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XVI.

krisna-völgyi

programfüzet

Fontos tudnivalók
Kedves Vendégeink!
Kérjük olvassák el szabályainkat és pár fontos információt:
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,
megállók vannak a nagyszínpadnál és az Öko
Protánál is. Ezen kívül lehetőség van a lakóövezet megtekintésére is. Figyelem! A lakóövezet
gyalogosan nem látogatható! Köszönjük megértésüket.
9. Rosszullét esetén az elsősegély sátorban 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, lapszoknyát a
belépéshez)
12. A gyerekeket egész napos programmal várjuk
a Gyerekdombon – az iskolaépület mellett.

13. Az íjászatban mindenki saját felelősségére
vesz részt.
14. A Krisna-völgyi Govinda Étteremben több
kassza is üzemel 10-18 óráig.
15. Újdonság! Kóstolja meg a Krisna-völgyi bio
italokat!
16. Az Ökoporta hagyományos mezőgazdasági
eszköz bemutatóval, szalmabála gurító versennyel és sok más érdekességgel egész nap
várja a vendégeket.
17. Idei újdonságok:
• Póni lovaglás (gyerekdomb)
• Szalmabála gurító verseny (Öko Porta)
• Ökrös fogat (Öko Porta)
• Szalmabálaház-építés (Öko Porta)
• 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

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 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.

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 16. 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, 30/641-2309, 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:
Farkas Ádám 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

07.22. – Péntek
9:30 Indiai dallamok
11:30 Tradicionális indiai zene
12:00 A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
12:15 Krisna-völgyi gyerekek:
		 bhajana és mrdanga show
12:25 Bharata-natyam show - Devani dance group
12:45 Pantomim előadás. Címe: Promise/ Ígéret
13:15 TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
13:30 Átma center Yoga bemutatója, Góranga dász
13:40 Kerekasztal beszélgetés:Válság! Megoldás?
		Önfenntartás!
14:00 Krisna-völgyi gyerekek színdarabja (Mrgári)
14:25 Bhajana és mrdanga show
		 (zenei bemutató indiai agyag dobokkal)
14:45 Átma center Jóga bemutatója, Góranga dász
15:00 Krisna-völgyi gyerekek:
		 bhajana és mrdanga show
15:20 Kerekasztal beszélgetés: Népbetegségek?
		 Csak természetesen!
15:40 Modern indiai tánc: bhaja Govinda
		 Bhaktilatá tánccsoport előadásában
15:55 Bhajana és mrdanga show
		 (zenei bemutató indiai agyag dobokkal)
16:20 Modern táncjáték: Woh Rádhá-Krisna hai
		 Rasalila tánc csoport előadásában.
16:40 TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
16:50 Kirtana
17:20 Zárszó
17:30 Tradicionális indiai zene

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

Indiai dallamok
Tradicionális indiai zene
A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
Modern táncjáték: Lagaan.
A Rasika tánc csoport előadásában
Krisna-völgyi gyerekek: bhajana és mrdanga show
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolánk
jógamester szakos hallgatóival
Gyermek rajzpályázat eredményhirdetése
Átma center Jóga bemutatója, Góranga dász
Modern indiai táncjáték: Chabeela
Somogyvámos Polgármestere - köszöntő
Előadás: Krisna-völgy üzenete
A tavaly óta született Krisna-völgyi gyermekek bemutatása

Tradicionális indiai esküvő
TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
Aikido - harcművészeti bemutató
Krisna-völgyi gyerekek színdarabja (Mrgári)
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolánk
jógamester szakos hallgatóival
Bhajana és mrdanga show
(zenei bemutató indiai agyag dobokkal)
Előadás:lélekvándorlás
Pantomim előadás. Címe: Promise/ Ígéret
Krisna-völgyi gyerekek: bhajana és mrdanga show
Bharata-natyam show - Devani dance group
Átma center Jóga bemutatója, Góranga dász
TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
Modern indiai tánc: Monsoon
Kirtana
Zárszó
Tradicionális indiai zene

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

Indiai dallamok
Tradicionális indiai zene
A Búcsú megnyitója, programok ismertetése
Modern táncjáték: Lagaan.
A Rasika dánc csoport előadásában
Átma center Jóga bemutatója, Góranga dász
Bhajana és mrdanga show
(zenei bemutató indiai agyag dobokkal)
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
Indiai táncjáték: Woh Rádhá-Krisna hai
Krisna-völgyi gyerekek: bhajana és mrdanga show
Indiai Nagykövet Úr köszöntője
Előadás: Krisna-völgy üzenete
A tavaly óta született Krisna-völgyi gyermekek bemutatása
Tradicionális indiai esküvő
TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
Aikido - harcművészeti bemutató
Krisna-völgyi gyerekek színdarabja (Mrgári)
Átma center Jóga bemutatója, Góranga dász
Előadás:nem ez a test az énünk
Pantomim előadás. Címe: Promise/ Ígéret
Kövi Szabolcs fuvolaművész koncertje
Jóga bemutató a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskolánk jógamester szakos hallgatóival
Hagyományos indiai tánc:bharata-natyam show
Bhajana és mrdanga show
TOTÓ és egyéb verseny értékelése, jutalmazása
Modern indiai tánc: Nach lay
Kirtana
Zárszó
Tradicionális indiai zene

Színpadi
program

Krisna-völgyi Govinda

Éttermi kínálatunk

Pakora (Bundában sült csemegék)
Tűzdelt: padlizsán, paprika, sajt, oliva, ananász 1 db 300 Ft
Karfiol
2 db 300 Ft
Cukkini
3 db 300 Ft
Egytálételek
Sabji (csicseriborsó, paradicsom, burgonya, spenót)* 3 dl
3 dl
Alu Goranga (Indiai rakott burgonya)*
Lecsó
3 dl

600 Ft
600 Ft
500 Ft

Köretek
Jázmin rizs
Sült krumpli

200 Ft
400 Ft

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

2 dl
3 dl
2 dl
5 ml

300 Ft
150 Ft

Bio házi magos kenyér

1 db
1 db
1 szelet

400 Ft
400 Ft
80 Ft

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

1 adag
1 db
1 db

350 Ft
200 Ft
150 Ft

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

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

150 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,
magvak, fűszerek…)
zacskó 300 Ft
Paradicsom csatni
1 üveg 700 Ft
Pickle (Indiai különlegesség, csípős ízesítéssel) 1 üveg 1,200 Ft
Rózsavíz (italok, édességek ízesítésére)
190 ml 1,000 Ft
Sárgaborsó 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

szépségápolás
természetes
hatóanyagokkal
A természetnek, mindenre van megoldása.
A Yamuna filozófiájával összhangban, termékeink elôállítása
során, a természetben is megtalálható alapanyagokat
és illóolajokat használunk fel. Új termékcsaládjaink mentesek
a bôrre irritatív hatást gyakoroló természetellenes anyagoktól.

Természetes kozmetikumok a Yamunától.
Forrásunk a természet.

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

Forgalmazó: Yamuna Bt. • Somogyvámos, Fô u. 100. • Telefon: 06 (30) 411-2811

www.yamuna.hu

Krisna-völgy
térképe
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Információ
Elsősegély
Kisvasút megálló hely, 500 ft / fő
Étterem, büfé
Gyalogos forgalom

2
WC

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Iskola
Póni lovaglás
Gyermek domb
Íjászat (minden jó találat nyer! Nyeremény:
1 db édesség, mely beváltható az info sátorral
szembeni büfében)
Öko Porta (szalmabála gurító verseny, ökrös
show, ökrös eszközkiállítás, szalmabála-ház
építés. indiai látványkonyha)
Öko-völgy, termék vásár (BIO gabona termékek, olajok, búzafűlé )
Tehenészet (körbevezetés indulás kb félóránként)
Ökrös járgány és állat simogató
Eszközbemutató
Ökrösfogat indulási hely (indulás kb 15 percenként)
Kirakodó vásár
Biokertészeti termékek, (körbevezetések indulnak a kertbe óránként)
Nagyszínpad
Valóság show (próbálja ki életünket, öltözékünket…)
Kérdés-felelet sátor
VIP, Média
Mantra-meditációs ösvény
Indiai szentély (körbevezetés 1/4 óránként)
Fényképezni lehet!
Könyv vásár!
Nandagrám kilátó

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 július 22–24-ig 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

Megnyitotta kapuit
a turisták elÔtt a Budapesti
Hare krisna központ
Káprázatos környezetben, családias hangulatban várjuk
vendégeinket egy különleges programmal, mely során
bepillanthatnak India kulturájának mesés világába.
Az egyéni vendégeink számára két féle programot tudunk
ajánlani: megadott idõpontokban kezdõdõ, a csoportok
számára is bemutatott kulturális programot, illetve az
általános körbevezetést.
A kulturális program tartalmaz egy elõadással egybekötött
filmvetítést, vendégvezetést, indiai zenei bemutatót és egy
tradícionális indiai táncbemutatót.

Programunk helyszíne:
Budapest, III. ker. Lehel utca 15-17.
Az idõpontokról, a nyilvantartásról valamint a programról
részletesebben a honlapunkon tájékozódhat.
A teljes kulturális ProgrAm árA 1200 Ft
helyett ezen melléklet FelmutAtásávAl

most csAk 990 Ft!

futár
A VEGAfutár minden nap a legjobb minőségű
vegetáriánus finomságokat szállítja házhoz Önnek.
Ételeink változatosak, táplálóak, ínycsiklandozóak
és egészségesek.
Folyamatosan megújuló kínálatunkból mindenki
kedvére válogathat, akár különlegességekre,
akár egészséges ételekre, akár csak egy egyszerű,
ám ízletes ebédre vágyik. A világ minden tájáról
származó több ezernyi recept, valamint
megrendelőink folyamatos visszajelzései
segítségével hétről hétre jóízű egészséget
teszünk asztalára.

További információ: 06 (30) 758 4008
Keress minket a Facebook-on is!
www.facebook.com/vegafutar

Bővebb információ:
www.budapestturizmus.krisna.hu

www.vegafutar.hu

„A jóság minőségében élők olyan ételeket kedvelnek, amelyek
meghosszabbítják az életet, megtisztítják az ember létét, erőt,
egészséget, boldogságot és elégedettséget adnak. Az ilyen ételek lédúsak, zsírosak, táplálóak, és örömmel töltik el a szívet.”
Bhagavat-Gíta

Govinda-Buda
Vegetáriánus Étterem és Teázó

Olyan tisztasági fokozattal dolgozunk ételeink készítésekor, amely a
lakto-vegetáriánus, valamint a liszt- és tejérzékeny Vendégeink mellett,
valamennyi kultúrkör különleges étkezési előírásainak is megfelel.

Vegetáriánus Étterem és Salátabár

pure vegetarian
Indian and European Cuisine

A Govinda Étteremben
már 15 éve fontosnak
tartjuk, hogy vendégeink tiszta
alapanyagból készült, kiváló minőségű
ételeket fogyasszanak.
A védikus írások említést tesznek a táplálkozás magasabb rendű funkciójáról, azaz,
hogy befolyásolja gondolkodásmódunkat,
tudatállapotunkat.
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Az erőszakmentes,
vegetáriánus ételek
fogyasztása növeli az
életerőt, egészségessé, erőssé teszi
a testünket, és kiegyensúlyozottá elménket.
Ebben a szellemben készítik szakácsaink
a hagyományos indiai és európai vegetáriánus fogásokat.
Látogasson el hozzánk Ön is!

1053 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4. Tel.: (1) 473-1310
Nyitva : H-P 11.00 – 21.00, Szo 12.00-21.00, V 12.00 – 20.00
www.govinda.hu • Kövess minket a Facebookon: Govinda Étterem

Szolgáltatásunk: 11:30-tól, amikor már picit megéhezett és egy kis
nyugalomra vágyik, szívesen látjuk meleg ételeinkkel és hideg salátáinkkal
ebédre. 15:30-tól, amikor végre kicsit megpihenne, szívesen látjuk,
pizzáinkkal, édes és sós falatokkal, teázós hangulatban a varázslatos
Govinda-Budában, este 19.00 óráig.
Természetesen elvitelre is. Valamint a vonzáskörzeten
belül házhoz szállítással.
Üzleti, baráti találkozók megrendezésében is állunk rendelkezésére,
szervezéssel vagy a helyszín biztosításával, esténként, illetve
hétvégenként megbeszélés szerint. (Későbbiekben tervezzük, hogy
szombaton is nyitva tartunk.)
Információ: Süveges Eleonóra, (20) 299-6464
Cím: Budapest. II. ker. Árpád fejedelem u. 33. és Lukács utca 1. sarok
Asztalfoglalás: (1) 326-0603,
Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig 12.00 – 19.00 Szombat-Vasárnap: Zárva
illetve Rendezvények – külön meghirdetett időpontokban.
E-mail: govindabuda@govindabuda.hu Honlapja: www.govindabuda.hu
Kövess minket a Facebookon: www.facebook.com/govindhabuddha

„A hely, ahol szeretettel, s ételekkel
várjuk. A hely, ahol minden ételt
művészek főznek egyedivé…”

1137 Budapest, Szent István krt. 6. III/12.
(27-es csengő), tel.: (30) 434-7760,
info@108.hu, www.108.hu

Vegetáriánus
fôzôiskola
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Legyél te is a vegetáriánus konyha mestere. Különleges tanfolyamokon
tanuld meg hogyan tudsz egészségeset és finomat főzni.
Válassz a főzőtanfolyamaink közül.
Indiai konyha I-II-III.
Befőző workshop
Magyaros vegetáriánus konyha Vegetáriánus cook & run
Csatni workshop
Főzőtanfolyamok otthonodban
Sós csemegék workshop
További információk:

www.108.hu/fozotanfolyam

108.hu

– a minôségi életmód magazinja
108.hu

108.hu

A minőségi éleTmód mAgAzinjA

108.hu

A minősÉgi ÉleTmód mAgAzinjA

108.hu

A MINŐSÉGI ÉLETMÓD MAGAZINJA

A TArTAlomból

A TARTALOMBÓL

légy önmagad
pszichológusa

Ételed legyen
az orvosságod

A gyógyító
étrend

befőzés, tartósítás

A jóga segít
felépülni a rákból

léböjt kúra

Készítsünk
potpourrit!

Védikus esküvő

A dósák a betegségek
helyszínei
INGYENES

Takarékoskodjunk
a vízzel!
108.hu

éleTre kelTünk!



INGYENES

A TArTAlomból

A festészet élvezete:
gyógyír vagy méreg?

Felejtsd el az allergia
gyötrelmeit!
108.hu

ÉleTre kelTünk!



INGYENES

havonta megjelenő színes
kiadvány, pdf formátumban
nagyszerű tippek a
természetes, egészséges
élethez.

A minőségi éleTmód mAgAzinjA

A TArTAlomból

108.hu

ÉLETRE KELTÜNK!

INGYENES

iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin

éleTre kelTünk!



Regisztrálj most az INGYENES életmód magazin előfizetésért a 108.hu oldalon!

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 13:15, 16:40 a nagyszínpadon.

Iskola
(Térképen: 1)

Íjászat
(Térképen: 4)

Hány tanulója van
a Krisna-völgyi
Sri Prahlád Gurukulának?

Hány helyes találatért
kap ajándékot az íjászaton?

Tehenészet
(Térképen: 7)

Kertészet
(Térképen: 12)

Mi a neve Krisna-völgy
zebu bikájának?

A karella és az okra
zöldség vagy gyümölcs?

Főzőshow
(Színpad mögötti nagysátor)

Templom
(Térképen: 18)

Milyen edényben
készítjük a sabjit?

Mit jelent Krisna neve?

