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GENERÁCIÓS-HÍD PROGRAM:  
KIRÁNDULÁS A SOMOGYVÁMOSI ÖKOFALUBA 

Krisna-völgy Somogy megyében, Somogyvámoson, 266 hektáron fekszik, aminek alapjait 1993-ban fektet-
ték le. A közösséget közel 250 ember alkotja, akik Krisna hívők és ebben a hitben élik mindennapjaikat. A 
településük szinte teljesen ön fenntartó és öko. A lakóházakban nincs áramszolgáltatás és gázszolgáltatás, 
saját kútjuk van. Az irodákban és a templomhoz szükséges áramot, napelemekkel, napkollektorokkal és szél-
malmokkal 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 tudomá-
nyokat, 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 festmé-
nyek, 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 meg-
tanították 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. 

Dávidné Varga Rózsa 
Elnök 
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JÓ GYAKORLAT— 
KREATÍVAN AZ IDŐSOTTHONBAN 

Él nálunk, Szentlőrincen az idősek otthonában egy néni, 90 éves elmúlt, aki mondjuk ki, tehetséges festő!  

Az ő képei díszítik az intézményünk falait az ebédlőben, a folyosókon, a társalgóban, lakószobákban. Nem 
lett világhírű, sem pedig gazdag. Soha nem voltak kiállítva a képei valamelyik galériában és soha nem is vá-
gyott efféle nyilvánosságra. Ő a saját maga örömére fest, s teszi ezt amióta csak lehetősége van rá. Elmesélte, 
milyen hányattatott élete volt, milyen embert próbáló eseményekkel kellett szembenéznie, hogyan viselte el 
családja egy részének elvesztését, s hogyan kapaszkodott a művészet adta lelki megnyugvás örömeibe. Meg-
találta Önmaga gyógymódját a sok fájdalomra.   

Ez teszi boldoggá, neki ez tökéletesen elég. Színes festményei na-
gyon változatos érdeklődésről adnak képet. Munkáin erdők, napsü-
tötte kertes házak, kiragadott pillanatok a mindennapokból, álaltok, 
emberek, városok jelennek meg. 

Számára az alkotás folyamata a lényeg, ahogy az üres vászonra fes-
ték kerül, és a kép elmond valamit, ami nem csak neki szól. Ilyenkor 
kikapcsolja a környező hangokat, csak a belső jelekre figyel. Mindez 
jót tesz a lelkének, és ha az embereknek tetszik a munka, az tökéle-
tes motivációt jelent. Látva a boldog, mosolygós arcokat, ahogy 
megállnak a képek előtt, még nagyobb örömet jelent számára. Feste-
ni bárki tud, de egy elkészült mű nem a festeni tudástól lesz értékes.  
Nem attól, hányan veszik meg, vagy hány embernek tetszik.  

Attól értékes egy festmény, hogy hozzánk szól és megmelen-
geti a lelkünket! 

Írta: Vadász Beáta, mentálhigiénés kolléga 
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NAGYANYÁINK ILLATA—A LEVENDULA RENESZÁNSZA 

A poszter a XV. kerületben működő „Levendula 60+ 
program”-ot illusztrálja, melynek célja, hogy ez a korosz-
tály az időskort aktívan, egészségesen töltse és élje meg. 
Programjaink, rendezvényeink, akcióink ennek szellemisé-
gét tükrözik, melyhez egyre többen csatlakoznak.  

A köztudatban élő sztereotípiákat és előítéleteket szeret-
nénk megváltoztatni az idősekkel kapcsolatban.   

Hitvallásunk: nézzünk másként az idősekre, kiknek tudá-
sa, tapasztalata felbecsülhetetlen értékű. Nélkülözhetetle-
nek a családban, különösen a fiatalok támogatásában, az 
önkéntes munkában. Energiával, lelkesedéssel,  örömmel 
tanulnak, sajátítanak el új ismereteket, olyan közösségi 
értékeket hordoznak, mely manapság kihaló félben van.  

Bővebb információ:  

http://teruletigondozas.eszixv.hu/fooldal  

Írta: Jobbágy Mária   

„ŐSZI FÉNY” IDŐSEK OTTHONA ÁTALAKÍTÁS—BŐVÍTÉS KÉPEKBEN 
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Kiadó: Alsómocsolád Község Önkormányzata 

E-mail: norvegpalyazat@alsomocsolad.hu  

http://alsomocsolad.hu/   http://www.manorquality.eu/ 

https://www.facebook.com/alsomocsolad/ 

ALZHEIMER NYAVALYA— 
könyvbemutató kiadás előtt 

„Összefoglalom, ami rád vár: nevetés, sírás, sajnálkozás, csodálkozás, meghökkenés és reményeim szerint: 
szeretet, megértés.” – írják a szerzők. „Győzni” manapság még nem lehet, „happy end” nincs, hiszen az 
Alzheimer-kór ma még nem gyógyítható. Az emberi méltóság viszont sokáig megőrizhető, ámde nem köny-
nyen. A szerzőpáros szeretettel, empátiával, vérbő humorral, a tragikomikus helyzetek sokaságának leírásá-
val segít a sorstársaknak, hogy erőt merítsenek a saját alzheimer beteg hozzátartozójuk ápolásához, a kívülál-
lók pedig megismerhetik, hogy mi fán terem az „Alzheimer nyavalya”.  

Az Alzheimer betegség egy rendkívüli erőpróba minden családtagnak és persze magának a betegnek is.  

„A hozzátartozód énje, személyisége szép lassan elfogy, elsorvad, majd ő maga is szinte „növénnyé” változik, de mindeközben 

bemutatja még szinte az összes pszichiátriai baj majd’ minden tünetét”- írják a szerzők. 

Az Alzheimer típusú demenciára ma még nincs olyan gyógyszer, ami megállítaná, vagy visszafordítaná az 
agysejtek rohamos pusztulását. Szakemberek szerint ez lesz a 21. század világjárványa: jelenleg is mintegy 50 
millió Alzheimer beteg van a Földön, és nagyjából 20 évente megduplázódik ez a szám. Nemcsak a család-
tagokra, de a társadalmakra nézve is hatalmas kihívást és megterhelést jelent mindez.  

A könyvnek két különlegessége van. Az egyik az, hogy ketten írták. Nem csupán az Alzheimer betegről szól, 
- de persze erről, is- hanem a fókuszban az áll, hogy a házaspár hogyan vészeli át „ép ésszel” és a kapcsolat 
megroggyanása nélkül a férj anyukájának Alzheimer betegségét, akivel egy fedél alatt laknak. 

A másik különlegesség, hogy Szilveszter korábban évekig hivatásos humorista volt, és ezért az egész köny-
vet átszövi az irónia, a humor, a finom paródia. Szilveszter szerint anélkül meg sem lehetett volna írni ezt a 
könyvet, hiszen ki szeretne olvasni 200 oldal tömény szomorúságot, vagy abszurditást. 

Átélte és írta: (Horváth Szilveszter-Petrovics Zsuzsa) 

„A siker nem más, mint egy jó döntés eredménye.  

A jó döntést, egy tapasztalat előzi meg."  

Anthony Robbins  

LÉLEKEMELŐ IDÉZETGYŰJTEMÉNY 


