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1. Krisna-völgy egész területén és a templom 
épületében is szabad fényképezni.

2. A rendezvény 9–19 óráig tart nyitva.
3. A Krisna-völgyi Búcsú nemdohányzó rendez

vény.
4. Krisna-völgy területén tilos a húskészítmé

nyek és alkohol fogyasztása.
5. Kérjük, az állatokat ne etessék!
6. A tavakban fürödni tilos!
7. Krisna-völgy területére háziállatot behozni 

tilos!
8. Rosszullét esetén a térképen is megjelölt  

elsősegély helyszínen kaphat segítséget.
9. Kérjük, a gyalogos forgalom elől elzárt útsza

ka szokat ne használja, a magánterületeket, 
lakóövezetet ne látogassa!

10. Ne hagyja ki a Templom megtekintését! Körbe-
vezetések ¼ óránként indulnak a főépületben. 
Az indiai szentély épülete csak megfelelő  
ruházatban látogatható. Ehhez a hölgyek-
nek szükség esetén kendőket biztosítunk. 
 
 
 
 

11. A gyermekeket egész napos programmal vár-
juk az új iskolaépületben és a nagyszínpad 
környékén.

12. Az íjászatban mindenki saját felelősségére 
vesz részt.

13. Ossza meg élményeit ismerőseivel, és velünk is:  
 
 
 
 

Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag 
időtöltést kívánok Önnek!
Remélem, találkozunk a jövő évi Krisna-völgyi  
Búcsúban is.

Üdvözlettel, 
            
              Sripati dász 

Krisna-völgy Turisztikai Igazgatója

Fontos tudnivalók
Kedves Vendégünk!
Szeretettel köszöntöm a XXII. Krisnavölgyi Búcsúban!
Kérem, engedje meg, hogy mielőtt magával ragadja a hely varázsa, 
elöljáróban tájékoztassam néhány gyakorlati tudnivalóról.

Szeretettel várjuk 
biokertészetünkben!

Kertészetünk egész évben ellátja az itt élőket friss és 
vitamindús zöldségekkel és gyümölcsökkel, biztosítva 
ezzel önfenntartásunkat.

A Búcsú alkalmával megtekinthetik zöldség- és gyü-
mölcskertünket, virágkertészetünket, ahol szemügyre 
vehetik gazdaságos öntözőrendszerünket, valamint 
talajvédő és növényvédő megoldásainkat.
Különleges egzotikus növényeink, a karela és az okra is 
bemutatásra kerül a kertészeti vezetések alatt. 
Indulás helyszíne: térképen 12

Jelentős eredménynek könyvelhetjük el a több mint 
negyvenféle magot tartalmazó különleges magban-
kunkat. Zöldségeink téli tárolására egy 200 m2-es 
pincehelyiséget használunk, így télen is saját ter-
mesztésű krumplit, céklát, tökféléket, gyümölcsöket 
fogyaszthatunk.

http://krisnakert.wordpress.com/2017


AZ INTÉZMÉNYRŐL:
Az általános iskola első épülete 2000-2002 között épült.  
A kupolákkal díszített, 100m2 alapterületű, kétszintes, 4 tan- 
termet és tornaszobát magában foglaló épületben 2002. 
szeptember óta folyik lelki nevelés és oktatás. 2009. szep-
tembertől már akkreditált egyházi iskolaként működünk.  
A gyermeklétszám növekedése miatt 2016-ban főként egyházi 
támogatásból átadtunk egy újabb épületet, melyben további négy 
tanterem található. Az iskolában pillanatnyilag 21 nappalis és  
20 magántanuló végzi tanulmányait összevont évfolyamokból álló csoportokban. 2014 szeptembere óta akkreditált óvoda is működik 

Krisna-völgyben, ahova jelenleg 16 kisgyermek jár. Az immár 7 fős középiskolás csoport 
magántanulóként iratkozott be a környező középiskolákba, és helyben készítjük fel őket 
a félévenkénti osztályozó vizsgákra.
Intézményünkben a nevelés-oktatás három nagy területet érint: Nemzeti Alaptanterv 
(NAT), lelki nevelés, önfenntartásra való nevelés.

 A BÚCSÚBAN:
 • bemutató kiállítás (kézműves, hangszerek, tankönyvek)
 • A „Víz nélkül nincs élet!” elnevezésű országos rajpályázatunkra beérkezett  
    legjobb alkotásokból rendezett kiállítás
 • Játszóház: lásd a szomszéd oldalon
 • Karma-labirintus
 • könyvvásár

JátszóházKöszönti Önt a Srí Prahlád 
Általános Iskola és Óvoda!

az iskolában

Várjuk Önöket szeretettel!

Csuhé-baba készítése: iskolánk egyik tanító nénijének 
segítségével természetes alapanyagokból (kukorica-csuhé) 
baba készítése
„Ollóvágta”: Lengyák István részvételével egy vidám 
foglalkozás keretében papír állatfigurák, valamint játékok 
készítése
Társasjáték: Éva nénivel társasjáték, színezés, rejtvény-
fejtés, feladatozás
Bűvész: Lala bűvész-trükkjei minden korosztály számára!
Pantomim: Pitavásza papa előadása (Kitalálod, ki vagyok?)
Rajz kiállítás: „Víz nélkül nincs élet!” elnevezésű országos 
rajzpályázatunkra beérkezett művek megtekintése
Karma-labirintus: izgalmas játék a Védákban leírt lélek-
vándorlásról, avagy minden tettünknek viselnünk kell  
a következményeit
Levendula-zsákok: Az iskolánk tanulói által készített 
ajándék levendulazsákokat keresse a könyves asztalnál!

(térképen: 2)

http://oktatas.krisnavolgy.hu


„Gyermekkoromtól fogva azon gondolkodtam, 
hogyan lehet a legjobban megfogni a művészetben 
Istent, és arra jutottam, hogy őt nehéz megismerni, de 
az alkotásai mindenütt ott vannak. A hegyek, tenge-
rek, mezők, erdők, felhők és a világ mindenféle csodái, 
az ő festményei, szobrai, zenéi, meséi, szavai. Az én 
küldetésem nem más, mint a természet harmóniáit 
lerajzolni, nem túl bonyolult eszközökkel. Amikor egy 
kisgyerek néhány vonallal egy erdőt és a vidám Napot 
festi a papírra, akkor a képet nézve mindenki mosolyra 
fakad, mert a kép üzenete egyszerű és világos. Én is 
egyszerű eszközökkel akarom lefesteni Isten világát. 
Az emberek szívében ez helyreállíthatja ideig-óráig 
a harmóniát, mert rendszerint éppen az a baj, hogy 
annyira a mesterséges környezetünkben élünk, hogy 
nem vesszük észre a világot, ami körülvesz minket.”

Miért szereti a Krisna-völgyi Búcsút?
„Ide minden magyar embernek el kéne legalább 

egyszer az életben jönni, és erre a búcsú jó alkalom, 
mert összefoglalja azt, amire a vaisnavák (Krisna-
hívők) törekszenek. Szerintem a magyar ember azt 
tiszteli, aki tud bánni a földdel, nem rest beállni az 
eke elé. Bennünk él az ősi földműves hagyomány, 
bennem is, pedig már három generáció óta értel-
miségiek a felmenőim. Nem halt ki belőlem ez a 
szellemiség. Amikor azt látom, hogy olyan fiatalok 
tolják az ekét, akik az ELTE-n tanultak, akkor azt 
gondolom, hogy „ez igen”! Ezt mindenkinek látnia 
kellene, hogy lehet így is élni. A világ lehet egy szelíd 
kert is. Sajnos az ellenkezőjét könnyű bebizonyítani 
és sokan el is hiszik, hogy a háború, a pusztulás és a 
romlás a valóság. LEHETNE akár ez is a valóság, csak 
választás kérdése! Meg lehet csinálni! Nem mondom, 
hogy mindenki éljen így, hogy utánozzák ezt az élet-
módot, de legalább nézzék meg egyszer és meg fog 
változni a gondolkodásuk, mert meglátják, hogy 
valaki megcsinálta, és ebből erőt lehet meríteni!”

   Fuvolista, zeneszerző

Szombat délután a  színpadon ad  
meditációs hangulatú koncertet  
a 25 albumot megjelentető  
Kövi Szabolcs.

Kövi Szabolcs Bölcsesség Szigete – 
         – ahol csodás dolgok történnek!
A BOLDOG ÉLET TÖRVÉNYEI – Szakavatott előadó közvetítésével, mini-tréning formájában 
ismerhetjük meg a stresszkezelés és a karmatisztítás működőképes receptjét, ősi indiai böl-
csességekre alapozva.

REINKARNÁCIÓS SZEREPJÁTÉK – Beleélheti magát egy izgalmas történetbe, ahol döntési 
lehetőségek közül kell választania. Választásai függvényében a sztori mindig másképp alakul 
– megérthetjük, hogy az életben hozott döntéseink nemcsak a jelenlegi, hanem a következő 
életünkre is hatással vannak!

VALÓSÁG-SÁTOR – Lefotózhatja magát indiai viseletben, belekóstolhat a meditáció ízeibe, 
továbbá hagyományos recept alapján süthet kenyérlepényt, amit egy kis szertartással saját 
kezűleg lelki étellé varázsolhat! 

KÉRDEZD A SZERZETEST! – Intelligens kérdések és válaszok az élet végső titkairól, amelyekről 
hétköznap ritkán jut időnk gondolkodni és beszélgetni.

ZENÉS MEDITÁCIÓ – Megteremtjük a lélek harmóniáját billentyűs hangszerek, csengettyűk, 
cintányérok, egzotikus dobok és mantra-éneklés segítségével.

BÖLCSEK KÖVE – Asztrológiai képlet készítése felnőtteknek. A gyermekek vad mintákat  
festhetnek itt az általuk kiválasztott kövekre.

TESTET ÖLTÖTT BÖLCSESSÉG – Megnézheti, vagy akár meg is vásárolhatja a csodálatos 
védikus irodalom leghíresebb köteteit, illetve az életfilozófiánkat összefoglaló kiskönyveket.

(térképen: 11) 
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http://koviszabolcs.hu
http://tanfolyamok.krisnavolgy.hu
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Ízelítő a Búcsú színpadi műsorából 
Egésznapos színpadi műsorunk  
betekintést enged a védikus kultúra alapjaiba. 
Indiai tánc: Az ősi indiai táncok-
ban rendkívül kifinomult és színes 
az érzelmek kimutatása. Mind-
amellett, hogy a ruházat is igen 
dekoratív, nagy szerepet játszik az 
arc, a szemek és a test mozgása. 
A közismertebb táncstílusok álta-
lában az emberi vagy a társadalmi 
kapcsolatokat is erősítik, ám a 
szakrális táncok a felsőbb, isteni 
birodalommal, Istennel való kap-
csolatunkat hivatottak létrehozni, 
erősíteni, vagy a jelenlévők felé 
közvetíteni. Színpadunkon Odissi 
és Bharat natyam stílusú táncokat 
láthatnak.

Jógabemutató: A jóga értelmezésével kapcsolat-
ban igen széles a paletta. Van, aki egészséges test-
mozgást, esetleg életmódot, és van, aki az előbbieket 
csupán mellékhatásként megélő transzcendentális 
folyamatot ért alatta. A jóga szó összekapcsolódást 
jelent a Felsőlélekkel, vagyis Istennel. A színpadon a 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanárai illetve 
diákjai mutatnak be izgalmas gyakorlatokat.

Védikus esküvő: Talán a legizgalmasabb és egyben 
legszívélyesebb program minden évben a várva várt 
Védikus esküvő. Többen kérdezik évről évre, hogy 
valódi, vagy csupán színjáték a nyilvános esküvő. 
Nos, ez a program is teljes mértékben valódi, nem 
pusztán mutatvány. 
A menyasszony gyönyörű piros vagy rózsaszínű szárit 
visel, a főpap szanszkrit imákat zeng az áldozati tűz 
mellett, közben lágy zene hangzik, a közönség pedig 
áldásokat szór az ifjú párra.. 
De kérem, inkább tekintse meg Ön is élőben!

(térképen: 18) 

Színdarabok: Színpadunkon mind 
a Budapestről érkező vendégelőadók, 
mind a Krisna-völgyben élő gyerekek 
és felnőttek is izgalmas színi előadá-
sokkal, és egyéb produkciókkal ked-
veskednek a nézőknek. 



Kóstolják meg büfénk kínálatát, 
az iskola épületénél.
Kínálatunk többek között: lecsó, friss kenyér, fánk, vega burger.

Étterem sátrunk a szentély előtti 
téren várja kedves vendégeinket. 
Kínálatunk többek között: különleges indiai egytálételek, 
menük, sós és édes csemegék, rózsavizes italok.

Jó étvágyat kívánunk!
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Kisvasút megállóhely, 600 Ft / fő

Elsősegély

Ivóvíz

Információi

Étterem, büfé

Pelenkázó

Gyalogos forgalom

A Krisna-völgyi 
Búcsú térképe 

100 m

1.  Íjászat 
2.  Sri Prahlád Általános Iskola  – látogatható!
  Kézműves és gyerek programok…
3.  Noé Állatotthon Alapítvány kisállat simogatója 
4.  Ökoporta (Krisna-völgyi bio készítmények, gabonák, 

olajok vására, ökrös eszközkiállítás, házi kozmetikumok 
készítése, búzafűlé)

5.  Tehenészet (körvezetés kb. óránként)
6.  Tandoori látványfőzés
7.  Játszótér
8.  Lovas bemutató, lovagoltatás
9.  Kirakodóvásár
10.  Mantra-meditációs Ösvény
11.  Bölcsesség szigete (Valóság show sátor, reinkarnációs 

szerepjáték, stressz kezelés, „Kérdezz a Szvámitól…” 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Jóga sátra)

12.  Bio-kertészeti körbevezetés indulási helyszíne
13.  VIP és Sajtópont
14.  Vegán fagyi, pizza
15.  Turisztikai partnereink bemutatkozója 
16.  Póni lovaglás
17.  Szépség sziget (szári próba, ékszervásár…)
18.  Nagyszínpad
19.  Szentély (körvezetés negyedóránként)  

Könyv vásár. Fényképezni lehet.
20.  „Food For Life” karitatív munkánk bemutatása

i



Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

. . . . . . . . . . . .

VALLÁS, 
KULTÚRA

KRISNA-VÖLGY ÉKESSÉGE: A SZENTÉLY
A Krisna-tudat nem csupán egy vallás, hanem életforma, kultúra is, mely megjelenik  
az életünk minden területén, mint például étkezés, oktatás, zene, tánc, meditáció. Fontos 
missziónknak tekintjük, hogy a megszerzett tudást ne csak birtokoljuk, hanem tovább is 
adjuk, szóljon az akár a környezettudatos szemléletről, az önismeretről, vagy a tudatos 
életvitelről. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy aktívan segítsük nehéz sorsú embertár-
sainkat, ezt célozzák jól ismert, kiterjedt ételosztásink.

A dombtetőn elhelyezkedő templomépület képezi a közösség fizikai, szellemi és lelki  
középpontját. Művészeti szempontból hagyományos indiai építészeti stíluselemeket  
tartalmaz, így már a külső szemlélő számára is hazánkban egyedülálló látványosságot  
nyújt. Lelki jelentőségébe, a helyhez kapcsolódó kulturális hagyományokba, szokásokba  
a vendégvezetők engednek bepillantást a negyedóránként induló körvezetés során. (térképen: 19)

A Krisna-tudat a hinduizmus legősibb  
és legismertebb irányzata, mely Indiából 
ered. Fő szentírásunk a Bhagavad-gita. 
Nyugaton az 1960-as évek közepétől  
vált ismertté a monoteista Krisna-hit.  
Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada (1896-1997) 1966-ban 
alapította meg a Krisna-tudatú Hívők 
Nemzetközi Közösségét (ISKCON)  
az Egyesült Államokban.

Tribhuvana Sundara Śrī-Śrī Rādhā-Syāmasundara, 
a Krisna-völgyi szentély oltárán



Szépség Sziget

Hogy állna nekem?

Jöjjön el és változzon át Ön is 
                egy kis idó́re indiai herc

egnó́vé!
- Hogyan öltözködnek az indiai nők?
- Mi a jelentősége ennek az öltözéknek?
- Milyen szépségápolási titkaik vannak?
- Milyen ékszereket viselnek?

AZOKAT A HÖLGYEKET, KIS- ÉS NAGYLÁNYOKAT VÁRJUK 
SZERETETTEL, AKIKET ÉRDEKELNEK AZ INDIA KULTÚRA 
BEVÁLT SZÉPSÉGTITKAI.

A Szépség Sziget lehetőséget ad arra is, hogy 
az indiai nők bőrébe is belebújhassanak. 

Kipróbálhatják magukon, milyen is a valóságban 
az indiai viselet és ékszer, frizura és arcfestés.

A nagy érdeklődésre tekintettel idén vásárolni 
is lehet a gyönyörű szárikból, ékszerekből, 
szemfestékekből!

térképen: 17



EGYÜTTMŰKÖDŐ 
PARTNEREINK

Látnivalók környékünkön

www.desedaegyesulet.hu www.szennai.skanzen.huwww.igal.hu

www.szarvasfarm.ke.hu

www.viragfurdo.hu

www.szaszendre.com www.meteor-kaposvar.hu www.katicatanya.hu

www.meistro.hu  www.tourinformkaposvar.hu

KARMA-LABIRINTUS
Senki sem szeret a rossz döntései miatt szenvedni, de nagyon kevesen 
tudják, hogy mi az igazi megoldás. Hogyan tudunk kiszabadulni az anyagi 
tetteink és visszahatásaik (karma) labirintusából? Hogyan lehetnénk örökké 
boldogok? Miért kell újra és újra megszületnünk ebben a világban?

Amíg ebben a világban cselekszünk, mindig újabb visszahatásokat hozunk 
létre tetteinktől függően. Ezért mindig újabb és újabb testeket kell elfogad-
nunk, hogy elszenvedjük előző életünkben elkövetett tetteink visszahatásait.

Legyen részese egy izgalmas kalandnak, s közben ismerjen meg új élet-
vezetési tippeket!

A Karma-labirintus az iskola épületében található. (térképen: 2)



Magyarország 
leggyorsabb 

és legegyszerűbb 
strukturált víz 
készítő üvegtermékei

LÁTOGASD MEG 

STANDUNKAT ÉS 

AZ AZONNALI 
NYEREMÉNYEKÉRT! 

JÁTSSZ 

www.vitalizal.hu

b o l t . k r i s n a v o l g y . h u
indiai fűszer áruház

a Nagyi se foz!
Chili nélkül...

500 Ft-os ajándék! Kuponkód: Krisnabúcsú17

Felhasználható: 2017. augusztus 31.

b o l t . k r i s n a v o l g y . h u
indiai fűszer áruház

a Nagyi se foz!
Chili nélkül...

500 Ft-os ajándék! Kuponkód: Krisnabúcsú17

Felhasználható: 2017. augusztus 31.

http://bolt.krisnavolgy.hu
http://bolt.krisnavolgy.hu
http://bolt.krisnavolgy.hu


Egyházunk több mint 2 évtizeddel ezelőtt hozta létre az Ételt az Életért 
Alapítványt, humanitárius tevékenységének ellátására. Meggyőződésünk, 
hogy a rászorulók napi egyszeri meleg étkezésének ingyenes biztosításával 
kézzelfogható segítséget tudunk nyújtani, és hogy a biztonságérzet újbóli 
megteremtésével, illetve a tiszta, tápláló, vegetáriánus ételekkel a társadalom 
legelesettebb tagjait is felemelhetjük.

Ételt az Életért Alapítvány
Ismerd meg humanitárius szervezetünket

• Évi 650 ezer adag meleg étel
• 100 tonna tartós élelmiszer
• 10 nagyvárosban és vidéken
• 500 civil önkéntes

Támogatásoddal még többre is 
képesek vagyunk!
Kérjük, gondolj ránk adód 1%-ának felajánlásakor!
Adószámunk: 18095575-1-41

Hívd Adhat Adományvonalunkat, melyen keresztül
250 Ft-al járulhatsz hozzá munkánkhoz!
Telefonszám: 13600 / 33-as kód

Online adományozási lehetőség:
http://www.karitativ.hu/adomanyozas/

Köszönjük!

www.karitativ.hu
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Vegetáriánus és Vegán Étterem

1053 Budapest,  
Vigyázó Ferenc u. 4.
+36 30 927-5996

Nyitvatartás: H-Szo: 11:30–21:00www.govinda.hu   |   facebook.com/govindaetterem   |

Látogasson el 
      hozzánk Ön is!

pure
vegetarian

vegetáriánus

vegán

gluténmentes

laktózmentes

karma-mentes

http://karitativ.hu
http://karitativ.hu
http://govinda.hu


„Lovaimat magam képeztem ki, úgy érzem, a türelmes és következetes nevelés meghozta 
eredményét. Legelső szempontként a lovak jólétét tartom a legfontosabbnak, minden más 
utána következik. Nagyon közel áll szívemhez Krisna-völgy és a Krisna-tudat filozófiája, magam is 
vegetáriánus vagyok. A Búcsúban már a délelőtti óráktól várom Önt a parkoló bejáratával szemben 
egy kis fogatozásra, majd fél 4-kor a vásártéren tartunk egy kis bemutatót. Ezután pedig lehetőség 
szerint sétalovaglás lesz a gyerekeknek. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!”                                   
         Liliána             
www.facebook.com/fogatkaland”

Idén is vár a Fogat Kaland és lovas bemutató Boros Liliána, 
érmes fogathajtóval, és csodálatos lovaival, Olivérrel és Lénával! 

Fogat Kaland
2008 óta, nonprofit civil szervezetként, hiteles és gyakorlatias 
mintákon keresztül mutatjuk be a jövó́  zöld életmódját. 
Megosztjuk Önnel Krisna-völgy és más ökofalvak, önellátásra 
törekvó́  családi gazdaságok tapasztalatait. Csatlakozzon!
Vegyen részt rendezvényeinken, tanfolyamainkon!

A Búcsún Ön is beszélgetó́  társa lehet 
könyvsorozatunk szerkesztó́  jének!

Beszélgetések az önellátásról I-III.

A trilógia most megjelent 
3. kötete elsó́   kézbó́  l, közvetlenül 
a Kiadótól, a Búcsúban már elérhetó́  ! 

Öko-völgy Alapítvány – találkozzunk 
személyesen a Búcsú területén!

www.okovolgy.hu

/térképen: 4/

http://okovolgy.hu
http://okovolgy.hu
http://okovolgy.hu
http://okovolgy.hu
http://okovolgy.hu
http://okovolgy.hu


Krisna-völgy IKBB
8699 Somogyvámos, Fő u 38.
06-85/540-002
info@krisnavolgy.hu
facebook.com/Krisna-völgy/New Vraja-dhama
www.krisnavolgy.hu

Győr (Kuru-śreṣṭha d.)
06-30/256-8637
gyor@krisna.hu
facebook.com/Hare Krisna Győr

Veszprém (Devi Deva d.)
06-30/456-9076
veszprem@krisna.hu
facebook.com/Lenkovits László Devi Deva

Székesfehérvár (Mayer Nóra)
06-30/302-0755
szekesfehervar@krisna.hu

Szombathely (Kuru-śreṣṭha d.)
06-30/256-8637
szombathely@krisna.hu
facebook.com/Hare Krisna Savaria

Pécs (Devi Deva d.)
06-30/456-9076
pecs@krisna.hu
facebook.com/Lenkovits László Devi Deva

Szeged (Gál Tamás)
06-30/256-6362

szeged@krisna.hu
facebook.com/Gál Tamás

Kecskemét 
(Szabó Zoltán)

6000 Kecskemét, Mária u. 2.
06-30/985-5534

kecskemet@krisna.hu
facebook.com/DharmaVega

www.dharmavega.hu

Eger (Prāna-Vallabha d.)
3300 Eger, Tűzoltó tér 5.

06-30/228-1117
info@govindaeger.hu

facebook.com/Egri Govinda Étterem
www.govindaeger.hu

Debrecen 
(Gaura Bhāvana dd.)

4028 Debrecen Magyari u. 2.
06-30/686-3479

info@govindadebrecen.hu
facebook.com/Govinda Étterem  

és Kulturális Központ
www.harekrisna.hu; 

www.govindadebrecen.hu

Szolnok 
(Mālinī dd)

 06-30/836-4190
szolnok@krisna.hu

Budapest
1039 Budapest, 
Lehel u. 15-17.
06-1/391-0435
lelekpalotaja@krisna.hu
www.lelekpalotaja.hu
facebook.com/
Lélek-Palotája

MKTHK
1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
06-1/212-2862
info@krisna.hu
www.krisna.hu
facebook.com/krisnahun

Központjaink  országszerte

Krisna-völgy

Iratkozzon fel 
hírlevelünkre!
Közösségünk az év során számos érdekes és rendhagyó 
képzést, rendezvényt és programot szervez ország-
szerte, melyről első kézből hírlevelünkön keresztül 
szerezhet tudomást. www.krisna.hu/feliratkozas



Fordítsd jó célra adód civil és egyházi 1%-át, 
és támogasd tevékenységeinket!

0389
TECHNIKAI  SZÁMUNK

Magyarországi 
Krisna-tudatú Hívők Közössége

WWW.KR I SNA .HU

Rajtad is múlik! Te is töltsd ki, majd add 
postára rendelkezői nyilatkozatodat, és légy részese 
a boldogabb világért folytatott munkánknak! 

+1%
 BIOGAZDÁLKODÁS, 

 KÖRNYEZETVÉDELEM:  Ökovölgy Alapítvány ADÓSZÁM:  18786435-1-14
 ÉTELOSZTÁS:  Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány ADÓSZÁM:  18095575-1-41
 EGÉSZSÉGES ÉLET:  Védikus Kultúráért Alapítvány ADÓSZÁM:  18018318-1-14
 LELKI OKTATÁS:  Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ADÓSZÁM:  18183241-1-41
 ÁLLATOK VÉDELME:  NOÉ Állatotthon Alapítvány ADÓSZÁM:  18169696-1-42

Legyen 2x1%-kal 
boldogabb a világ!

http://krisna.hu

