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Ez a Húsvét más volt mint a többi, életünket felforgatta egy apró,
erőszakos „lény”, amit a világ úgy fémjelez, hogy COVID-19,
vagy koronavírus.
A templomok bezártak, az utcák, terek kiürültek, a parkok
magányosan fellélegeztek és legtöbben otthonukban vigyáztak
egymásra.
Korlátozások, karantén és elszigeteltség lengte körül a világot.
Mit is tehetünk Húsvétkor,- ami a keresztények legnagyobb
ünnepe,- mikor nem mehetünk templomba, nem látogathatjuk
meg szeretteinket és még a természet szépségeit is korlátozva
élvezhetjük? Erre csak egy válasz van, hogy becsempesszük
minden otthonba Isten házát és templomot nyitunk az emberek
szívében. A kötelező és védekező távolságtartás és a kijárási
korlátozások mindenkit leleményessé és kreativvá tesznek.
Online miséket hallgattunk és virtuálisan jártuk a szokott
helyeket, amit Húsvét ünnepe nekünk ajándékozott. Az Árpád
Otthonban is megváltozott az életünk, mert szeretnénk vigyázni
lakóink egészségére, biztonságára, és betartani a korlátozással
együttjáró újabb és újabb szabályokat. De azt is szeretnénk, hogy
lakóink jól érezzék magukat otthonukban és élvezzék életük
csendesebb időszakát, ezért változtattunk húsvéti szokásainkon.
Folyamatosan biztosítottuk és bővitettük programjainkat, hogy a
húsvét üzenete eljuthasson lakóinkhoz úgy, ahogy ebben a
nehéz időszakban leginkább szükségük van rá, hisz
hozzátartozóik, barátaik sem látogathatják meg személyesen
időseinket. A kapcsolattartás is interneten keresztül, vagy
telefonon történik védelmük érdekében.
Online hallgattuk egyházi vezetőink nagybőjti igehirdetéseit,
ahol Misi atya és Csaba tiszteletes biztatta lakóinkat a biblia
fennkölt godolatain keresztül. Majd viruálisan kereszútra
mentünk több alkalommal is. Első keresztutunk Misi atya
támogatásával kifejezetten időseinknek szólt, amihez Blanka
( KCSP-s fiatalunk,) festett stációkat varázsolt a tv képernyőjére.
Második alkalommal egy magyarországi idős néni ajánlotta fel
hanganyagát, aki minden stációhoz énekelt, majd elszavalt egy
odaillő verset csodálatos előadásmódban. Az üvegcsarnokunk is
megtelt képekkel: most Simoni András egyvonalas vallásos rajzai
hírdették a reményt és a jövőbe vetett hitet. A termekben egyre
több dekoráció jelent meg, mely magasztalta az ünnepünket.
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Mivel az irodalmi kör tagjai most a távolságtartás
miatt nem tudták összedugni fejüket és készülni
egy műsorral, mi dolgozók leptük meg lakóinkat a
bibliában megírt passióval. Boldogság volt látni a
könnyeket szemükben és érezni a meglepetésünk
örömét szívükben.
Minden programunkat két alkalommal, a Duna és a
Tisza részlegben is megismételtük, hogy minden
lakónk részese lehessen a Húsvét üzenetének.
Úgy érzem sikerült programjainkkal a szent három
nap liturgiáját megigézni és megtölteni a szíveket
az elérkezett húsvét örömével.
Pető Évi/ dolgozó

2020

2. negyedév

Április, május, június

Az Árpád Idősek Otthona egy magyar idősgondozó intézmény Wantirnában, Melbourne egyik zöldövezeti
külvárosában, mely 1994-ben épült. Az otthon 60 szobával és 11 önálló lakással áll az idős emberek
rendelkezésére.
Az idősotthonoktól elvárható szolgáltatások mellett az otthon magyar nyelvű könyvtárat is biztosít a bent
élőknek. Sok magyar ápoló, gondozó dolgozik az intézményben. Ezen túl az Árpád Idősek Otthona gondot
fordít arra is, hogy az ott élők ne szakadjanak el a magyar hagyományoktól, ezért magyar konyhában tudnak
étkezni és rendszeresen megünneplik
a magyar ünnepeket. Az otthonban
élők
szórakoztatásáról
is
gondoskodnak
rendszeres
kirándulásokkal és sok magyar nyelvű
rendezvény, program szervezésével.
Mivel párommal, mi is az Árpád
Otthon területén lakunk, rögtön
megfogalmazódott
bennünk
a
gondolat, hogy szeretnénk egy
néptánc bemutatót tartani az itt élő
idősek számára. Blankával, KCSP-s
társunkkal, aki az Árpád otthonban
teljesít szolgálatot, a kialakult
járványra
való
tekintettel
egyeztettünk ennek lehetőségeiről.
Először az online adás jutott
eszünkbe, viszont mivel nem
megfelelő minőségű az internet kapcsolat, igy féltünk tőle, hogy megszakadna az adás. Végül az Idősek
otthona vezetőjével egyeztetve engedélyt kaptunk rá, hogy mivel mi is az otthon területén lakunk, ezért kint
az udvaron tartsuk meg műsorunkat, az idősek pedig két turnusban egymástól megfelelő távolságba
leültetve nézzék. Ebben a formában minden biztonsági előírást és szabályt be tudtunk tartani.
Április 15- én szerdán került sor a bemutatónkra. A délelőtt folyamán Blankával megnéztük a helyszínt,
egyeztettünk a műsor menetéről. Az otthon dolgozói meglepetésnek szánták a műsort, nem mondták el a
lakóknak, hogy néptánc bemutatót fognak látni, csak annyit, hogy színházi előadás lesz. Az első bemutató
délután fél háromkor, a második pedig három órakor kezdődött. Nagy öröm volt mindenki számára, hogy az
idősek alkalomhoz megfelelően, szépen fel voltak öltözve, mintha tényleg színházba mentek volna.
Igyekeztünk változatos műsort összeállitani, mely három tájegység táncaiból, illetve énekeiből állt. Elsőként
a Dunántúlra kalauzoltuk el nézőinket, somogyi karikázó dalokat hallgathattak meg, majd ezt követően
kanásztáncot, lassú és friss csárdást láthattak. Ezt követően Szeged környéki dél- alföldi táncokból adtunk
ízelítőt, végül pedig Erdélybe, Kalotaszegre “látogattunk” el. Egy hajnali éneket követően legényest, csárdást,
és szaporát adtunk elő.
Az összeállitás nagyon tetszett a nézőknek, és a dolgozóknak, sok apró kis történetet meséltek az idősek a
táncok között, amik az ő fiatalságukat idézték fel. Ebből a sok kis felelevenitett történetből kiindulva,
szeretnénk a későbbiekben interjút késziteni az itt élőkkel. Számos ötletünk van még, igy reméljük lesz
alkalmunk hasonló, táncos és néprajzi tematikájú előadásokat tartani.
Dorzdovszky Dóra és Kiss Gergely/KCSP ösztöndíjasok
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Mit szeretünk legjobban a világban? Talán a
biztonságot, a megszokott életünket, a kialakult
napi rutint. Abban igazodunk el, az már ismerős és
félelem nélkül élhetjük napjainkat. Igen ám, de
most egy kicsit ezt a biztonságot megfertőzte egy
vírus, amit eddig nem ismertünk és felrázta
megszokott életünket.
Ezek a kis lények Covid-19 névre hallgatnak, már
ha egyáltalán meghallgatnak minket, mert hát
nemkívánatosak életünkben. Nem hívtuk, nem
szeretjük őket, hisz a hívatlan vendégnek senki
sem örül. De mivel betolakodtak életünkbe, meg
kellett tanulnunk - ha nem is együttélni, de kikerülni őket és ha szerencsénk van és ügyesek
vagyunk, talán sikerülhet.
Nos, hát ez a koronavírus alaposan felforgatta
életünket. Megtanultunk helyesen kezet mosni,
leszoktunk az ölelésről, a puszikról és az
összebújos suttogásokról, hisz a távolságtartás az
egyik leghatékonyabb védekezés ellenük.
A tömegközlekedési eszközökön, boltokba
maszban járunk és folyamatosan fertőtlenítjük
kezünket, ami lassan már rongyos lesz.
Az Árpád Otthon életében is történtek változások
és új dolgokkal kellett megismerkedniük
lakóinknak. Persze egy idős embernek még
nehezebb alkalmazkodni az új szituációhoz és
megtanulni, vagy kifejleszteni új képességeket. Ez
egy olyan helyzet, ami nem tett fel kérdéseket a
szakembereknek: a vírus jött és mi formálódtunk.
Átalakítottuk a belső teret, hogy megfelelő
távolságban élhessék mindennapjaikat lakóink.
Folyamatos oktatásban és tájékoztatásban
részesültünk mindannyian, - lakók és dolgozók
egyaránt, - hogy megőrizhessük a legfontosabbat,

Április, május, június

egészségünket. Megtanultunk technikai eszközök
útján
kommunikálni
családtagjainkkal,
szeretteinkkel, barátainkkal. Nem kis kihívás ez
kilencvenes éveiket taposó időseinknek, hogy
megszokják képernyőn láthatják és hallhatják
családtagjaikat, hisz az ő idejükben még nem
voltak jelen ezek az eszközök. Nehéz visszafogni a
szeretet-reflexeket, mikor ölelésre lendül karjuk és
csókra emelkedik arcuk, de nem szabad. Most
másként kell kifejeznünk érzéseinket. Majd
bevezetésre került az ablak-vizit, később a kertvizit, mikor már egész közelről érezhették lakóink
családtagjaikat, barátaikat.
Persze ezek mindazok mellett a programok mellett
zajlanak, amiket éveken keresztül megszoktak
időseink, csak egy
kicsit átalakítottuk,
biztonságosabbá tettük számukra. Vannak tornák
és ügyességi játékok, csak másképp, folyamatosan
tartjuk a foglalkozásokat, csak nagyobb teret
alkalmazunk.
A vizitek pedig szervezetten,
időpontokra történnek, hogy meghitt és
biztonságos lehessen a találkozás.
Nehéz ez mindenkinek, hisz hazugság lenne azt
állítani, hogy könnyű az átállás egy szokatlan
helyzetre, de azt gondolom, hogy amíg szívünk tele
szeretettel és hitünk erősít, megbirkózunk a
kihívással. Észre kell vennünk az élet apró kis
örömeit, egy nyíló virág üzenetét, egy madárdal
trilláját, az étel zamatát, a másik mosolyát, mind
azt, ami eddig természetes volt és elmentünk
mellette. Ezek a szépségek megmaradtak
életünkben a vírus időszakában is, adjon ez nekünk
biztonságot, erőt és nyugalmat.
Pető Évi/ Dolgozó
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A Föld napja alkalmából egy power point-os előadással készültem. Sokan a lakók közül nem is
tudták, hogy van ilyen nap, ezért újdonság volt a számukra. Az előadásomban beszéltem a Föld
szerkezetéről, kialakulásáról, a Föld alakjáról és átismételtük a Naprendszerben lévő bolygók
neveit is. Ezután tértem ki arra, hogy hogyan is vált április 22-e a Föld napjává, mely nevek
fűződnek ehhez a naphoz, valamint, hogy milyen programokat szerveznek világszerte ezen a
napon. Beszéltem továbbá az iskolákban és óvodákban meghirdetett rajzpályázatokról. Az ezen a
napon szokássá vált faültetésekről. A különböző környezetvédelmi vetélkedőkről. Nem utolsó
sorban pedig arról, hogy sok kisvárosban szemétgyűjtést szerveznek ezen alkalomra. Ezeket az
ismeretanyagokat képekkel illusztráltam. Hogy egy kis játékot is vigyek az előadásomba,
összeállítottam az elhangzott információkból egy kvízt. Minden kérdésnél négy válaszlehetőséget
adtam meg és a lakóknak ki kellett választaniuk belőlük a helyeset. Ez a játék segített abban, hogy
átismételjük az elhangzottakat és ez által a lakók új ismeretekkel gazdagodjanak.
Kőszegi Blanka/KCSP ösztöndíjas
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Az ANZAC day az ausztrál és új-zélandi állampolgárok fontos ünnepe. Az első ANZAC hadtest halottainak
emlékére ünneplik minden évben az ANZAC-napot, amelyet mindkét országban április 25-én, a gallipoli
partraszállás napján tartanak. Az ANZAC az ausztrál és az új-zélandi hadseregek egységeiből álló katonai erő
megjelölésére használt rövidítés. Az "Australian and New Zealand Army Corps" nevet eredetileg az ausztrálúj-zélandi hadtest kapta, amelyet röviddel az első világháború kitörése után hoztak létre és amely Gallipolinál partra szállva harcolt a török csapatok ellen.
A megemlékezést előadás formájában tartottuk. Először is felelevenítettem, hogy mi is történt százöt éve
ezen a napon. Az előadásomra való felkészülés során, sokat olvastam erről az ütközetről. Fontosnak találtam,
hogy ha kilenc hónapot itt töltök, ebben az országban, akkor megismerjem múltjukat, hagyományaikat,
ünnepeiket. Az előadásom második felében az ehhez a naphoz tartozó hagyományokról beszéltem, valamint,
hogy hogyan is emlékeznek meg az ausztrálok erről az eseményről.
Többfajta tradíció is kapcsolódik április 25-höz. Az egyik ilyen a „two up” játék, melynek eredete az 1850-es
évekig nyúlik vissza, az első világháborúra pedig az ausztrál katonák megszokott játékává vált. Az emléknap
így az egyetlen olyan nap az évben, amikor Ausztráliában a szerencsejátékot az arra kijelölt helyeken kívül is
engedélyezik. A játék során kijelölnek egy „dobót”, aki két érmét dob fel egyszerre a levegőbe. A játékosok
ekkor fogadnak, hogy az érmék melyik oldalukra esnek le. A játékban való részvétel feltétele a tizennyolcadik
életév betöltése, ezen kívül a nyereséget muszáj jótékony célra adományozni. Az ünnepi szokás részévé vált
az „Anzac biscuit” nevű édes és ízletes keksz elkészítése. A keksz az ANZAC katonái által kenyér helyett
fogyasztott készítményt jelképezi, de jellege ma már távol áll az eredetitől. A tartósságra nagy szükség volt a
háború idején, ezért az eredeti recept egy rendkívül kemény, száraz kekszszerűséget eredményezett, amit a
korabeli katonák „golyófogónak” neveztek. Továbbá a tradíció szerint pipacsvirágból készült koszorúkat
helyeznek el az emlékhelyeknél és becsülettábláknál. Tiszteletből a háborúban elhunyt rokonok neve mellé
a családtagok egy-egy szál pipacsvirágot tesznek. Az első világháború katonai folklórjában a pipacs élénk
piros színe a bajtársak vérével áztatott földet szimbolizálta. A Nagy Háború óta a pipacsnak ez a „véráldozat”
jelentése megmaradt. A pipacs további jelentőségét az adja, hogy az első növények között virágzott ki
tavasszal, 1915 áprilisában, amikor az ANZAC csapatok a később tragikus események színterévé vált
Gallipoliba érkeztek.
Van az idős otthonnak egy üvegfala, amelyre minden ünnep alkalmával, az eseményhez kapcsolódó képeket
teszünk ki. Erre az alkalomra is képekkel díszítettük ki ezt a falat, valamint papírból készítettem pipacs
virágokat, amelyeket a fotók közé illesztettünk.
Kőszegi Blanka/KCSP ösztöndíjas
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Május 1-én, azaz a munka ünnepén szintén egy
előadással készültem az idősek számára. Ebben
szó volt a történelmi háttérről, és mint ahogyan az
kiderült, Melbourne-nek nagy szerepe volt a
munkaidő nyolc órára való lecsökkentésében.
Mivel a lakók közül sokan vallásosak, ezért
megemlítettem az ünnep keresztény vonatkozását
is. 1955-ben a római katolikus egyház is
csatlakozott a világ dolgozóihoz, amikor XII. Piusz
pápa május 1-jét Munkás Szent József
emléknapjává nyilvánította, és így május 1.
katolikus ünnep is lett. Az ehhez a naphoz
kapcsolódó
magyar
hagyományokról
is
beszélgettünk az idősekkel. Szó esett a májusfáról,
valamint a majálisról is.
Mielőtt elkezdtem volna az előadásomat az egyik
lakó egy mini májusfát hozott a terembe
díszletként. Ugyanis egy ágakkal teli vázával jelent
meg, amely fel volt díszítve színes szalagokkal. Így
már ebben a megteremtett hangulatban
kezdhettem el prezentációmat.
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Amikor készültem az előadásomra, rábukkantam
egy kezdeményezésre, melynek lényege, hogy
2020. május 1-én pontban délben aki tud álljon
meg egy órára játszani. Az ötletgazda azt kéri, a
játék első percében a résztvevők gondoljanak arra,
hogy egészséges a Föld, a vírus terjedését
megállítják az összefogás és szeretet erejével.
Aztán kezdődhet a játék! Persze ez esetben nem
online vagy telefonon. Ha milliók tudnák egyszerre
élvezni a játék örömét, az hatalmas erőt adna
ahhoz is, hogy harcoljunk egy világjárvány, a
biztonsági intézkedések okozta bezártság és
félelem ellen, vélik a szervezők. A mozgalom
elindítója, Vörös Eszter négygyermekes édesanya
Zuglóból, egykori válogatott jégkorongozó.
Megtetszett ez a felhívás, ezért úgy gondoltam mi
is becsatlakozhatnánk ebbe a mozgalomba. Ugyan
mi nem tudtunk magyar idő szerint délben
játszani, de az előadás végén egy szólásközmondásos kvízzel, hozzájárultunk ehhez a
kezdeményezéshez.
Kőszegi Blanka/KCSP ösztöndíjas
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A köszönet és a szó nem elég, amit érzek az Árpád Otthon
vezetősége felé. Ez alatt a borzalmas 2 hónap bezártság után jött
a szeretet és a megértés Anyák napja alkalmából. Igazán kedves
meglepetést kaptunk mindnyájan és ezt a kedves gondolatot
nagyon szépen köszönjük. Nem lehet könnyű az otthoni életet
élni a családon belül és közben ránk is vigyázni, hogy épségben
és egészségesen kerüljünk ki a korona vírus okozta helyzetből.
Köszönjük a szép cserepes virágot, a Mercy csokit és a
jókívánságokat a vezetőségtől.
Hálásak vagyunk, hogy vigyáznak ránk.
Páldy Éva/lakó
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Az Ápolók
Nemzetközi Napja
Május 12.
Ebben a mostani koronavírusos helyzetben az Árpád Idősek Otthonában dolgozó nővérek és ápolók munkája
sokkal nehezebbé és stresszesebbé vált. Ezért elhatároztuk a lakókkal, hogy valamivel szeretnénk meghálálni
az ő munkájukat. Ehhez pedig nagyon jó alkalomnak bizonyult május 12-e, az Ápolók nemzetközi napja. Ezen
a napon ünneplik az egész világban az ápolókat, nővéreket. 1820-ban e napon született Florence Nightingale
brit ápolónő, aki az 1853-1856-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet.
Már két héttel május 12-e előtt elkezdtünk ötletelni, hogy mivel is fejezhetnék ki az idősek köszönetüket.
Felmerült egy műsor készítésének gondolata, amelyben énekekkel, versekkel adnának hálát ápolóiknak. Ez
azonban nem bizonyult a legjobbnak, mivel nem láthatta volna minden érintett a műsort. Így arra az
elhatározásra jutottunk, hogy képeslapokat fogunk készíteni nekik, hogy senki nem maradjon ki.
Először a szöveget találtuk ki, ami a képeslap belsejébe került. Minden lakó, aki részt vett a projektben kapott
egy papírt, amire rá kellett írnia egy mondatban, hogy ő hogyan mondana köszönetet. Miután készen lettek
ezzel a feladattal, összegyűjtöttem a lapokat és egyenként felolvastam őket. Majd megpróbáltunk ezekből a
mondatokból összegyúrni egyet, ami nem hosszú, de mégis kifejezi az ő hálájukat. A szöveg a következő lett:
„Hálásan köszönjük ápolóinknak és gondozóinknak a szívvel-lélekkel végzett munkájukat. Köszönjük a
jóságukat, figyelmességüket, hogy minden időben segítségünkre vannak. Köszönjük, hogy törődnek velünk
és hálásak vagyunk arany kezükért. Isten áldását és oltalmát kérjük életükre.” A kész írást lefordítottuk
angolra is, hogy azok a dolgozók is értsék, akik nem beszélnek magyarul. Végül a díszítés következett, a lakók
nagy türelemmel készítették el mind a negyven darab képeslapot.
Amikor elérkezett május 12-e, az aznap dolgozó ápolóknak és nővéreknek személyesen adták át az idősek az
ajándékot. A többieknek pedig a saját fiókjában helyeztük el azokat, hogy amikor majd a legközelebbi
szolgálatukkor egy meglepetés várja őket.
Úgy gondolom mindenkinek sikerült mosolyt varázsolni az arcára, azoknak is, akik készítették a képeslapokat
és azoknak is akik kapták ezeket.
Kőszegi Blanka/KCSP ösztöndíjas
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A vers mindig varázslat
Az irodalom úgy tud fennmaradni, ha él: tehát van legnagyobbakat említsem, - de a mai nagy
akik írják és vannak olyanok is, akik érdeklődnek magyaroktól is, mint Romhányi, vagy Lackfy is
iránta és olvassák.
hallhattunk remekeket KCSP-s Blankánk jóvoltából.
Otthonunk lakói szerencsére nagyon szeretik a Az Ő célja az volt, hogy időseinket megismertesse a
verseket
és
lelkesen
olvassák,
próbálják mai magyar irodalom legjobbjaival. Lackfy János már
memóriájukból felidézni azokat a csengő ritmusokat, járt az intézetünkben tavaly, így nem volt ismeretlen
melyek gyermek és ifjú korukban megragadták előttünk, azonban Blanka előadásában igazán közel
érzéseiket, összecsengtek élményeikkel, vagy épp kerültek vidám sorai lakóinkhoz.
szavalták az ünnepségeken.
Időseink nagyrésze és én is inkább a klasszikusokat
Ez buzdított arra, hogy szavaló délutánt tartsunk és dicsőítettük. Pár lakónk viszont nagy meglepetést
szívünk felmelegedjen egy borús, esős délután. okozott, mivel saját szülőföldjük szűk területéről
Lakóink nagy lelkesedéssel készültek, keresgéltek, hozták el költőik üzenetét.
mely versek lennének a legjobbak, hogy megosszák Végül színész óriásoktól hallgattunk meg pár verset
társaikkal. Akinek pedig nem volt ötlete, az tőlünk és észre sem vettük milyen hamar repült el ez a
kapott ajánlást és verset is.
délután is. Szívünk megmelegedett, hogy nagyjaink
Habár az otthon a vírus miatt le van zárva és így a csodás megfogalmazásában érzéseink szavakká
Duna és a Tisza részleg lakói sem találkoznak formálódhattak.
egymással, mégis szép számmal gyűltünk össze, hogy Köszönöm lakóinknak, hogy együtt játszhattunk:
a versek gyönyörében tölthessünk el egy délutánt, néha azt játszottuk hogy sírunk, néha hogy nevetünk,
persze megtartva az előírt távolságot egymás között. de míg a játék tartott, mi együtt lehettünk.
Megszólaltak Petőfi, Mécs, Arany, József Attila,
Móra, Csokonai, Radnóti versek, - hogy csak a
“A jó vers nemcsak a szellemünkre, hanem a lekünkre is hat…”
Pető Évi / Dolgozó
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Árpád Bizottsági hírek
A 2019-es Éves Rendes Közgyűlésen megválasztott Árpád Bizottsági tagok:

Benedek Ilona
Elnök

Mariczky Balázs
Alelnök
(2020. áprilisában lemondott)

Bartha Balázs
Tag

Jennifer Cole
Tag

Juricskay Judith
Tag

Baranyay Ferencz
Pénztáros

Csanády Adél
Tag

Kövesdy Éva
Tag

Mary-Anne Carmody
Titkár

Dézsi Csaba
Janka Christina
Tag
Tag
(2020. áprilisában lemondott)

Sully Rita
Megbízott Alelnök

Vető Olga
Tag

Bizottsági adminisztrátor: Kollár Zsuzsanna
A Bizottság feladata: A vezető bizottság tagjai teljes felelősséggel tartoznak a szervezet tevékenységének
irányításáért, a megfelelő működés biztosításáért és a kitűzött célok eredményes megvalósításáért.
Figyelemmel kísérik a szervezet tevékenységeit, hogy azok összhangban álljanak az alapelvekkel, a célokkal
és az erkölcsi értékrenddel.
Albizottságok: A Bizottság hozza meg azokat a döntéseket, amelyek a szervezet működését befolyásolják.
Egy sajátos feladat, vagy határkör ellátására azonban kisebb létszámú, úgynevezett albizottságok kerültek
kialakításra. Ilyen speciális feladatok lehetnek például a pénzügy, vagy az épületfejlesztés.
Albizottság

Tagok

Pénzügyi albizottság
Kockázat kezelési albizottság

Baranyay Ferencz, Benedek Ilona, Juricskay Judith, Vető Olga
Sülly Rita, Mary-Anne Carmody, Jennifer Cole, Christina Janka, Hella
Szilágyi
Baranyay Ferencz, Juricskay Judith, Benedek Ilona, Vető Olga,
Bartha Balázs
Kövesdy Éva, Janka Christina, Szilágyi Hella, Kollár Zsuzsanna
Janka Christina, Hella Szilágyi, Mary-Anne Carmody, Kövesdy Éva
Benedek Ilona, Mary-Anne Carmody, Kövesdy Éva
Benedek Ilona, Sülly Rita, Mary-Anne Carmody, Baranyay Ferencz

Épület és épületkarbantartási albizottság
Public Relations albizottság
Házigondozás (Home Care) albizottság
Alapszabályt felülvizsgáló albizottság
Tagsági jelentkezést elfogadó albizottság

Havi gyűlések: A vezetőség havonta egyszer, minden hónap 4. csütörtökén tartja gyűléseit a
tanácsteremben, melyeken Szilágyi Hella manager is részt vesz.
Kövesdy Éva/Bizottsági tag
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Report from the Committee
At the 2019 AGM of Árpád Elderly Welfare Society the following members from the Society were elected by
the members: Ilona Benedek, president; Balázs Mariczky, vice president; Mary-Anne Carmody, secretary;
Ferencz Baranyay, treasurer; Balázs Bartha, Adél Csanády, Jennifer Cole, Csaba Dézsi, Christina Janka,
Judith Juricskay, Éva Kövesdy, Rita Sülly and Olga Vető. Unfortunately Balázs Mariczky and Csaba Dézsi
resigned in April due to other pressing commitments. Rita Sülly has taken over as vice president.
The committee has a very important role in the overseeing of Árpád’s planning and financial viability. The
committee ensures that Árpád provides a safe, comfortable and culturally appropriate environment for our
residents. The manager is responsible for the day-to-day operation of the facility. The committee has
renewed Hella Szilágyi’s, managerial contract for a further three years which will ensure an ongoing high
standard of care for our residents.
Whilst the committee members position is a voluntary one, the Federal Government has increased
expectations regarding heightened responsibilities that the committee is required to undertake. One is the
complying with the Aged Care Quality Standards (Standard 8) which has eight components. 1. Consumer
dignity and choice; 2. Ongoing assessment and planning with consumers; 3. Personal care and clinical care;
4. Services and supports for daily living; 5. Organisation’s service environment; 6. Feedback and
complaints; 7. Human resources; 8. Organisational governance.
The committee is encouraged to attend seminars and conferences to keep up to date with the changes taking
place in Aged Care. We have also the Governance Evaluator to assist the committee in recognising their role
and responsibility which includes the principles of good governance and the responsibilities of governing
bodies within the environment in which they are operating for the improvement of Árpád Aged Care. This
is a 12 months program and requires a continued commitment by committee members. The program will
assist in areas, such as enhancing communication skills, negotiating skills, understanding finance reports,
and governance processes.
The Committee has also set up sub-committees:
Sub-committee
Finance
Risk Management
Building – Renovation
Public Relations
Home Care
Constitution review
Membership
application
approval

Members
Ferencz Baranyay, Ilona Benedek, Judith Juricskay, Olga Vető
Rita Sülly, Mary-Anne Carmody, Jennifer Cole, Christina Janka, Hella Szilágyi
Ferencz Baranyay, Judith Juricskay, Ilona Benedek, Olga Vető, Balázs Bartha
Éva Kövesdy, Christina Janka,Hella Szilágyi, Zsuzsanna Kollár
Christina Janka, Hella Szilágyi, Mary-Anne Carmody, Éva Kövesdy
Ilona Benedek, Mary-Anne Carmody, Éva Kövesdy
Ilona Benedek, Rity Sülly, Mary-Anne Carmody, Ferencz Baranyay

Some of the projects that the committee is working on currently are: 2020-2021 Budget; upgrade of the
dining room; and completing the upgraded back yard.
Éva Kövesdy/Committee member
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A Nemzeti Összetartozás Napja: június 4.

Képcsarnok

Kőszegi Blanka,
Dorzdovszky Dóra és
Kiss Gergely
KCSP ösztöndíjasok előadása

Koszorúzás a
Magyar Központban
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Lakók és Hozzátartozók gyűlése
2020. május 21-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.

Április hónapban:
Május hónapban:
Június hónapban:

Kapuvári Rozália, Rónai Gyula
Cvitko Julianna, Kent Olga, Gizella Horváth,
Szalay Erzsébet, Fejes István
Kaposi Imre, Szűcs Jenő, Dénes Franciska,
Molnár Aranka

Szeretettel köszöntjük új lakóinkat, érezzék jól magukat az
Árpád Otthonban:
Fazakas Sándor
Szügyi Margaret

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.
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
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1. Az Egyesült Államok alatt található szigetország, Fidel Castro sokáig volt ennek az országnak a
vezére.
2. Ausztráliában élő ugráló, erszényes emlős.
3. Magyaroszág nyugati részén fekvő város, a leghűségesebb városként is ismerik.
4. Belgium fővárosa.
5. Egy magyar író keresztneve, ismert műve az Egri Csillagok.
6. Az év hetedik hónapja.
7. A citrom színe.
8. Kicsi, sajtot kedvelő rágcsáló.
9. Magyaroszág első királyának a keresztneve, minden évben augusztus 20-án ünnepeljük.
10. A hét első napja.
11. Magyar zeneszerző, híres zongorista, a keresztneve Ferenc.
12. Egy színes madárfajta, amit emberi nyelvekre is meg lehet tanítani. Régén sokszor kalózok háziállata
is volt.
13. Csehország fővárosa.
14. A szeretet, szerelem színe.
15. Egy belül zöld, kívül szőrös gyümölcs. Új Zélandon egy ilyen nevű madár is él.

