes felnőtt élete. Csodálatos volt 
átélni, hogy ennyi idő távlatából is milyen szeretettel 
gondozza a magyarság a nagy sportsikereink 
emlékét. 
 
 USA 
 A stáb tavasszal Amerika felé veszi útját és az ott 
élő egykori versenyzőket szólítja meg, mesélteti el 
velük a nagy melbourne-i kalandot, ami azóta már a 
XX. századi történelem része. Remélhetőleg az 
ausztráliaihoz hasonlóan sikeres lesz az amerikai 
munka is, hogy így váljék teljessé a kép és a másfél 
órás film is, melyet ez év őszén mutat majd be a 
Magyar Televízió. 
 
 Dobor Dezső 

mailto:dobord001@yahoo.co.uk
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Sakk hirek ! 

 

 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  

6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 

(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  

 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  

 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttlétekre.     

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 

rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik 

az igénylőket, hogy az eljárásszabályokat 

vegyék figyelembe a terem használat előtt és 
alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 

tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. A 

felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 

 Hungarian Studies / Research 

 Teaching of Hungarian as a foreign language 

 Teaching and mediation of Hungarian studies 

 Scientific and cultural lectures 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 

 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

KORONA 

 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 
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február 6. vasárnap   de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 

február 12. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 

     1956-2006– Pikinik 

február 19. vasárnap  de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 

     Klub ebéd 

     Szorakoztató műsor  

február 26. vasárnap   de. 11.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 

     Regnum Szövetkezet ebédje 

      

MÁRCIUSI NAPTÁR  

 

március 3-4-5. péntek- vasárnap HUNGAROFEST 2006 

március 11-12. szombat- vasárnap Hungarofest kiállitás 

 március 19. vasárnap  Márciusi ünnepély 

     Klub ebéd 

Március 26. vasárnap   Erdélyi Szövetség piknik  

 

     

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb február 20.-ig eljutattni 

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


