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Ausztrália Napja
Január 26-a Ausztrália napja és ugyan a dátum
több éve megosztja a lakosságot, még maradt idén
is nemzeti ünnep.
1788-ban ezen a napon Arthur Phillip kapitány 11
hajónyi elítélttel partraszállt Port Jackson-ba,
felhúzta a brit zászlót a Sydney öbölben és kolóniát
alapított.
A vitát az indította el, hogy sok őslakos ausztrál ezt
a napot az invázió napjának tekinti és a Túlélés
napjának nevezi. Úgy gondolják ezen a napon nem
ünnepelni kell, hanem tisztelegni az őslakosok
túlélése és kitartása előtt. Nekik ez egy
gyászünnep.
Én igazán nem érzékelem ezeket a vitákat, hisz
ezen a napon az ausztál identitást, a kultúrát, a
sokszínűséget és a lehetőségeket ünnepeljük és
nem a bitokbavételt. Ma már ez a dátum nem bír
olyan nagy jelentőséggel mint anno, az ünnep
viszont mindenkit körbevesz. Ez a földrész sokféle
nemzetiségnek adott otthont és élhet együtt
békében, szeretetben. Nekem erről szól Ausztrália
napja: Ausztrália természeti csodáiról, növény- és
állatvilágáról,
az
ausztrálok
szokásairól,
felfedezéseiről,
sikereiről,
az
emberek
optimizmusáról,
nyugodtságáról,
vidám
életkedvükről.
Ez mind megnyilvánul az ünneplés formájában is,
mint ünnepi felvonulás ausztrália színeivel, BBQ a
tengerparton, vidám családi vagy baráti
társaságban stb. Idén 2020-ban ugyan a

melbourne-i felvonulás kissé keveredett a Kínai
Újévi felvonulással és utána egy demonstrációval a
Flinders téren, ahol mindenki kifejezhette érzéseit
az ünneppel kapcsolatban.
Az Árpád Otthonban is megünnepeltük Ausztrália
napját, hiszen ez az ország biztosított sok-sok
magyar számára túlélést a világháborúk és ’56
után. Nekünk pedig, kik önként választottuk, hogy
két hazánk legyen, szintén kötelességünknek
érezzük hogy részesei legyünk ennek a napnak.
A nappalikat feldíszítettük ausztrália színeivel. A
képcsarnok kiállítása bemutatta Ausztrália
legjellegzetesebb állatait és növényeit, államait és
fővárosait, jelképeit, találmányait és legszebb
tájait.
Majd
egy
foglakozás
keretében
felelevenítettük azokat a fontos dolgokat, amit egy
állampolgárnak
illik
tudni.
Lakóink
visszaemlékeztek régi városnéző kirándulásaikra,
mikor virtuális utazást tettünk az államok
fővárosaiban, vagy Ausztrália legszebb tájain, de
voltak akik még a nemzeti pénz változásáról is
tudtak mesélni. Időseink nagyon élvezték a
virtuális találkozást az ausztrál állatokkal,
növényekkel. A foglalkozás során megbeszéltük
ausztrália nemzeti jelképeit, és meghallgattunk
egy pár ausztrál dalt, többek között a Waltzing
Matilda-t. Végül, hogy teljes legyen ünnepünk,
elfogyasztottunk egy tál Tim-Tam-et, ausztrália
jellegzetes édességét.
Pető Évi /dolgozó
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Farsangi mulatság

Az Árpád Otthon lakói és
munkatársai
2020.
február 14-én délután
jelmezeikbe
bújva
ünnepelték a farsangot.
Volt sok tánc, móka,
kacagás, csörögefánk. A
talpalávalót Éva és Pityu
szolgáltatta.
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Március 15.

Mint minden évben az idén is
megemlékeztünk Március 15-re, mely az
1848-49-es
polgári
forradalom
és
szabadságharc kezdete. A szabadságharc
Magyarország újkori történetének egyik
meghatározó
eseménye,
társadalmi
reformjaival
a
polgári
átalakulás
megindítója.
Lakóink
szorgalmasan
készültek
a
megemlékezésre,
gyakorolták
és
megtanulták az ünnepi műsor szövegét. A
nagy napon ünneplőbe öltöztek, kokárdát
tűztek és együtt elevenítették fel az akkor
történt eseményeket.
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Kirándulások
Lakóink ebben a negyedévben is szorgalmasan jártak kirándulni, és minden alkalommal vidáman, új
élményekkel és szép emlékekkel tértek vissza.
Caribbean Garden

Yarra Valley Chocolate Factory

Warran Glen Nursery
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Kürtöskalács sütés az Árpád Otthonban
A kürtőskalács története
A kürtőskalács, egy jellegzetes erdélyi specialitás,
a Székelyföld nemzeti süteménye, melyet a régi
időkben esküvők, egyházi ünnepek, keresztelők és
vendégek
fogadásakor
készítették,
mely
hagyomány napjainkban is él.
A kürtőskaláccsal kapcsolatban máig is sok vita
kering, hogy valójában kürtös kalácsról vagy
kürtőskalácsról van-e szó, ha a fenti süteményt
emlegetik.
Némelyek úgy tartják, hogy a kürtös kalács
elnevezés a találóbb, mert ez a sütemény a
honfoglaláskori időkig vezethető vissza, ugyanis a
portyázó magyarok ha lisztet és tojást
zsákmányoltak, tésztát gyúrtak belőle, majd ezt
kürtjeikre csavarva megsütötték a tábortűznél.
Mások pedig úgy vélik, hogy a kürtőskalácsnak
semmi köze a honfoglaló magyarokhoz, mivel ezt
a süteményt csak akkor készítették, amikor már
megtelepedtek és stabil konyhával rendelkeztek.
Egy másik elmélet szerint a kürtőskalács a
kályhacsőről kapta a nevét, hiszen Székelyföldön a
kályhacsövet kürtőcsőnek nevezik, a kürtőskalács
sütőfa nagysága és átmérője is erre utal. A
leleményes székely a keményfa parazsát, amit a
főzéshez és melegedéshez használt, még valamire
fel akarta használni, ezért az izzó parazsat kivették
a kályha tetejére vagy a kemence elé és ott a
parázs fölött forgatva sütötték meg e finomságot.

Látogatás az Árpád Otthonban
Március 4-én délután, Dézsi Csaba nagytiszteletű
Úrral együtt meglátogattuk az Árpád Otthont. Egy
régebbi ígéretét teljesítve kürtőskalácsot
sütöttünk férjem és jómagam segítségével, hogy a
lakók napját egy kicsit “megédesítsük”. Az előre
bekevert
tésztát kinyújtottuk, rátekertük a
sütőfára és betettük sülni az elektromos
kürtőskalács sütő gépbe. Miután megsült, jó
alaposan beleforgattuk az előre elkészített
cukrozott fahéjba, majd kisebb darabokra osztva
tálaltuk.
A lakók nagy kíváncsisággal figyelték a készítés
menetét, már csak azért is, mert – nagy
meglepetésemre – sokan nem is ismerték a
kürtőskalácsot. Aznap a remek időjárás is nagy
segítségünkre volt és természetesen a csábító illat
is vonzó volt. Olyannyira, hogy aki csak tehette
kijött a kertbe, ahol egy kávé vagy tea kiséretében
fogyasztotta el a kalácsot.
Nagy örömünkre szolgált látni, hogy a lakók
életébe sikerült becsempészni
egy kis
változatosságot aznap délután.
Csanády Adél/Árpád Vezetőségi tag
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Kőszegi Blanka KCSP ösztöndíjas
Kőszegi Blanka Zoé vagyok és a Kőrösi Csoma
Sándor Program ösztöndíjasaként érkeztem
Ausztráliába. 1998. április 7-én születtem
Budapesten. 18 éves koromig Dabason éltem.
Dabas félúton van Budapest és Kecskemét között.
Itt jártam óvodába, általános iskolába és
gimnáziumba. Van három öcsém, ők 19, 13 és 10
évesek. Hitét gyakorló római katolikus vallású
vagyok.
Gimnáziumi éveim alatt a nyári szünetekben sokat
önkénteskedtem
gyermektáborokban.
Gimnazistaként tagja voltam szülővárosom
diákönkormányzatának is, ahol igyekeztünk a helyi
fiatalok érdekeit képviselni és minél több
közösségi programot létrehozni számukra. Több
éven keresztül jártam színjátszókörbe, ahol
különböző darabokat tanultunk be és adtunk elő,
valamint többször részt vettem versmondó
versenyeken is. A sport már kicsi korom óta az

életem
részét
képezi,
régebben
versenysportoltam, ma már inkább csak hobbiként
űzöm. Szeretem a természetet és az állatokat.
Célom a későbbiekben, hogy lovas terápiát tudjak
tartani fogyatékkal élő személyek számára.
Gyermekkorom óta szeretek másoknak segíteni,
szívemen viselem a nehéz helyzetben lévő
emberek sorsát. Ezért is választottam a
szociálpedagógia szakot, amit idén fejeztem be a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szakmai
gyakorlataimat
pszichiátriai
betegekkel,
fogyatékkal
élő
gyermekekkel
és
gyermekotthonban
nevelkedett
fiatalokkal
töltöttem.
Remélem ittlétemmel és az otthonban töltött
tevékenységemmel hozzá tudok járulni, hogy még
színesebbé tegyem az itt élők napjait.

„Hivatásod legyen: élni másokért, s mások boldogságában keresni a magadét.”
Johann Heinrich Pestalozzi

Kőszegi Blanka/KCSP ösztöndíjas
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Tüskés, sivatagokban található növény
A Föld legnagyobb óceánja
A fák színe
Az év negyedik hónapja
Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő,
spanyol nyelven beszélő ország
6. Atomokkal, vegyi anyagokkal foglalkozó
tantárgy
7. Sissinek becézett osztrák-magyar királyné
8. A magyar zászló legfelső színe
9. Vízben élő állat, a macskák kedvence
10. Fiatalabb lánytestvér
11. Amire a Biblia szerint Nagypénteken
felfeszítették Jézust
12. Mágikus, vérszívó lény ami a legenda szerint
Erdélyben él
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24
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21

23

19

13. Zöld, ugráló kétéltű
14. Ebben az orszában találhatók a piramisok
15. Magyar költő és forradalmár, keresztneve
Sándor
16. Édes ehető növény (például: alma, eper,
körte)
17. Édesanya becézve
18. Indiában elterjedt vallás
19. Ausztráliában élő struccra emlékeztető madár
20. Az ősz első hónapja a Föld északi féltekéjén
21. Németország fővárosa
22. Négylábú vadállat, jellemző rájuk, hogy
vonyítanak
23. A gyerekeknek ezt olvassák fel lefekvés előtt
24. A hét első napja
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Lakók és Hozzátartozók gyűlése
2020. február 27-én volt megtartva.
Jelenlévő lakók és hozzátartozók névsora a jegyzőkönyvhöz csatolva olvasható.
Gyűlést levezette: Szilágyi Hella
Jegyzőkönyvet írta: Preczekján Judit
Témakörök: Étkezés, Mosoda, Takarítás, Gyógyszertár, Lakók környezetének folyamatos ellenőrzése, Állandó
fejlesztési terv, Megjegyzések, Reklamációk, Panasz levelek, Egyéb.
A jegyzőkönyv az otthon faliújságján található kifüggesztve.

Január hónapban:

Topolcsányi Ilona, Csuk Júlia, Dvornic Vera,
Misky Alice, Búcsúházy Irén
Február hónapban: Bánhidi Veronika, Kovács István, Teleky Ilona,
Varga Róza
Március hónapban: Belacic Julianna, Cselko Mária, Baucsek Ilona,
Chmil Ilona, Peller Zoltán, Namestovski János,
Molnár Anna, Battyanyi László, Beretvás Katalin,
Szabó Ilona, Fekete Lenke

Szeretettel köszöntjük új lakóinkat, érezzék jól magukat az
Árpád Otthonban:
Beretvás Katalin, Szügyi Szilveszter

Hírdetés
Az Árpád Otthon várja azokat a vállalkozó szellemű, időseket tisztelő és szerető önkénteseknek a
jelentkezését, akik szívesen segítik egyedülálló lakóink orvoshoz vagy vizsgálatra szállítását.
Előre is köszönjük támogatásukat.
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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy intézményünk honlapja az alábbi linken érhető el:
www.arpadagedcare.com.au
Facebook elérhetőségünk: Árpád Aged Care
Kiadja: Árpád Aged Care Facility, Melbourne
Levélcím: 9 Garrison Grove, Wantirna VIC 3152
Telefon: (03) 9801 0855
Email cím: arpad@arpadagedcare.com.au

