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XIX. k r i s n a - v ö l g y i



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 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. 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
ka szokat ne használják, a magánterületeket, 
lakóövezetet ne látogassák!

11. Ne hagyja ki a Templom megtekintését. Kör-
bevezetések ¼ óránként indulnak a főépület-
ben. 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. Az Ökoporta ökrös eszköz bemutatóval, indiai 
látványkonyhával és sok más érdekességgel 
egész nap várja a vendégeket.

16.  Idei újdonságok:
•	 Noé	Állatotthon	kisállat	simogatója	 

(térképen 9.)
•	 Frangipáni	virágkiállítás		(térképen	24.)
•	 Öko-film	vetítés	(térképen	23.)	
•	 Kérdezz	a	színpad	fellépőitől!	 

(térképen 22.)
17. 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

Kedves Olvasó!
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 tekin-
tetükkel 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. Mellet-
tük 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 megéhe-
zett, 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 temp-
lomszoba ajtajánál a szélcsengőt, és lépjen be bátran. Jobb kéz felől Srila 
Prabhupada, a Krisna-tudatot a nyugati világban elterjesztő lelki tanító-
mester 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 meg-
testesülésének 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.

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



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, rend-
kívüli 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 jelent-
kezését is várjuk!

Volt itt már minden, mint például: lángos evő verseny, faluvetélkedő, 
Keresztény-kórus, harcművész show, főzőverseny, Indiai esküvő, vásáros kaval-
kád, 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 19. születésnapját ünneplő 
és számtalan újdonságával vendégeit váró Krisna-völgyi Búcsúban!

Ne feledje, Búcsú lesz jövőre is!

Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó hétköznapok tengerén, 
a Balatontól csak harminc kilométerre, Kaposvár irányában. 
Kétszázhatvan hektáron fekvő területünk – mely egyben kul-
turális 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 öko gazgdálkodással, védikus – az Ősi indiai 

szentírásokon, a Védákon alapuló – életmóddal, és számtalan 
hasznos és érdekes dologgal foglalkoznak – önfenntartásra 
törekedve.

Idelátogató vendégeinket az év minden napján 10:00-
18:00-ig fogadjuk, és vendégvezetést biztosítunk számukra a 
templomépület területén, ahol kulturális programokon vehet-
nek 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

Búcsú története Krisna-völgy bemutatkozik!Krisna-völgyi 

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



 9:00 Indiai dallamok
 9:30 Tradicionális indiai zene
 9:50 A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
10:00  Odisszi tánc
10:30  Visnu koncert
11:10  Bharata-natyam show
11:30  előadás: Krisna-völgy üzenete
11:50  Az elmúlt három évben született 
  Krisna-völgyi gyermekek bemutatkozása
12:00  Tradicionális indiai esküvő
13:15  Odisszi tánc
13:45  Krisna-völgyi gyerekek színdarabja: 
  A tolvaj igazi kincse 
14:10  Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi 
  Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
14:35  Bharata-natyam show
14:50  Kövi Szabolcs fuvolaművész koncertje
15:25  Krisna-völgyi iskolások tánc bemutatója
15:35  Lemezbemutató - Gunagrahi dász/Kövi Szabolcs
16:00  Pantomim előadás: Promise
16:20  Mridanga dob show
16:35  Visnu koncert
17:15  Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi 
  Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
17:40  Bharata-natyam show
17:55  búcsú a színpadi programtól,  
  egyéb időtöltési lehetőségek

 9:00 Indiai dallamok
 9:30 Tradicionális indiai bhajana - zenélés
 9:50 A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
 9:55 Jóga bemutató: Debreceni Aranytükör Jógastúdió
10:05  Bharata-natyam show
10:20  Krisna-völgyi iskolások tánc bemutatója
10:30  Visnu koncert
11:10  Gyermek rajzpályázat eredményhirdetése
11:20  Krisna-völgyi óvodások műsora
11:25  Somogyvámos Polgármestere - köszöntő
11:30  Előadás: Krisna-völgy üzenete
11:50  A tavaly óta született Krisna-völgyi gyermekek bemutatása
12:00  Tradicionális indiai esküvő
13:15  Kung Fu - harcművészeti bemutató
13:35  Mridanga dob show
13:50  Krisna-völgyi gyerekek színdarabja: A tolvaj igazi kincse
14:10  Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi 
  Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
14:35  Lemezbemutató - Gunagrahi dász
14:55  Kung Fu - harcművészeti bemutató
15:10  Odisszi tánc
15:40  Pantomim előadás: Promise
16:05  Visnu koncert
16:45  Kung Fu - harcművészeti bemutató
16:55  Odisszi tánc
17:25  Jóga bemutató: Debreceni Aranytükör Jógastúdió 
17:45  Bharata-natyam show
18:00  elköszönés, egyéb időtöltési lehetőségek, másnapi 
  programok ismertetése

07.18. – Péntek

Színpadi
program

07.19. – Szombat 07.20. – Vasárnap

 9:30 Indiai dallamok
 11:20 Tradicionális indiai zene
 11:35 Bharata-natyam show
 11:50 Krisna-völgyi óvodások bemutatkozása 
 12:00 A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
 12:05 Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi  
  Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival 
 12:30 Mridanga dob show
 12:45 Krisna-völgyi gyerekek tánc bemutatója
 12:50 Bharata-natyam show
 13:10 Jóga bemutató: Debreceni Aranytükör Jógastúdió  
 13:30 Krisna-völgyi iskolások bhajan és mridanga-dob  
  bemutatója
 13:50 Pantomim előadás: Promise
 14:15 Bharata-natyam show
 14:35 Krisna-völgyi gyerekek színdarabja: 
  A tolvaj igazi kincse
 14:55 Lemezbemutató - Gunagrahi dász 
 15:15 Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi  
  Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival 
 15:40 Krisna-völgyi gyerekek tánc bemutatója
 15:45 Pantomim előadás: Promise
 16:05 Bharata-natyam show
 16:20 Mridanga dob show
 16:35 Jóga bemutató: Debreceni Aranytükör Jógastúdió
 16:55 Bhajana - zenélés gyerekekkel
 17:10 elköszönés, egyéb időtöltési lehetőségek, másnapi 
  programok ismertetése
 17:15 Kirtana zene

A műsor változtatási jogát fenntartjuk!



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 700 Ft
Sabji (burgonya, borsó, mandula, szója tejszín)* 3 dl 700 Ft
Lecsó 3 dl 500 Ft

Köretek
Kukoricás jázmin rizs 2 dl 250 Ft
Sült krumpli 3 dl 400 Ft

Saláta, szósz
Cukkini saláta 2 dl 300 Ft
Paradicsom csatni (édes-csípős mártás) 0,7 dl 150 Ft

Pékárú
Szendvics - vegaburger 
(zöldségfasírt, saláta, paradicsomszósz) 1 db 450 Ft
Kalcone * (tészta batyu pizzás ízesítéssel) 1 db 450 Ft
Bio házi magos kenyér 1 szelet 80 Ft

Édesség
Halava (Indiai darapuding meggyel) 1 adag 350 Ft
Gaja (leveles sült tészta) 1 db 200 Ft
Lekváros fánk * 1 db 200 Ft

Alma pakora (fahéjas bundában sült alma) 3 db/adag 200 Ft
Sütemények 1 db 350 Ft

Egyéb
Főtt kukorica 1 db 300 Ft
Vattacukor 1 db 350 Ft
Popcorn 1 L 250 Ft
Jégkrém – calippo 1 db 290 Ft

Csomagolt Krisna-völgyi termékek
Chewda (sós ropogtatni való: sárgaborsóliszt, 
magvak, fűszerek…) zacskó 350 Ft
Paradicsom csatni 1 üveg 700 Ft
Pickle (Indiai különlegesség, csípős ízesítéssel) 1 üveg 1 400 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 2-5 dl 150-300 Ft
Govinda vitamix 2-5 dl 150-300 Ft
Szörp 2-5 dl 150-300 Ft
Kávé (cukorral, növényi tejszínnel)* 1 dl 150 Ft

Ásványvíz
Ásványvíz  5 dl - 1,5 L 250-400 Ft

* – a termék szóját tartalmaz!

Krisna-völgyi Govinda 
Éttermi kínálatunk

www.govinda.hu

Parkolási 
információk

Templom látogatása

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.

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!
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1.   Íjászat 
2.   Sri Prahlád Általános Iskola – látogatható!
3.   Póni lovaglás
4.   Játszótér
5.   Öko Porta (ökrös show, ökrös eszközkiállítás, házi 

kozmetikumok készítése,)
6.   Krisna-völgyi bio zöldségek, készítmények, gabonák, 

olajok vására
7.   Tehenészet (körbevezetés indul kb. ½ óránként, 

kézifejés du. 15:00-tól)
8.   Tandori látvány főzés
9.   Noé Állatotthon Alapítvány kisállat simogatója
10.   Nandagrám kilátó, Játszótér, népi fajátékok
11.  Kirakodó vásár
12.  Vegán Fagyi
13.  Bio-kertészeti körbevezetés indulási helyszíne
14.  Valóság Show (próbálja ki életünket, öltözékünket…)
15.  Kérdés Felelet sátor
16.  Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Jóga sátra
17.  Mantra-meditációs Ösvény
18.  Indiai Szentély (körbevezetés ¼ óránként)  

Fényképezni lehet!
19.  Könyv vásár
20.  VIP, Média sátor
21.  Nagyszínpad
22.  Kérdezz a színpadi fellépőktől! 
23.  Öko-film vetítés (délelőtti és délutáni alkalmakkal)
24.  Frangipáni virág kiállítás

WC

WC

WC

WC

Kisvasút megálló hely, 600 ft / fő

Elsősegély

Információi

i

i

Étterem, büfé

Pelenkázó

Gyalogos forgalom

Krisna-völgyi 
Búcsú térképe 

100 m



Az Isten előtt köttetett védikus esküvő számos 
mozzanata arról szól, hogy tudatosítsa a háza-
sulandó felekben, hogy komoly, felelősségtel-
jes 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 hen-
nával festik be a kezét és a lábát, virágokkal 
ékesítik a haját és számos ékszerrel növelik a 
menyasszony szépségét. Ilyenkor a menyasz-
szony Laksmi, a szerencse Istennőjének meg-
testesítője, aki új háztartása jólétének boldog 
birtokosa. Ruhája színe általában piros vagy 
rózsaszín, a vőlegényé pedig fehér.

Mielőtt a házasulandók fellépnének a szer-
tartás 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, izgatot-
tan várja lefátyolozott jövendőbelijét, hogy 

gyönyörködhessen választottja szépségében. 
Ahogy megérkezik, hétszer körbejárja leendő fér-
jét, 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 szári-
val is kedveskedik ajándékképpen.

A lány apja is belép szereplő-
ként a szertartás színpadára, meg-
fogja 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, erősít-
vén 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 jele-
nettel biztossá válik, hogy a házasság megköttetett. 
Közben mindketten erőért, gazdagságért és boldog-
ságért 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 érdeké-
ben, miközben a feleség a jobb vállát fogja. Majd a 

feleség ajánl ghít a tűzbe a férj 
védelméért.

A védikus kultúra alapjai-
hoz tartozik a tehénvédelem, 
a tehenekről való gondosko-

dás. Ezért, mielőtt a násznép nekilát a lakomának, 
kilátogatnak a tehenészetbe és először a tehene-
ket etetik meg áldásukat kérve. Utána következ-
het a család társaságában történő lakoma, melyen 
Krisnának felajánlott finom prasádamot (megszen-
telt étel) fogyaszthat mindenki.

A Krisna-völgyi Búcsúba látogatók két napon 
(szombat és vasárnap) is egészében megtekinthetik 
az esküvői szertartást, mely az évek során az idelá-
togatók kedvenc programja lett, hiszen közösen 
élhetik át a komoly, meghitt pillanatokat az 
ifjú párral.

Sulalita devi dasi

esküvő

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

VédikusVédikus



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. 

JELENTKEZZ HOZZÁNK, 
a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára!

„megőrizzük és továbbadjuk a jógáról és a lélekről szóló ősi tudást…”

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola pótfelvételt hirdet a 2014/15-ös tanévre, az alábbi szakokra: 

Vaisnava jógamester BA szak: ez a képzés a jóga teljes folyamatának oktatását felöleli. Az általánosan ismert hatha-jóga 
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. 

Nappali és levelező tagozat indul, államilag akkreditált felsőfokú diploma szerezhető 3 év alatt.

Vaisnava teológus szak: a képzés célja, hogy az ősi indiai filozófia és tudásrendszerek megismerésén keresztül a hallgatók 
olyan tudásra tegyenek szert, amelyeket a mindennapjaikban felhasználhatnak. 
BA szakon nappali és levelező tagozat indul, államilag akkreditált felsőfokú diploma szerezhető 3 év alatt.  
MA szakon 2 éves nappali tagozat indul.

Azon érdeklődők számára, akik nem tudják elvégezni a 
több éves főiskolai képzéseket, de szeretnék elsajátítani a 
BA szakokhoz kapcsolódó védikus tudományokat, a Főiskola 
tanfolyami oktatást biztosít.

Aktuális tanfolyamok: jóga, ájurvéda, asztrológia, meditáció 
és önismeret, pránájáma és csakra-harmonizálás, filozófia, 
fitoterápia, zene, tánc. A kurzusok indítása és az azokra való 
jelentkezés egész évben folyamatos.

A Főiskola felekezeti és világnézeti hovatartozástól  
függetlenül minden érdeklődő számára nyitott! 

JELENTKEZÉSI	HATÁRIDŐ:	2014. augusztus 11.
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 a főiskola végzős diákjainak jógabemutatóját a Krisna-völgyi 
búcsú színpadi programjai között, és látogasson el a BHF sátrához!



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 munkamegosz-
táson 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!

1993 – a terület kiválasztása, megvásárlása – 150 hektár
1994 – alapkő letétel - a templom építésének kezdete.
Az épület falai téglaoszlopok közé döngölt, helyileg kiter-
melt 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 dísz-
parkok kialakítása és az akácerdő telepítése.
2003 – elkészülnek a bejáratot őrző elefántok. A tehén-
védelmi 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.

Krisna-völgy 20 éves!
Krisna-völgy a kezdetektôl 
napjainkig



NOÉ
Állatotthon Alapítvány
Magyarország legnagyobb állatotthonaként 1992 óta végezzük a 
bajba jutott, megkínzott, balesetet szenvedett állatok mentését. 
Nyolc hektáros állatmenhelyünk már több, mint ezer kutya, cica, 
malac, kecske, juh, strucc, nyuszi, tengerimalac, csirke, kacsa, liba, 
páva, vaddisznó, mosómedve, ormányos medve, borz, ló, póni, szamár, 
láma, díszmadár, galamb, varjú, teknős, és szarvasmarha átmeneti, 
vagy - sok esetben - végleges otthona. 2012. tavaszától pedig bajba 
jutott főemlősöknek is segítünk.
Közhasznú Alapítványként, normatív állami támogatás nélkül, önerő-
ből és a támogatók jóvoltából tartjuk fent az állatotthont és látjuk el 
két-, három- és négylábú védenceinket.

Alapítványunk egyik legfontosabb alapelve, hogy minden élőlénynek 
joga van az élethez, ezért egyetlen állatot sem altatunk el (kivéve ter-
mészetesen a súlyosan sérült, szenvedő menthetetleneket), legyen bár 
létszám fölötti, születési vagy szerzett testi hibás, öreg, élete végéig 
kezelésre, drága diétára szoruló vagy egyszerűen csak csúnyácska. 

Fontosnak tartjuk, hogy már egész kis korban megkezdődjön a gyer-
mekek állat- és természetszeretetre való nevelése, és hogy minden 
fiatal	megismerkedhessen	a	felelős	állattartás	alapjaival,	a	kedvenc-
ként tartott állatok szükségleteivel, igényeivel.

Szeretnénk mindezt minél több embernek bemutatni, ezért arra biz-
tatunk mindenkit, hogy jöjjön el hozzánk és személyesen ismerkedjen 
meg	védenceinkkel,	a	NOÉ	Állatotthonnal.

A hét minden napján szeretettel várjuk látogatóinkat!

1171 Budapest, Csordakút utca vége
noeallatotthon.hu
facebook.com/noeallatotthon

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Kérjük, adója egyházaknak adható 1%-ával idén is 
támogassa törekvéseinket!

LEGYEN 1%-KAL BOLDOGABB A VILÁG!

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉVEL ADJUK.

0389TECHNIKAI SZÁMUNK:

www.krisna.hu



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 gaz-
dálkodás 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 felejt
hetetlen élményt nyújthatnak 
minden vendégünk számára:
Krisna Szülinapja Fesztivál 
– Janmáshtami  
augusztus 17. 

Friss Karella Fesztivál   
augusztus 24. 

Bio Sütőtök Nap
október 19.

Góvardhana az édességhegy 
ünnepe – Krisna örömére!  
október 24.

Amennyiben felkeltette érdek
lődését ajánlatunk, részletes 
program és időpont egyezteté
sért keressen minket:
KrisNa-völgy
8699 Somogyvámos, Fő u 38.
Turisztikai programok /információk:
06(30) 641-2309
info@krisnavolgy.hu
www.krisnavolgy.hu

Szeretettel várja 
vendégeit a 20 éveS 

KriSna-völgy!


