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Fontos tudnivalók

Kedves Olvasó!

Kedves Vendégeink!
Kérjük olvassák el szabályainkat és pár fontos információt:

Engedje meg, hogy ezúton meghívjam Önt egy boldog kirándulásra.
Úti célunk a lelki világ, Krisna birodalma, ahol minden szó egy ének, és
minden lépés egy tánc. Helyezze magát kényelembe, felejtse el egy óra
erejéig a hétköznapok fáradalmait és aggodalmait. Hunyja be a szemét, és
lépjen be Krisna-völgy kapuján. A napsütötte út mellett zöldellő legelők,
lágy szellő ringatta búzatáblák, és kellemes árnyat adó fűzfák fogadják
örömmel a kedves látogatót. A jobb kéz felől kanyargó Jamuná patak
halk csobogásával, a békésen legelésző tehenek és bocik jámbor tekintetükkel üdvözlik Önt. Tovább haladva a virágzó rózsabokrok illatukkal
bódítják el a járókelőket. Govardhana-dombján dús zöldségágyások és
a szivárvány minden színében pompázó virágoskert üdvözli Önt. Mellettük mogyoróbokrokkal övezett gyümölcsfák és bokrok érlelik zamatos
termésüket Krisna örömére. Ha élvezni szeretné a látványt, az illatokat, a
levegő tisztaságát, nyugodtan üljön le valamelyik út menti pavilonban, és
szippantsa magába a szeme elé táruló harmónia látványát. Ha megéhezett, térjen be a vegetáriánus Govinda-étterembe, és csillapítsa étvágyát
helyi termesztésű zöldségekből, gyümölcsökből készített, zamatosan
fűszerezett indiai ételekkel. Ha úgy érzi, hogy sikerült elmerülnie a lelki
világ hangulatában, és szeretné megismerni azt a csodás és titokzatos
személyt, aki e boldog harmónia teremtő forrása, érintse meg a templomszoba ajtajánál a szélcsengőt, és lépjen be bátran. Jobb kéz felől Srila
Prabhupada, a Krisna-tudatot a nyugati világban elterjesztő lelki tanítómester fogadja Önt. Vele szemben pedig az esőfelhő színében ragyogó,
lótuszhoz hasonló lábát táncra perdülve keresztbe rakó, fuvoláját lágyan
ajkához emelő Krisna mosolyog Önre személyesen, a tiszta szeretet megtestesülésének örök társával, Radharanival az oldalán. Üdvözölje
Őket a maha-mantra transzcendentális hangvibrációjával:
HARÉ KRISNA HARÉ KRISNA KRISNA KRISNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ. Nyissa
ki a szemét, lapozzon egyet, és engedje, hogy Krisna-völgy
élete lelke boldogsággal teli kincsévé váljon.

1.

Krisna-völgy egész területén és a templom
épületében is szabad fényképezni.
2. A rendezvény 10-19 óráig tart nyitva.
3. A Krisna-völgyi Búcsú nemdohányzó rendezvény.
4. Krisna-völgy területén tilos a húskészítmények és alkohol fogyasztása.
5. Kérjük az állatokat ne etessék!
6. A tavakban fürödni tilos!
7. Krisna-völgy területére háziállatot behozni
tilos!
8. A kisvasútra fel tudnak szállni a parkolónál,
megálló van az iskolánál. Ezen kívül lehetőség
van a lakóövezet megtekintésére is. Figyelem!
A lakóövezet gyalogosan nem látogatható!
Köszönjük megértésüket. 600 Ft/fő
9. Rosszullét esetén az elsősegély helyszínen
kaphat segítséget.
10. Kérjük a gyalogos forgalom elől elzárt útsza
kaszokat ne használják, a magánterületeket,
lakóövezetet ne látogassák!
11. Ne hagyja ki a Templom megtekintését. Körbevezetések ¼ óránként indulnak a főépületben. Az indiai szentély épülete csak megfelelő
ruházatban látogatható. (Ehhez a Hölgyek
részére biztosítunk kendőket a belépéshez,
ha szükséges.)
12. A gyermekeket egész napos programmal várjuk
a Gyermekdombon – az iskolaépület mellett.

13. Az íjászatban mindenki saját felelősségére
vesz részt.
14. A Krisna-völgyi Govinda Étterem sátorban
több kassza is üzemel 10–18 óráig.
15. Újdonság! Házi kozmetikumok, tisztítószerek
készítése (térképen 5.)
16. Az Ökoporta ökrös eszköz bemutatóval, indiai
látványkonyhával és sok más érdekességgel
egész nap várja a vendégeket.
17. Idei újdonságok:
• Friss, bio búzafűlé, árpafűlé (Öko Porta)
• Tandori látványsütés (térképen 8.)
• Kézifejés bemutató naponta du. 15 órától
a tehenészetben (térképen 7.)
• Vegán fagyi – tej nélkül! (térképen 12.)
• Krisna-völgyi Bio termékek vására (Öko
Porta, Étterem)
18. Ossza meg élményeit ismerőseivel, és velünk is:
Facebook, Iwiw, Twitter, Google+, Flickr, Picasa,
YouTube, Foursquare, Gowalla, Latitude, Places
Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag
időtöltést kívánunk Önöknek!
Reméljük találkozunk a jövő évi Krisna-völgyi
Búcsúban is.
Üdvözlettel,
		
Sripati dász
Krisna-völgy Turisztikai Igazgatója

Krisna-völgyi

Búcsú története
Hogyan is kezdődött el mindez itt minálunk a Balaton szomszédságában?
Még a kilencvenes évek közepén, egész pontosan 1996 nyarán került
megrendezésre az első Krisna-völgyi Búcsú a templom és a völgy felszentelési
ünnepségével egyetemben. Ám akkor még nem sejthettük, hogy – a Búcsú
három napja alatt – közel 10.000 vendéget megmozgató, színes kulturális
fesztivállá fejlődik.
Ám ez még csak a kezdetét jelenti egy igazán színes és változatos, rendkívüli élményt adó kulturális találkozásnak, amelyen az ízek, színek, illatok és
a szemet gyönyörködtető tájak dominálnak.
Évek alatt ez a rendezvényünk eljutott oda, hogy immár szponzorok jelentkezését is várjuk!
Volt itt már minden, mint például: lángos evő verseny, faluvetélkedő,
Keresztény-kórus, harcművész show, főzőverseny, Indiai esküvő, vásáros kavalkád, népművészek sokasága, Karma-labirintus, nagy-nagy könyvvásár, sok-sok
híres ember látogatása, kisvasutas körutazás, valóság sátor, hogy épp csak
egy párat említsünk az itt tapasztalható élmények közül!
Fontos: a Krisna-völgyi Búcsút Önök is formálhatják a visszajelzéseikkel,
ezért ha valami nagyon tetszett, bátran írják meg nekünk, hogy azokat tovább
fejlesztve és még élmény-telibbé varázsolva kerülhessenek ismét a Búcsú
forgatagába!
Felejthetetlen élményeket kívánunk Önöknek a 18. születésnapját ünneplő
és számtalan újdonságával vendégeit váró Krisna-völgyi Búcsúban!
Ne feledje, Búcsú lesz jövőre is!

Szponzorok jelentkezését várjuk:
Papp Krisztina, 30/4363-900, info@krisnavolgy.hu
Árusításra jelentkezni lehet:
Horváth Ágnes, 20/415-7311, vbdd@1108.cc

Krisna-völgy bemutatkozik!
Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó hétköznapok tengerén,
a Balatontól csak harminc kilométerre, Kaposvár irányában.
Kétszázhatvan hektáron fekvő területünk – mely egyben kulturális központ és biofarm is – igazán szép látnivalókkal és új
élményekkel kecsegtet az idelátogatók számára. Dísztavaink,
ligeteink, és arborétumunk több száz növény- és állatfajnak
adnak otthont. Tehenészetünk, Biokertészetünk valamint az
Iskolánk épülete szintén látogatható; ezek a helyszínek sok-sok
érdekességgel várják az érdeklődőket. Vendégeink a Recepciótól
a Templom épületéhez vezető, kellemes sétaút során tekinthetik
meg ezeket a különlegességeket.
A Völgy területén jelenleg közel százötven Krisna-hívő
szerzetes él, akik ökogazgdálkodással, védikus – az Ősi indiai

szentírásokon, a Védákon alapuló – életmóddal, és számtalan
hasznos és érdekes dologgal foglalkoznak – önfenntartásra
törekedve.
Idelátogató vendégeinket az év minden napján 10:0018:00-ig fogadjuk, és vendégvezetést biztosítunk számukra a
templomépület területén, ahol kulturális programokon vehetnek részt a páratlan szépségű indiai szentélyben, valamint a
különleges csemegéket kínáló Govinda éttermet és a keleti
ajándékboltunkat is meglátogathatják.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget és érdeklődőt,
akik szeretnének egy igazi lelki oázisban menedékre lelni akár
csak egy kirándulás erejéig, vagy éppen egy egész hétvégén
keresztül. Hosszabb látogatásra is van lehetőség, harmincfős
vendégházunk egész évben nyitva tart!
Iskolák, Klubok részére szóló ajánlatunk:
Amennyiben csoporttal szeretne ellátogatni hozzánk, kulturális
programot, iskolák részére gyermek programot is igényelhet az
alábbi elérhetőségeken:
Turisztikai referens:
30/641-2309, csoport@krisnavolgy.hu
www. krisnavolgy.hu/csoportoknak
Ne felejtse, kedvezményesen lehet elővételben jegyet vásárolni
a Krisna-völgyi búcsúba! bucsu.krisnavolgy.hu/jegy

07.19. – Péntek
9:30
11:20
11:35
11:45
11:50
12:00
12:05
		
12:20
		
12:40
12:45
		
13:00
13:20
13:45
14:00
14:20
14:35
14:55
		
15:15
15:30
		
15:35
		
15:55
16:10
		
16:30
16:45
17:10
		

Indiai dallamok
Tradicionális indiai zene
Odisszi Tánc : Ganapati - az elefántfejű félisten
- köszöntése
Krisna-völgyi óvodások bemutatkozása
Modern Indiai Táncjáték
A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
Krisna-völgyi gyerekek:
bhajana és mrdanga bemutató
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
Krisna-völgyi gyerekek tánc bemutatója
Odisszi Tánc : Saraswati - a művészetek
istennője - köszöntése
Bhajana
Pantomim előadás: Promise
Bharata-natyam show
Aikido - harcművészeti bemutató
Modern Tánc Show
Bhajan
Krisna-völgyi gyerekek színdarabja:
A tolvaj igazi kincse
Odisszi Tánc : A tavasz meséje
Búcsú Programfüzet különjátéka - eredményhirdetés, jutalom átadás
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Bharata-natyam show
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Bharata-natyam show
Kirtana
elköszönés, egyéb időtöltési lehetőségek, másnapi
programok ismertetése

A program változtatásának jogát fenntartjuk!

07.20. – Szombat
9:00
9:30
9:50
9:55
10:05		
		
10:25		
10:35		
		
10:50		
11:05		
11:10		
11:20		
11:25		
11:30		
11:50		
12:00		
13:30		
13:50		
14:05		
		
14:25		
14:45		
15:20		
15:25		
15:40		
		
15:45		
16:00		
		
16:25		
16:40		
16:55		
17:15		
		
17:20		

Indiai dallamok
Tradicionális indiai zene
A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
Bharata-natyam show
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Krisna-völgyi gyerekek: bhajana és mrdanga bemutató
Odisszi Tánc : Saraswati - a művészetek istennője
- köszöntése
Bhajan
Gyermek rajzpályázat eredményhirdetése
Modern Indiai Táncjáték
Krisna-völgyi óvodások bemutatkozása
Somogyvámos Polgármestere - köszöntő
előadás: Krisna-völgy üzenete
A tavaly óta született Krisna-völgyi gyermekek bemutatása
Tradicionális indiai esküvő
Aikido - harcművészeti bemutató
Odisszi Tánc : Hangszerek - a tánc nyelvén
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Krisna-völgyi gyerekek színdarabja: A tolvaj igazi kincse
Laár András és Laár - Sramkó Katalin mantra- és bhajan-ének
Krisna-völgyi gyerekek tánc bemutatója
Bharata-natyam show
Búcsú Programfüzet különjátéka - eredményhirdetés,
jutalom átadás
Pantomim előadás: Promise
Búcsú Programfüzet különjátéka - eredményhirdetés,
jutalom átadás
Odisszi Tánc : A tavasz meséje
Modern Tánc
Kirtana
elköszönés, egyéb időtöltési lehetőségek, másnapi
programok ismertetése
Indiai dallamok

07.21. – Vasárnap
9:00
9:30
9:50
10:00		
10:10		
		
10:30		
10:40		
		
10:50		
11:00		
11:20		
11:25		
11:50		
		
12:00		
13:30		
13:50		
14:10		
		
14:30		
		
14:50		
15:05		
15:40		
15:50		
		
15:55		
16:10		
16:35		
16:50		
17:15		
17:20		

Indiai dallamok
Tradicionális indiai zene
A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
Modern Indiai Táncjáték
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Odisszi Tánc : Hangszerek - a tánc nyelvén
Krisna-völgyi gyerekek:
bhajana és mrdanga bemutató
Bharata-natyam show
Bhajan
Krisna-völgyi óvodások bemutatkozása
előadás: Krisna-völgy üzenete
A tavaly óta született Krisna-völgyi
gyermekek bemutatása
Tradicionális indiai esküvő
Aikido - harcművészeti bemutató
Bhajan
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jóga oktatóival
Krisna-völgyi gyerekek színdarabja:
A tolvaj igazi kincse
Modern Tánc Show
Kövi Szabolcs fuvolaművész koncertje
Krisna-völgyi gyerekek tánc bemutatója
Búcsú Programfüzet különjátéka
- eredményhirdetés, jutalom átadás
Odisszi Tánc : A tavasz meséje
Pantomim előadás: Promise
Bharata-natyam show
Kirtana
elköszönés, egyéb időtöltési lehetőségek
Indiai dallamok

Színpadi
program

Krisna-völgyi Govinda

Éttermi kínálatunk

Pakora (Bundában sült csemegék)
Tűzdelt: padlizsán, paprika, oliva, ananász
1 db 300 Ft
Karfiol
2 db 300 Ft
Cukkini
3 db 300 Ft
Egytálételek
Sabji (csicseriborsó, paradicsom, burgonya, spenót)* 3 dl
Sabji (burgonya, borsó, mandula, szója tejszín)* 3 dl
Lecsó
3 dl

700 Ft
700 Ft
500 Ft

Köretek
Kukoricás jázmin rizs
Sült krumpli

2 dl
3 dl

200 Ft
400 Ft

Saláta, szósz
Cukkini saláta
Paradicsom csatni (édes-csípős mártás)

2 dl
5 ml

300 Ft
150 Ft

Bio házi magos kenyér

1 db
1 db
1 szelet

400 Ft
450 Ft
80 Ft

Édesség
Halava (Indiai darapuding meggyel)
Gaja (leveles sült tészta)
Lekváros fánk *

1 adag
1 db
1 db

350 Ft
200 Ft
200 Ft

Pékárú
Szendvics - vegaburger
(zöldségfasírt, saláta, paradicsomszósz)
Kalcone * (tészta batyu pizzás ízesítéssel)

Alma pakora (fahéjas bundában sült alma) 3 db/adag
Sütemények
1 db

200 Ft
350 Ft

Egyéb
Főtt kukorica
Vattacukor
Popcorn
Jégkrém – calippo

300 Ft
350 Ft
250 Ft
290 Ft

1 db
1 db
1L
1 db

Csomagolt Krisna-völgyi termékek
Chewda (sós ropogtatni való: sárgaborsóliszt,
zacskó 300 Ft
magvak, fűszerek…)
Paradicsom csatni
1 üveg 700 Ft
Pickle (Indiai különlegesség, csípős ízesítéssel) 1 üveg 1 500 Ft
Rózsavíz (italok, édességek ízesítésére)
190 ml 1 000 Ft
Instant pakora liszt
0,5 kg 600 Ft
Indiai fűszerek
1 zacskó 600 Ft
Vegetariánus szakácskönyv
1 db 4 200 Ft
Italok
Rózsavizses limonádé
Govinda vitamix
Szörp
Kávé (cukorral, növényi tejszínnel)*
Ásványvíz
Ásványvíz

www.govinda.hu

2-5 dl 150-300 Ft
2-5 dl 150-300 Ft
2-5 dl 150-300 Ft
1 dl 150 Ft
5 dl - 1,5 L 250-400 Ft
* – a termék szóját tartalmaz!

Parkolási
információk
Kedves Vendégeink!
Az Önök részére biztosított parkolóink Krisna-völgy
területén füves területek. Eső esetén Somogyvámos
faluban oldjuk meg a parkoltatást.
A nem Krisna-völgy által fenntartott parkoló helyekért
(pl. Somogyvámos falu területén) nem áll módunkban
felelősséget vállalni.

Templom látogatása
Kedves Vendégeink!
A Búcsú ideje alatt a templom 9 órától látogatható.
Körbevezetések indulnak minden ¼ órában.
Kérjük a lábbelijüket hagyják a templom bejárata
előtti teraszon.
A körbevezetésre az előtérben várakozhatnak, ha
pár perccel előbb érkeztek.
A körbevezetés során teljes körű, átfogó képet
kaphatnak kultúránkról, szokásainkról és magáról
az Európa szerte híres, egyedi szentélyünkről.
Itt láthatók a magyar Krisna-hívők által készített
festmények, domborművek és a különleges oltár.
Könyv-vásárlásra a templomon belül biztosítunk
lehetőséget.
A templom egész épületében és a szentélyben is
lehet fényképezni!

Krisna-völgy
térképe
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Információ
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Elsősegély
Kisvasút megálló hely, 600 ft / fő
Étterem, büfé
Gyalogos forgalom

1

Íjászat
Sri Prahlád Általános Iskola
Póni lovaglás
Kaland pálya
Öko Porta (ökrös show, ökrös eszközkiállítás,
házi kozmetikumok készítése,)
Krisna-völgyi bio zöldségek, készítmények,
gabonák, olajok vására
Tehenészet (körbevezetés indul kb. ½ óránként,
kézifejés du. 15:00-tól)
Tandori látvány főzés
Játszótér, népi fajátékok
Nandagrám kilátó
Kirakodó vásár
Vegán Fagyi
Bio-kertészeti körbevezetés (óránként indul
kertészeti körbevezetés innen)
Valóság Show (próbálja ki életünket, öltözékünket)
Kérdés Felelet sátor
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Mantra-meditációs Ösvény
Indiai Szentély (körbevezetés ¼ óránként)
Fényképezni lehet!
Könyv vásár
VIP, Média
Nagyszínpad

Védikus
esküvő

Az esküvői szertartás az emberiség történetével egyidős. Nem volt olyan idő, amikor ne
házasodtak volna, és remélhetőleg nem is lesz
olyan kor, mely feleslegesnek titulálná eme
esemény szentségét és fontosságát.

Az Isten előtt köttetett védikus esküvő számos
mozzanata arról szól, hogy tudatosítsa a házasulandó felekben, hogy komoly, felelősségteljes útra léptek, melynek nehézségeit az egymás
iránti mély szeretet és tisztelet oldja fel Isten
szolgálatával egyetemben. Az élet célja a lélek
megtisztulása, és e folyamat próbatételeikor
mindig segítségre van szükségünk, melyet a
szeretett fél adhat meg. A szertartás minden
egyes részlete ezt erősíti meg. Bármi történjék
is az életben, ne engedjék el egymás kezét és
legyen erős hitük Istenben, mely szintén segíti
megérteni a történések miértjét. Mindemellett
az esküvő egy egész napos, felejthetetlen
ünnep az egész családnak, amely Indiában
akár hét napig is eltarthat.
A szertartást megelőző készülődés főként
a menyasszony számára hosszú. Barátnői már
hajnalban elkezdik feldíszíteni. Először hennával festik be a kezét és a lábát, virágokkal
ékesítik a haját és számos ékszerrel növelik a
menyasszony szépségét. Ilyenkor a menyas�szony Laksmi, a szerencse Istennőjének megtestesítője, aki új háztartása jólétének boldog
birtokosa. Ruhája színe általában piros vagy
rózsaszín, a vőlegényé pedig fehér.
Mielőtt a házasulandók fellépnének a szertartás színpadára, meggyújtják az áldozati
tüzet, melybe később felajánlásokat dobnak,
hogy az ebből jövő áldásokkal szenteljék meg
frigyüket. A pár lelki tanítómestere is részt vesz
az eseményen, hogy Ő is áldását adja az ifjú
párnak.
A vőlegény, miután megérkezett, izgatottan várja lefátyolozott jövendőbelijét, hogy

gyönyörködhessen választottja szépségében.
Ahogy megérkezik, hétszer körbejárja leendő férjét, mely az iránta érzett tiszteletet mutatja, és azt,
hogy mostantól neki adja életét. Majd a barátnők
fellibbentik a fátylat, megmutatva egymásnak őket.
A pár virágfüzért cserél, mely a kölcsönös segítés
szimbóluma. Ekkor a férj az összetartozás jeleit festi
fel menyasszonyára, homlokára a piros pöttyöt, a
bindit, hajának választékába pedig a piros csíkot, a
szindúrt. A vőlegény egy új szárival is kedveskedik ajándékképpen.
A lány apja is belép szereplőként a szertartás színpadára, megfogja lánya kezét és belehelyezi
a vőlegény kezébe, ezzel átadva
neki a felelősséget, innentől
kezdve neki kell gondoskodnia a
lányáról. A vőlegény anyja pedig
összeköti őket a ruhájuknál fogva,
és egész nap így maradnak, erősítvén köteléküket. A ruhákat ezután
még egy évig összekötve hagyják. Ezután hét kört
tesznek a tűz körül, mely szintén az egységüket
növeli.
A menyasszony anyja lánya jobb lábát ráteszi egy
kőre, szimbolizálva szilárdságát, azaz, hogy őszinte
és hű lesz férjéhez. Majd újra vőlegényével együtt
hét lépést tesznek a tűz mellett észak felé, mely jelenettel biztossá válik, hogy a házasság megköttetett.
Közben mindketten erőért, gazdagságért és boldogságért imádkoznak. A szertartás ezen szakaszán már
házas félként tekinthetnek egymásra. A férj még
hét felajánlást (gabona, gyümölcs, ghí-tisztított vaj)
tesz a tűzbe a feleség jóléte és védelme érdekében, miközben a feleség a jobb vállát fogja. Majd a

feleség ajánl ghít a tűzbe a férj
védelméért.
A védikus kultúra alapjaihoz tartozik a tehénvédelem,
a tehenekről való gondoskodás. Ezért, mielőtt a násznép nekilát a lakomának,
kilátogatnak a tehenészetbe és először a teheneket etetik meg áldásukat kérve. Utána következhet a család társaságában történő lakoma, melyen
Krisnának felajánlott finom prasádamot (megszentelt étel) fogyaszthat mindenki.
A Krisna-völgyi Búcsúba látogatók két napon
(szombat és vasárnap) is egészében megtekinthetik
az esküvői szertartást, mely az évek során az idelátogatók kedvenc programja lett, hiszen közösen
élhetik át a komoly, meghitt pillanatokat az
ifjú párral.
Sulalita devi dasi

Főzőtanfolyamok
Krisna - Völgyben
Önt is szeretettel várjuk Govinda
Éttermünk főzőtanfolyamaira:
• Hogyan lehet ínycsiklandó, szemet gyönyörködtető
és lélekemelő fogásokat készíteni tradicionális indiai
receptek alapján?
• Hogyan nyűgözheti le vendégeit néhány gyorsan
elkészíthető, felejthetetlen fogással?
• Hogyan fújódik fel a puri? Mi a shak? Hogyan készül
a csonsz? Mire jó a csicseriborsó?
• Fűszerezési technikák, tippek, trükkök a keleti
konyhaművészetben…
Ajánljuk mindezt az egzotikus és a hagyományos ízek
kedvelőinek egyaránt, hiszen a jelmondatunk:
„Különleges ízek az európai nyelvnek”
Bővebb információért írjon nekünk
az etterem@krisnavolgy.hu e-mail címre.

„megőrizzük és továbbadjuk a jógáról és a lélekről szóló ősi tudást…”
A főiskola felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott,
aki a vaisnava vallásbölcselet, filozófia és hitgyakorlat, valamint a jóghagyományok elméletének és
gyakorlatának megismerésére törekszik.
A vaisnava jógamester képzés a jóga teljes folyamatának oktatását felöleli. Az általánosan ismert hathajóga ászanák mellett az ősi indiai filozófiát, a jógapszichológiát, a relaxációt és a meditációt, valamint az
ájurvéda és az indiai zene alapjait is megismerhetik a hallgatók.
A vaisnava teológus képzés célja, hogy az ősi indiai filozófia és tudásrendszerek megismerésén keresztül
a hallgatók olyan tudásra tegyenek szert, amelyeket a mindennapjaikban felhasználhatnak.
A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola pótfelvételt hirdet a 2013/14-es tanévre, az alábbi szakokra:
• VAISNAVA JÓGAMESTER BA
• VAISNAVA TEOLÓGIA BA
• VAISNAVA TEOLÓGIA MA
Mindkét alapszakon indítunk nappali és levelező
tagozatot, mesterszakon pedig nappali tagozatot.
Államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésre
egyaránt lehet jelentkezni.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. augusztus 14.
Felvételi jelentkezés és információ:
Telefon: (1) 321-77-87, (30) 663-14-11
E-mail: tanulmanyio@bhf.hu
Web: www.bhf.hu
Cím: 1039 Budapest, Attila utca 8.

Tekintse meg jógabemutatónkat a Krisna-völgyi búcsú színpadi programjai
között, és látogasson el főiskolánk standjához!

Krisna-völgy 20 éves!
Srila Prabhupada, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének
Alapító Ácsárjája erre kérte követőit: „Termeljetek, tegyétek
zölddé az egész földet, vezessétek be a varnásrama rendszert,
amely a lelki fejlődésen és a képességek szerinti munkamegosztáson alapul s éljetek békésen és elégedetten”.
Farmközösségeinkben, mint Krisna-völgy is, alternatívát
kínálunk egy élhetőbb, szabadabb, szebb és békésebb jövő
érdekében.
20 évvel ezelőtt egy elhagyatott birkalegelőn álmodtuk
meg a lelki világot. Mérgezett földet, ihatatlan vizet találtunk.
Mára mindez a múlté. 240 hektáron virágzó öko-gazdaságot
teremtettünk a semmiből, botanikus kertjeink és a terület
gazdag élővilága messze földről vonzza a látogatókat.
Iskolánkban a gyerekek az önfenntartásról is tanulnak,
gyógynövényeket gyűjtenek és lekvárt főznek be. Arra
képezzük őket, hogy becsüljék meg a természet kincseit, az
állatokat, embereket, hiszen minden és mindenki Istenhez,
Krisnához tartozik.
Krisna-völgy egész évben látogatható, jöjjön el hozzánk és
lásson bele egy farm-közösség mindennapjaiba, amikor teljes
pompájában tündököl. Látogasson el hozzánk, tapasztalja
meg a lélek ébredésének csodáját.
Szeretettel várjuk!

Krisna-völgy a kezdetektôl
napjainkig
1993 – a terület kiválasztása, megvásárlása – 150 hektár
1994 – alapkő letétel - a templom építésének kezdete.
Az épület falai téglaoszlopok közé döngölt, helyileg kitermelt agyagból készültek. Elkészül a méhészet épülete.
1996 – a templommegnyitó
1997 – elkészül a közös férfiszálló, magtár, zöldségtároló
vermek, felépül a harangtorony 1998 – a dísztavak és a
Sríla Prabhupáda emlékmű átadása. Elkészül a közös
női szállás, a Somogyvámost és a templomot összekötő
út. A gyermekek részére játszótér épül. Megkezdődik a
vendégház építése.
2002 – a gurukula (iskola) átadása. Megkezdődik a díszparkok kialakítása és az akácerdő telepítése.
2003 – elkészülnek a bejáratot őrző elefántok. A tehénvédelmi központ épületének átadása.
2005 – új szénatároló építése és az esővíz elvezető
rendszer kiépítése.
2006 – rendezvénysátor környékének kialakítása, a
templomépület bővítése.
2008–2011 – 14 pavilon elhelyezése a parkokban, tavak,
sétányok mentén.
2012 – elkészül a mezőgazdasági eszközöket bemutató
épület. Az elmúlt 13 évben 35 lakás illetve ház és 3 közös
szállás épület épült fel.
2013 – megérkezik a 300 000-ik vendég Krisna-völgybe.

Szeretettel várja
Vendégeit a 20 éves
Krisna-völgy!
Kedves vendégünk!
Krisna-völgy immáron 20 esztendős lett!
Ennek örömére számos kiemelt programmal várjuk a hozzánk érkezőket.
Új recepcióval gazdagodott a település, új vendégházakban szállhatnak
meg a vendégek, előadások, nyílt hétvégék, táborozási lehetőségek,
főzőtanfolyamok és persze kiemelt, csodálatos fesztiválok hívogatják az
érdeklődőket e békés, szent vidékre.

Csoportok részére idén 3 újdonsággal is készülünk:
SZABADTÉRI VEZETETT KÖRSÉTA: Krisna-völgy bejárása vezetővel: a
Birtok (tehénvédelmi központ, biokertészet, öko-iskola...) megtekintése
és vezetett szentély látogatás.
ÖKOLÓGIAI TANÖSVÉNY TÚRA: (májustól - októberig) Ökológiai gazdálkodás és környezettudatos életmód tanösvény túra: Nád-gyökérzónás
víztisztító, megújuló energiaforrások, tehénvédelem és ökrös munka,
fenntartható mezőgazdaság, biokertészet megtekintése és vezetett
szentély látogatás.
ISKOLAI INTERAKTÍV PROGRAMOK: Kifejezetten diák csoportok részére
összeállított programkínálatunk a felejthetetlen élmények mellett, számos
érdekes vagy éppen hasznos ismerettel gazdagítja a résztvevőket. Az „India
varázsa” program bevezet az öltözködés, zene, tánc világába, az „Isteni
ízek” pedig lehetőséget nyújt többek között az indiai lepénykenyér a puri
elkészítésének rejtelmeibe is.

Íme néhány a színes programok,
fesztiválok közül, amelyek felejthetetlen élményt nyújthatnak
minden vendégünk számára:
Friss Karella Fesztivál
augusztus 10-én,
Krisna Szülinapja Fesztivál
– Janmáshtami
augusztus 28-án,
Bio Krumpli és Sütőtök Napok
szeptember 7-én, október 19-én,
Góvardhana az Édességhegy
Ünnepe – Krisna örömére!
november 3-án.
Amennyiben felkeltette érdeklődését ajánlatunk, részletes
program és időpont egyeztetésért keressen minket:
Krisna-völgy
8699 Somogyvámos, Fő u 38.
Turisztikai programok /információk:
06(30) 641-2309
info@krisnavolgy.hu
www.krisnavolgy.hu

Legyen 1%-kal
boldogabb a világ!
Technikai
sz ám u n k :

0389

Az ÉTEL ÉLET. Az ön segítségével adjuk.
Kérjük, adója egyházaknak adható
1%-ával idén is támogassa törekvéseinket!

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

játék

Keresse fel a megadott helyszíneket, és amennyiben helyesen
válaszol a kérdésekre, pecsétet kap. Ha az összes pecsétet
megkapta, sorsoláson vesz részt. A lepecsételt füzetet mutassa be
a Kérdés-Felelet sátorban (nagyszínpad mellett, térképen: 15.) és a
kapott sorszámot őrizze meg sorsolásig.
Sorsolási időpontok: naponta 15:30 a nagyszínpadon.

Íjászat
(Térképen: 1)

Iskola
(Térképen: 2)

Hány helyes találatért
kap ajándékot az íjászaton?

Miben egyedülálló
az országban az iskola?

Tehenészet
(Térképen: 7)

Tandori látvány sütés
(Térképen: 8)

Hány fajta
tehenet tartunk?

Mi a két összetevője
az Uttapamnak?

Kertészet
(Térképen: 13)

Könyv vásár
(Térképen: 19)

Mi a mulcsozás
3 haszna?

Mi a könyv címe, melyben
Krisna Ardzsunát tanítja?

