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Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők
Közösségének főbb központjai
nyitva állnak az érdeklődők előtt:
Debrecen

4028 Magyari u. 2.
Tel.: 06 (30) 986-4273; info@govindadebrecen.hu
Bhakti-jóga délután vasárnaponként 14.00 órától
Govinda bhajana-est péntekenként 18.00 órától

Pécs

Felvilágosítás a programokról:
Tel.: 06 (30) 456-9076; krisnaudvar108@gmail.com

Krisna-völgy

Indiai Kulturális Központ és Biofarm
Egész évben szeretettel várja az egyéni
és csoportos látogatókat.
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
06 (85) 540-002
Csoportszervező: 06 (30) 641-2309
info@krisnavolgy.hu

Budapesti
Hare Krisna Templom

1039 Lehel u. 15-17.; Tel.: (1) 391-0435
www.krisna.hu
Nyilvános vendégváró programok
minden vasárnap 15.00 órától.
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Krisna
a neten:

www.krisna.hu
www.krisnavolgy.hu
www.okovolgy.hu

Baja, békéscsaba, Dunaújváros,
Kecskemét, Szolnok, szeged
Felvilágosítás a programokról:
Tel.: 06 (30) 528-1312; bpd@1108.cc

Eger

3300 Széchenyi u. 64.
Tel.: 06 (36) 313-761, 06 (30) 368-2610; eger@pamho.net
Nyilvános programok minden vasárnap 15.00 órától.

Központi iroda

1039 Budapest, Lehet utca 15-17.
Tel.: (1) 212-6270, info@krisna.hu
www.egyhazi.hu
www.karitativ.hu
www.bhf.hu

www.govinda.hu
www.divali.hu
www.krishna.com
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Kedves olvasó!
Az ÉTEL ÉLET.
Az ön segítségével adjuk.
Ismét eltelt egy év, és itt a lehetőség megosztani Önökkel a 2012es év meghatározó eseményeit, élményeit és terveinket a 2013-as
esztendőre.
Az egyházi státuszunk megtartását és az adó 1%-át az MKTHK
számára felajánlók számának növekedését a magyar társadalom
felénk és erőfeszítéseink iránti pozitív reakciójának tartjuk.
Közösségünk minden tagja nevében köszönöm támogatásukat,
a bátorító szavakat, amelyeket Önöktől kaptunk.
Napi életünk körülményei nem lettek könnyebbek: gazdasági
válság, az időjárás okozta nehézségek, járványok, betegségek,
melyekkel folyamatosan megküzdünk, de a mi munkánk nem csak
erről szól.
A Krisna-tudat mozgalma megpróbálja felvilágosítani a társadalmat, felhívni az emberek figyelmét az élet céljára, amely nem más,
mint az önmegvalósítás, valamint az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez fűződő elveszett kapcsolatunk helyreállítása.
20 éve megalapítottuk Krisna-völgyet, hogy mindenkinek bemutassuk, milyen Isten otthona, az a világ, ahol a mindennapi élet
nehézségeit felülírja a lélek szabadsága.
K¥¢£a birodalma egész évben nyitva áll Önök előtt, lakói örömmel osztják meg a zarándokokkal az „isteni élményt”. Bátorítják a
vendégeket arra, hogy kóstoljanak bele azokba az ízekbe, abba a
különleges világba, mely „kézzel tapintható” nálunk tanítónk, ¼r¦la
Prabhup§da és az Isteni pár kegyéből.
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Szeretnénk ismét kifejezni hálánkat azoknak a személyeknek, akik egyházunk javára
rendelkeztek adójuk 1%-áról. Kérjük, idén is
gondoljon ránk, és emlékeztesse ismerőseit,
barátait is e lehetőségre.
A munkájukhoz és mindennapjaikhoz
kitartást, jó egészséget, sok örömet és erőt
kívánunk!
Hare K¥¢£a!

¼ivar§ma Swami

Nava-vraja-mahimĀ
Őszentsége ¼ivar§ma Swami, Közösségünk vezető lelkésze, hat éve elkezdett egy kis útmutató füzetecskét
írni Krisna-völgyről. Az írás fokozatosan egy monumentális művé terebélyesedett, hiszen ahogy Krisnavölgy fejlődött, nyilvánvalóvá vált, hogy nem csupán
egy egyszerű farm, egy önfenntartó közösség jött léte,
hanem egy szent hely, Új Vraja-dh§ma, ugyanis ahol a
bhakták (hívők) Isten szent neveit tiszta szívvel éneklik,
ott megnyilvánul K¥¢£a örök kedvteléseinek színhelye. Ez
a hely V¥nd§vana maga, ahol mi magunk is a kedvtelések
részeseivé válhatunk. Ezek örök kedvtelések, melyeket
K¥¢£a bárhol és bármikor megnyilváníthat.
Krisna-völgyben, ahogy bármilyen lelki kultúrában, a
közösség központja a templom, az imádat helye. Krisnavölgy templomában R§dh§-¼y§masundarát imádják,
vagyis K¥¢£a és örök társát R§dh§r§£¦t, a leggyönyörűbb
Isteni Párt. A közösség lakói életének célja, hogy Őket
elégedetté tegyék. Az ősi védikus szentírások szerint, az
önmegvalósítás legfőbb folyamata ebben a korban a Hare

K¥¢£a mah§-mantrának, Isten szent neveinek az éneklése.
Az éneklés tökéletesítéséhez szükséges, hogy emlékezzünk K¥¢£ára, az Istenség Legfelsőbb Személyiségére.
Ahhoz azonban, hogy láthassuk Istent, hit kell, a hit
kifejlődéséhez pedig hallás és olvasás. A Nava-vrajamahim§, Új Vraja-dh§ma dicsősége, ¼ivar§ma Swami
legújabb könyve, 6000 oldalon át, 8 kötetben repít el
bennünket ezeknek a varázslatos kedvteléseknek a birodalmába. A könyveket olvasva a zarándokok, akár egy
fotelban ülve is megízlelhetik a „R§dhe-¼y§ma élményt”.
Képzeletük szárnyalását pedig a könyvsorozat páratlan
minőségű művészeti ábrázolásokkal segíti.
A könyv tehát hűen szolgálja eredeti célját: bemutatja,
hogyan tudnak a szent helyek bárhol megnyilvánulni,
bárhol, ahol a hívők komolyan művelik a Krisna-tudatot és ennek gyakorlásához a könyv egyúttal praktikus
útmutatást is nyújt.
www.srsbooks.com
bhaktidevi.srs@gmail.com
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Szeretettel várja
Vendégeit
a 20 éves Krisna-völgy!
Krisna-völgy immáron 20 esztendős lett! Ennek örömére számos kiemelt programmal várjuk a hozzánk
érkezőket. Új recepcióval gazdagodik 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.

Regisztrált csoportok részére idén
3 újdonsággal is készülünk:

Íme néhány a színes programok, fesztiválok közül, amelyek felejthetetlen élményt nyújthatnak minden vendégünk számára:
Legelső legelés - Tehénkihajtó Fesztivál április 1.
Krisna-völgy 20 éves Szezonnyitó Rendezvény - Új recepcióépület
átadása május 15.
„Virágom, Virágom” Májusi Virágkarnevál május 19.
Édes Meggyek Napja – Gyümölcsös Fesztivál június 15.
„Forró a Puri” – Arató Ünnep június 30.
Friss Karella Fesztivál augusztus 10.
Krisna Szülinapja Fesztivál – Janm§¢±am¦ augusztus 28.
Bio Krumpli és Sütőtök Napok szeptember 7., október 19.
Govardhana, az Édességhegy Ünnepe – K¥¢£a örömére! november 3.
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SZABADTÉRI VEZETETT KÖRSÉTA:
Krisna-völgy bejárása vezetővel.
ÖKOLÓGIAI TANÖSVÉNY-TÚRA:
(májustól-októberig) Ökológiai gazdálkodás és környezettudatos életmód
tanösvény-túra.
ISKOLAI INTERAKTÍV PROGRAMOK:
Kifejezetten diákcsoportok részére
állítottuk össze: az „India varázsa”
című bevezet az öltözködés, zene,
tánc világába, az „Isteni ízek” pedig
gasztronómiai kirándulás.

Azok, akik hosszabb időre is a völgyben maradnának,
előzetes bejelentkezést követően kényelmes vendégházakban találhatnak szállást, az egész családnak szóló
programokon vehetnek részt, benevezhetnek egy vegetáriánus főzőtanfolyamra, ügyeskedhetnek a tehenészetben, jógázhatnak. Újdonságokról hallhatnak a nyilvános
előadásokon, tanításokon, zenés istentiszteleteken is.

Programjainkról kérjük, érdeklődjön turisztikai
szervezőinknél az alábbi elérhetőségeken:
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
Turisztikai programok / információk: 06 (30) 641-23-09
info@krisnavolgy.hu és www.krisnavolgy.hu
Zarándokházak: 06 (30) 371-69-52
Falusi Vendégház: 06 (30) 530-63-71
Krisna-völgy minden nap 10-17 óra között várja a látogatókat.

Krisna-völgyi Búcsú
3 Napos Családi Élményfesztivál
2013. július 19-21. (péntek-szombat-vasárnap)

Ezt látni kell! Aki ellátogat Krisna-völgybe, Somogyvámosra a Búcsú három napján, megpihenhet, feltöltődhet
és élményekkel is gazdagodhat. Nem csak a csodálatos
völgy kínál számtalan kiránduló programot, hanem egy
egész „kalandpark” várja az érdeklődőket. Kézműves
mesterségek, gyermekeknek pantomim foglalkozás,
tandori sütés, vegán fagyi, a nagy sikerű Valóság–show,
ahol kipróbálhatják 1 órában egy napunkat, Öko Porta – a
hagyományos népi gazdálkodás bemutatásával, kisvasút.
A forgatagban megkóstolhatjuk a legfinomabb
indiai vegetáriánus ételeket, de a hazai ízekkel is találkozhatunk: szabadtűzön készíthetünk kenyérféléket,
gabonaételeket. A biokertészetben, gyógynövényeket
és igazi botanikai kuriózumokat figyelhetünk meg, de
megismerhetjük az ökológiai gazdálkodás alapjait és a

vegyszermentes, környezetbarát életvitel lehetőségeit is.
Azok, akik a természet állapotán túl önnön egészségüknek is áldoznának, a természetes gyógymódok közül
a méhészeti remekekkel dolgozó apiterápiával ismerkedhetnek meg. A zenés-táncos színpadi műsorok koronája
évről évre a védikus, tradicionális indiai esküvő. Az előadások és gyermekszíndarabok a legkisebbeket is lekötik.
A Krisna-völgyi Búcsú nemcsak egy családi élmény hétvége, hanem az egészség letéteményese is, hiszen füst- és
alkoholmentes program, amely így minden korosztálynak
a karon ülőtől a nyugdíjasokig egyaránt ajánlható.
Váltsa meg Ön is kedvezményesen a Krisna-völgyi
Búcsúra szóló belépőjegyét már most!
Bővebb információk: www.bucsu.krisnavolgy.hu
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2012–2013. legnagyobb beruházása
A Krisna-völgyi templom felújítása
1993-ban, Krisna-völgy megalapítása idején az első feladatunk K¥¢£a házának, az imádat központjának, azaz a templomnak a felépítése volt.
Az azóta eltelt 20 évben a templomunkat meglátogató
vendégek száma minden eddigi várakozásunkat felülmúlta.
Így nem meglepő, hogy az eltelt idő és a tervezetten felüli
igénybevétel jelentős nyomot hagyott az épületen. A felújítást a szerkezeti hibák miatt nem lehetett halogatni és a
20 éves évfordulóra való készülődés is jó alkalmat adott a
feladat elkezdésére.
A közösségen belül Támogatói Tanács alakult az adományozók részvételével, akik megszervezték a munkálatokat, valamint pénzügyi támogatást nyújtottak erre a kiemelt projektre.
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Az építkezés több szakaszból áll: az épület statikai
támogatása, új részek kialakítása, régi terek renoválása, valamint fal- és dekorációs felületek esztétikai
megújítása.
Az elmúlt évben látványos eredmények születtek:
• megújuló energiaforrások telepítése (napelemek,
napkollektorok)
• teljes nyílászáró csere
• a templom keleti és déli homlokzatának megújítása
• két folyosó padlófűtése
• művészeti munkák: domborművek, festmények
restaurálása
• üvegtető teljes cseréje (hőszigetelt üveggel)

A munkálatok azonban még korántsem értek véget. A
tervekből és a teendőkből bőven maradt 2013-ra is.
A következő ütem feladatai:
• az oltár felújítása
• a kiszolgáló helységek korszerűsítése
• padlófűtés kiépítése a templom teljes területén
A templom felújítása az idei évben is közös összefogást
igényel, hiszen a pénzügyi feltételek megteremtése nagy
erőfeszítés. Továbbra is várjuk azon személyek jelentkezését, akik adományukkal, munkájukkal támogatják
ezt a projektet.
Ahogyan Őszentsége ¼ivar§ma Swami megfogalmazta:
„Természetes, hogy a további fejlesztések, rekonstrukciók, pusztán a Krisna-völgyi lakosok erejéből nem

valósítható meg, hiszen ők egyszerűen, a
földből élnek. Szükség van hozzá a világ
minden táján élő adományozók segítségére, akiket megérintett az Isteni pár és
a lakhelyük varázsa.”
Ezúton is kérünk minden kedves vendégünket, látogatónkat, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa a munkálatokat.
Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk:
Számlatulajdonos neve: MKTHK
(Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége)
Címe: 1039 Budapest, Lehel utca 15-17., Hungary
Belföldi átutalás esetén:
K&H Bank 10201006-50280609-00000000
Nemzetközi átutalás esetén:
IBAN: HU17 1020 1006 5028 0609 0000 0000
Swift Code: OKHBHUHB
Bank neve: Kereskedelmi es Hitelbank
Bank címe: 1051 Budapest Vigadó tér 1.

Bővebb információval, részletes tervekkel várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-30-530-6374, e-mail: project@krisna.hu
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Haré Krisna Oktatási
és Kulturális Központ
A Lélek Palotája - a fővárosban
Központunk, ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i VijayaGaur§¯ga temploma, közismert helyszíne
Budapesten a védikus kultúrának. Vállalt
tevékenységünk közösségünk tagjainak és
érdeklődő barátaink lelki életének fejlesztése
és tudományos oktatása. Célunk, hogy mindenkinek lehetőséget kínáljunk olyan ismeretek, gyakorlati tapasztalatok elsajátítására,
amelyeket a mindennapokban alkalmazva
élhetőbbé, egészségesebbé, és hasznosabbá
tehetik az életüket. Nálunk megismerhetik a földrajzilag oly távoli
India kultúrájának csodáját: a nyugalmat a mindig zajos fővárosban.
A 2013-as évben kiemelt figyelmet fordítunk egy-egy tematikus
rendezvényre, melynek programja a következő témák egyike lesz:
egészség, környezetvédelem, gasztronómia, jóga, tradicionális indiai
zene, Gyereknap, Nyugdíjas nap.
Várjuk Önt is szeretettel! Tekintse meg aktuális programjaink leírását a honlapunkon! Csoportok fogadása vendégvezetéssel: keddtől
szombatig 10-16 óráig.
Részletek: www.budapestturizmus.krisna.hu
Cím: 1039 Bp., Lehel utca 15-17.
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Aki egy könnyed,
intellektuális élményekben gazdag
kikapcsolódáson túl mélyebben is
szeretné megismerni filozófiánk
bölcsességét, netán vonzódik
az indiai zene világához, vagy
csak kérdései vannak és beszélgetni
szeretne valakivel, az látogasson el
belvárosi Govinda-klubunkba!
Helyszín: Govinda Vegetáriánus
Étterem különterme
1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.
(A Lánchíd pesti hídfőjénél)
További információ:
www.govindaklub.hu

Legyen öné az év
napja az Isteni pár
imádatában!
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Krisna-völgy, valamint Krisna és örök társa, R§dh§r§£¦
(R§dhe-¼y§ma) iránt érdeklődőknek kínáljuk fel azokat
a lehetőségeket, amelyekkel részt vehetnek az Urak és
hajlékuk szolgálatában. Sokak már megízlelték ennek
a rendkívüli áldásait, ezért szeretnénk mindenkit erre
buzdítani. Ahol K¥¢£a és társai élnek, legyenek bár
anyagi formában oltáron állva (m¡rtiként), az szent hely
(dh§ma). Krisna-völgy fejlődése nagyban függ a R§dhe¼y§mának végzett gondos szolgálattól. Virágzásának
alapja a m¡rtik imádata: az Ő díszítésük, öltöztetésük és
szolgáik – a p¡j§r¦k – fenntartása. Mert amikor az Urak
jóléte biztosított, akkor a dh§ma (szent hely) és lakóinak
élete is az lesz, minden szempontból.
¼r¦la Prabhup§da – nekünk is példát állítva – személyesen
alapította meg a M§y§pur-V¥nd§vana Alapítványt azzal
a céllal, hogy ezeken a szent helyeken, az ott beállított
murtik imádata örök időkre biztosítva legyen. Mi is létrehoztuk a R§dhe-Sy§ma seva-p¡j§ alapot azért, hogy
a m¡rtik imádatának stabil háttere legyen, függetlenül

Krisna-völgy napi bevételeitől, vagy
akár Magyarország, illetve a világ
pillanatnyi gazdasági helyzetétől.
Jelenleg több százan járulnak hozzá
a m¡rtik imádatához, fenntartásához,
annak egy napi szponzorálásával.
Ez lehet egyszeri nagyobb adomány
vagy havonkénti rendszeres támogatás. Így kapcsolatba
kerülhetnek R§dhe-¼y§mával és megkaphatják áldásait.
Az Urak imádatának nincs határa, mindenkit bátorítunk,
hogy vegyen részt benne. Azok, akik szeretnének egy
ilyen szolgálati kapcsolatot R§dhe-¼y§mával, kérjük, csatlakozzanak a seva-p¡j§ vagy a nitya-seva támogatókhoz.

www.facebook.com/puja.seva
email: sevapuja@krisnavolgy.hu
www.navavrajadhama.hu
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ételt az életért programunk
Humanitárius szervezetünk elnevezése az idő előrehaladtával sajnos egyre relevánsabbá válik.
Korábban nem érintett olyan sok embert a napi betevő nehézkes előteremtése, mint manapság,
a mélyszegénység vidéki térhódítását követően azonban a városokban is egyre gyakrabban
találkozunk szembe az éhezés, az alultápláltság jelenségével.
A gazdasági válság tovább gyűrűzésével minden szociális intézmény és szolgáltató egyre inkább érzi, hogy
nehezebb lépést tartani az igényekkel. Az igényekkel
ellentétben a források apadnak, emiatt sokszor maguk
a segítő szervezetek és az ott dolgozók is hasonló problémákkal küszködnek, mint saját klienseik. Hogy ebből
milyen kiút létezik, egyelőre ismeretlen.
Étkeztetési programunk változatlanul a növekedés,
bővülés időszakát éli: konyháinkon egyre több főzőüst
sorakozik, egyre több segítő szándékú ember dolgozik
együtt, egyre több gépjármű az ország egyre több helyszínére szállít ételt nap mint nap. A Blaha Lujza tértől a
Rókus kápolnán túlra kígyózó sor képe nemrég bejárta
a főbb internetes oldalak zömét, és ez a jelenség sajnos
nem propaganda, hanem a valóság, ami egyelőre ros�szabb irányba látszik haladni.
A társadalomban végbemenő folyamatokat megfigyelve szervezetünk mind nagyobb hangsúlyt fektet
a megváltozott körülményeik (munkanélkülivé válás,
eladósodás, stb.) miatt létfenntartással küszködő rétegek megmentésére – ez a cél képezi 2013. évi stratégiánk
alapját is. A mélyszegénység problémáját az étkeztetés
12

önmagában nem oldja meg, ám multiplex, járulékos
hatásai révén képesíti az embereket egy olyan változásra, előrelépésre, amely által képessé válnak arra,
hogy (újra) elinduljanak a fejlődés útján, próbáljanak
változtatni helyzetükön. Az ellátás hosszútávú következményei, hogy klienseink egy részének állapota javul,
de legalábbis nem romlik. Egyrészt többen válnak alkalmassá önálló munkavállalásra, ami nyilvánvaló gazdasági
hasznot is termel, másik részének (idősek, rokkantak,
szenvedélybetegek, mentális problémával küszködők)
állapota szinten tartható a naponta segítő szakemberekkel való találkozás révén.

Családsegítő programunk egyre több kerületben indul
útjára Budapesten, hisz a család, mint egység megtartása
által a jövőt közvetlenül pozitív irányba tudjuk befolyásolni. A család számára biztosított étkezésnek köszönhetően az eladósodás csökkentését érhetjük el, ezáltal
elkerülhetjük a hajléktalanná válást, lehetővé válik az
adósságok törlesztése, enyhébb esetben a megtakarított
összegből beszerezhetővé válik a sokszor szinte luxuscikknek számító gyógyszer, pelenka, tankönyv, stb. Saját
szemünkkel látjuk, milyen sokat számít egy-egy családnak, gyermeknek a gondoskodás, amit tőlünk kapnak.
A törődés, a figyelem nem várt gyümölcsöket terem,
az emberek pozitív irányba tudnak lépéseket tenni, a
gyerekek nem érzékelik annyira a lemaradást, boldogok, amikor kapnak valami ajándékot, kedvességet. Az
emberek hálával gondolnak mindazokra, akik bármilyen
szálon is, de kapcsolódnak a segélyezési programhoz.

Támogatóinknak köszönhetően együttes törekvéseink
egy egészségesebb társadalom irányába mutatnak.
www.karitativ.hu
www.facebook.com/etelosztas
info@karitativ.hu

13

Tudomány és kultúra

A Bhaktivedanta
Hittudományi Főiskola
A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Európa egyetlen olyan államilag akkreditált felsőoktatási intézménye,
amely alapos ismereteket nyújt a tradicionális jógahagyományokról és a hinduizmus legnagyobb, Vi¢£u-hívő
(vai¢£ava) ágáról. Főiskolánk jelenleg két BA alapszakkal
(vai¢£ava jógamester és teológus) valamint teológus MA
szakkal rendelkezik, mely utóbbin 2013 szeptemberében
kezdődik el az oktatás.
A vai¢£ava jógamester 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
alapjait is megismertetjük hallgatóinkkal.
Vai¢£ava teológus szakjainkra felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki jelentkezhet, aki teljesíti a
honlapunkon (www.bhf.hu) részletezett követelményeket.
A szeptemberben induló mesterképzés célja olyan szakemberek kinevelése, akik magas szinten ismerik a vallási
jelenségeket és hagyományokat, különösen a hinduizmus
vai¢£ava irányzatait.
Az indai hagyományos kultúra iránt érdeklődők számára tanfolyami keretek között is rendelkezésre állunk.
Legnépszerűbb tanfolyamaink: kezdő és haladó jóga,
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ájurvédikus fitoterápia, meditáció és önismeret, védikus
asztrológia, védikus filozófia, védikus matematika stb.
Főiskolánk legfontosabb tudományos rendezvénye,
amelyet idén immár nyolcadszor rendezünk meg: a
Létkérdés Konferencia. A tavalyi, Az egész-ség pillérei:
ájurvéda, jóga, filozófia című nagy sikerű rendezvényünk
folytatásaként idén a meditáció rejtelmeibe adunk bevezetést, 2013. november 14-én. (Részletek augusztustól:
www.letkerdes.hu.)
Azok, akik értesítést szeretnének kapni rendezvényeinkről, kirándulásainkról és aktuális tanfolyamainkról,
feliratkozhatnak hírlevelünkre a Főiskola honlapján
(www.bhf.hu), vagy „lájkolhatják” annak Facebook oldalát (www.facebook.hu/bhf).

Gyermekeink jövője

oktatás Krisna-völgyben és budapesten
A krisna-völgyi Srí Prahláda Általános Iskola épület-átadásának 10. évfordulója kapcsán rendeztünk egy
visszaemlékezést, melyre meghívtunk mindenkit: az
épület tervezőjét, adományozókat, tanárokat, egykori
diákokat. A 2012-es év eseményei közül megemlítendő a
Pont(v)elem nevű használtelem-gyűjtő versenyben elért
országos 4. helyezésünk.
A Netnapló országos pályázatán Suª¦la m§t§j¦ a Kalandnap (a gyerekeknek a reggeli templomi leckéken való
figyelmesebb részvételére kifejlesztett program) anyagával 1. helyezést ért el! Erről a Kaposvári Egyetemen
tartott szakembereknek előadást, amely szintén nagy
sikert aratott.

Több mint egy éve működik Csillaghegyen a Haré
Krisna Gyermekoktatási Központ, ahol 18 óvodás és
6 általános iskolás gyermek oktatása, nevelése zajlik. A
gyermekek a Srí Prahláda iskola magántanulói, ahol a
Nemzeti Alaptanterv által előírt tantárgyakból vizsgáznak. Oktatásuk kiegészül a szanszkrit és a vaisnava zene
oktatásával, valamint a vegetáriánus főzés rejtelmeivel.
A Központ missziójának tekinti, hogy a Krisna-tudatos
kultúra adta lehetőségek által lelki, erkölcsi és tanulmányi téren kibontakoztassa a gyermekekben rejlő
képességeket.
Elérhetőségeink: sri.prahlada.gurukula@pamho.net
www.oktatas.krisnavolgy.hu és www.mangala.freeblog.hu
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Öko-völgy Alapítvány
Az Öko-völgy Programmal egy példát és gyakorlati mintát kívánunk bemutatni napjaink környezeti és társadalmi problémáinak megoldására. Célunk,
hogy bemutassuk: kiváló életminőség érhető el környezeti, gazdasági és
társadalmi szempontból egyaránt fenntartható módon. Hiszünk abban,
hogy a globális krízisek (mint amilyen a klímaváltozás, a környezetszen�nyezés vagy az élelmiszerválság) csak életmódváltással és társadalomfejlesztéssel oldhatók meg.
Mintaterületünk, a somogyvámosi Krisna-völgy faluközössége, ökológiai
gazdasága kiváló példa arra, hogy a fenntarthatóság elvei megvalósíthatók,
gyakorlatba ültethetők, s hosszú távon, fenntartható mindennapokként
élhetők.
Vegyen részt változatos programjaink valamelyikén!
8699 Somogyvámos Fő u. 38., info@okovolgy.hu

Mintaterületünk az 1993-ban
alapított Krisna-völgy ökofalu,
ahol 150 ember a mindennapokban valósítja meg a fenntartható
életmódot.

KAPCSOLÓDJON ÖN IS AZ ÖKO-VÖLGY PROGRAMHOZ!
• Vegyen részt a Fenntarthatósági Nyílt Napon!
• Jelentkezzen tanfolyamainkra!
• Legyen az Önkéntesünk!
• Jöjjön el a 2013. szeptember 26-27-28-án megrendezésre kerülő
V. Fenntarthatósági Konferenciánkra!
• Legyen részese a július végi Búcsú élményének!
• Írja nálunk szakdolgozatát, töltse nálunk szakmai gyakorlati félévét!
• Iratkozzon fel levelező listánkra, olvassa honlapunkat!
• Kérjük, segítse Ön is az Öko-völgy Alapítvány munkáját!
További információk: www.okovolgy.hu
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ÖKO•VÖLGY
A L A P Í T VÁ N Y

Govinda éttermek
A legtöbb kultúrában a vendéget nagy tisztelet illeti meg,
hiszen a vallásos elvek szerint a vendég magát Istent
képviseli. Saját vendéglátóhelyeinken, a Govinda éttermekben ezért a betérőket nagy szeretettel, a finom ételek
mellett kulturális és ismeretterjesztő programokkal is várjuk. A Govinda név kötelez, az étteremlánc minden tagja
különleges, lakto-vegetáriánus finomságokat, hagyományos indiai ízeket és a reformtáplálkozás egészséges
ételeit vonultatja fel kínálatában. Erre bizonyíték, hogy
a népszerű Tripadvisor portál a vendégeink véleménye
alapján a Budapest Legjobb Vegetáriánus Étterme 2012
díját a Vigyázó Ferenc utcai éttermünknek adta. A díjazott
ételek hamarosan a Govinda futártól is megrendelhetők.
A Papnövelde utcai Govinda Vega Sarokba látogatók a
tradicionális indiai receptek mellett jellegzetes magyar

ízekkel is találkozhatnak, és cukrászatuk még a rendszeres látogatóknak is meglepetést tud okozni az édességek széles választékával. A budai, Árpád fejedelem
útján található Govindában a fenséges gasztronómiai
élmény garanciája nem más, mint maga a főszakács,
Egyedi Péter, akinek A vegetáriánus főzés örömei című,
ma már klasszikus könyve volt az első vai¢£ava szakácskönyv Magyarországon. Az étterem igény szerint
rendezvényeket is bonyolít.
A debreceni Govinda teljesen megújulva kezdte az újévet,
tágasabb belső térrel, de az eddig megszokott háziasan
finom ételekkel.
www.govinda.hu
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2013-ban is kapcsolódjon fesztiváljainkhoz!
2012-ben az MKTHK az új egyházügyi törvény értelmében megújított regisztrációval folytatta prédikációs és
karitatív tevékenységét.
A Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda folytatta a
kiemelten fontos egyházak és felekezetek közötti párbeszédet. Örömünkre szolgált, hogy ünnepeinken, fesztiváljainkon, és közéleti díszvacsoránkon köszönthettük a
köz- és politikai élet számos szereplőjét, támogatóinkat,
barátainkat.
A tavalyi év során, sajnos érhető okokból, az élelmezési programunk tevékenysége kapta a legnagyobb
figyelmet.
Idén a Krisna-hívők legfőbb magyarországi központja,
Krisna-völgy 20 esztendős lesz. Ebből az alkalomból
nem csak a programok szervezésében és népszerűsítésében veszünk részt, hanem célunk, hogy filmeken,

cikksorozatokon és más ízelítőkön keresztül minden
érdeklődő számára elérhetővé tegyük e szent hely csodálatos hangulatát és tanításait. Szeretnénk átadni a
Krisna-völgyi életforma minden értékét a magyar társadalom számára. 2013-ban megújul az egyház központi
információs weboldala és magazinja, a Krisna.hu is.
Július 13-án, szombaton idén is megrendezésre kerül legnagyobb programunk a fővárosban, a Szekérfesztivál,
amely egy napba sűrítve idézi az idén jubiláló Krisnavölgyi Búcsú színes program-kavalkádját és pompáját.
A fesztivál a szekérfelvonulással kezdődik, a menet 11
órakor indul a Hősök teréről a Vörösmarty térre, délután
pedig az India Fesztivál várja a helyszínen a kultúra iránt
érdeklődőket. Novemberben a Dívali est, a Fényadó Ünnep
zárja a fesztiválidényt és a csodálatos programokat.

A rendezvényekről további információ:
Krisna-völgy: (30) 641-2309, info@krisnavolgy.hu
Budapesti Templom: (1) 212-6270, info@krisna.hu
A krisna-völgyi programokra esetenként buszt indítunk.
A programok időpontja módosulhat, ezért az esetleges
változásokról kérjük, érdeklőjön a fenti elérhetőségeken.
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Kövess
minket és programjainkat a Facebookon! www.facebook.com/krisna

Röviden az
Az elmúlt években az Ön segítségével folyamatosan
növekedett az egyházunk számára felajánló adózók
száma és a felajánlott összeg is. Így sikerülhetett a nagy
összefogás, amely karácsonykor sok rászoruló embertársunknak jelentett segítséget. A rendelkezők száma
lassan, de növekszik. Kérjük, segítsen Ön is, rendelkezzen,
és bátorítson erre másokat is! Mert adni jó! Ráadásul, az
adója egy százalékának felajánlása egy fillérjébe sem
kerül, hiszen ezt az összeget mindenképpen befizeti az
államkasszába.

Technikai számunk:

1%

0389

-ról

A Krisna-hívők Közössége 2013-ban is folytatja már
megszokott karitatív tevékenységét, de a tervek megvalósításához az anyagi segítség is elengedhetetlen.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Önnek, eddigi, felajánlásaikat és segítségüket kérni a folytatásához! Kérjük,
támogassa Ön is tevékenységeinket, és rendelkezzen
adójának az egyházak részére felajánlható 1%-áról.
Továbbra is szeretettel várjuk Önt programjainkon,
fesztiváljainkon, testi-szellemi feltöltődés, a kultúra és
tradíciónk megismerése céljából, fővárosi vagy vidéki
központjainkban.
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www.egyhazi.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

