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Őszi Fény Alapítvány

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Közös kirándulások,
élménytúrák” tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a
kapcsolattartásra kijelölt személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30.

Kirándulás a Somogyvámosi Ökofaluba

Helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy
Időpont: 2016. szeptember 21.

Elvégzett tevékenység:
„… A szent helyek szerte a földön azért vannak,
hogy megtisztítsák az ember beszennyezett tudatát egy olyan légkörrel,
melyet az Úr tiszta híveinek jelenléte hat át.”

Krisna-völgy Somogy megyében, Somogyvámoson, 266 hektáron fekszik, aminek alapjait 1993ban fektették le. A közösséget közel 250 ember alkotja, akik Krisna hívők és ebben a hitben élik
mindennapjaikat. A településük szinte teljesen önnfentartó és öko. A lakóházakban nincs
áramszolgáltatás és gázszolgáltatás, saját kútjuk van. Az irodákban és a templomhoz szükséges
áramot, napelemekkel, napkollektorokkal és szélmalmokkal állítják elő. Az ételeket saját kézzel
termelik és készítik el, hústerméket nem fogyasztanak. Saját iskolájuk és óvodájuk van, ahol a
közösség gyermekei tanulnak. Az iskolában a diákok a védikus tudományokat, az organikus
kertészkedést, az önfenntartást, drámát, a zene művészetet, kézművességet tanulnak, a
hagyományos tantárgyak mellett. Az iskolában a gyerekek gyógynövényeket gyűjtenek és
ezekből lekvárokat készítenek.
Tehénvédelmi központjuk van, ahol a tehenek és az ökrök boldogan élhetik mindennapjaikat. A
csordában felelhető magyar tarka, tiroli borzderes, indiai zebu és a keresztezéseikből született
állatok is. Az állatokat tejük és a munkabírásuk miatt nagyon szeretik. A földek megművelésében
az ökrök segítenek.
A kirándulás alkalmával betekintést nyertek a résztvevők a Krisna hívők kultúrájukba és
tájékoztatást kaptak a mindennapi életükről. Ezután betekintést nyerhettek a kirándulók az indiai
szentélybe, amit színes festmények, domborművek, élethű oltár és az indiai füstölő illata tett
különlegessé. A szentélyben a vendégkísérő elmesélte a kultúrájuk történetét, énekelt és a

társaival közösen táncoltak, majd a bátor résztvevőknek megtanították a bemutatott táncot és
éneket.
A Krisna-völgyet a kirándulók ökrös szekér fogattal járhatták körbe, ahol a szekérhajtó ismét egy
nagyon szép és érdekes betekintést engedett a Krisna-völgy világába.
Délben nagyon finom és érdekes ebédet tálaltak fel, ami csak zöldségeket és gyümölcsöt
tartalmazott. A résztvevők kétkedve fogadták az ebédet, de mindenki megkóstolta és volt, akinek
nagyon ízlett.
A kirándulás résztvevői felejthetetlen élményekkel utazhattak haza.
Alsómocsolád, 2016. szeptember 30.
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