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BÚCSÚ
Krisna-völgyi

programfüzet
Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító ácáryája



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

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

vény.
4. Krisna-völgy területén tilos a húskészítmé

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

tilos!
8. Rosszullét, baleset eseten a térképen is megje- 

lölt elsősegély helyszínen kaphatsz segítséget. 
Kérjük, a gyalogos forgalom elől elzárt útsza
ka szokat ne hasznád, a magánterületeket, 
lakóövezetet ne látogasd!

9. Ne hagyd ki Mandír/indiai Szentély meg-
tekintését! Körbevezetések folyamatosan 
indulnak egész nap. A Mandír csak meg 
felelő ruházatban látogatható. Ehhez a 
hölgyeknek szükség esetén kendőt biztosítunk.

10. A gyermekeket egész napos programokkal 
várjuk az iskola épületében.

11. Az íjászatban mindenki saját felelősségére 
vesz részt.

12. Oszd meg elmenyeidet ismerőseiddel, és velünk is:  
 
 
 
 

Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag 
időtöltést kívánok!
Visszavárunk Krisna-völgybe!

Üdvözlettel, 
            
                Papp Krisztina
          Kundalata Dévi Dászi
            Turisztikai igazgató

Fontos tudnivalók
Kedves Vendégünk!
Szeretettel köszöntelek az idei Krisnavölgyi Búcsúban!
Kérlek, engedd meg, hogy mielőtt magával ragad a hely varázsa, 
elöljáróban tájékoztassalak néhány gyakorlati tudnivalóról.

Szeretettel várunk 
biokertészetünkben!

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

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

Jelentős eredménynek könyvelhetjük el a több mint negy-
venféle magot tartalmazó különleges magbankunkat. 
Zöldségeink téli tárolására egy 200 m2-es pincehelyiséget 
használunk, így télen is saját termesztésű krumplit, céklát, 
tökféléket, gyümölcsöket fogyaszthatunk.

A templomépület közelében található kertészetünkben  
20-25 féle növényfajtát termesztünk természetes 
módszerekkel, melyet a Búcsú ideje alatt is megtekinthetsz. 



AZ INTÉZMÉNYRŐL:

Az általános iskola első épülete 2000-2002. 
között épült.

A kupolákkal díszített, 100m2 alapterületű, 
kétszintes, 4 tantermet és tornaszobát 
magában foglaló épületben 2002. szeptember 
óta folyik lelki nevelés és oktatás. 

2009. szeptembertől már akkreditált egyházi 
iskolaként működünk.

A gyermeklétszám növekedése miatt 2016-
ban főként egyházi támogatásból átadtunk 
egy újabb épületet, melyben további 4 terem 
található.

GURUKULA-SZIGETKöszönt Téged a Srí Prahlád 
Általános Iskola és Óvoda!

Találkozunk a Gurukula-szigeten!

Az iskola, vagy ahogyan mi hívjuk: a Gurukula idén sok új 
izgalmas programmal várja a gyermekeket. 

A Búcsú mindhárom napján állandó kézműves foglalkozásokkal,  
a gyerekeink által készített csecsebecsék boltjával, dekopázsolással, 
levendulacsokor készítéssel várjuk a gyerekeket.

Az iskolás szépségszigetünkön lesz hennázási lehetőség, 
beöltöztetés, arcfestés, hajfonás a gyermekek részére. 

Óránkénti körbevezetést indítunk, ahol bemutatjuk iskolánkat az 
érdeklődőknek, lehetőséget biztosítunk egy védikus tanórán való 
részvételre, illetve színes bemutatók sorával várjuk vendégeinket: 
judo, jóga, zöld háztartási praktikák kicsiknek, zenei, pantomim 
és bűvészbemutatókkal, valamint az idei év különlegességünkkel:  
a caturanga bajnoksággal. 

A caturanga a sakk őse, mely Indiából ered, egyszerűen elsajátítható 
de annál izgalmasabb játék. Várjuk a vállalkozó kedvű gyermekeket 
a bajnokságra!

(térképen: 3)(térképen: 3)



11:30  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
11:45  Megnyitó 
11:50 Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
11:55  Köszöntő beszéd
12:00  Sivaráma Szvámi üzenete
12:20  Esküvő másképp - szent kötelékben életeken át
13:35  Házlátogatás film
13:55  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
14:15  Indiai táncbemutató: Tóth Garima
14:45  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
14:55  Krisna-völgyi iskolások zenei bemutatója 
15:10  Tradicionális dob show
15:20  Indiai táncbemutató: Dr. Neetu Morgan
15:30  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
15:55  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
16:15  Indiai táncbemutató: Tóth Garima
16:45  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
16:55  Tradicionális indiai dallamok
17:30  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
18:00  Zárszó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

07. 16. – Péntek 07. 17. – Szombat 07. 18. – Vasárnap

12:00 Krisna-völgyi pillanatok - filmvetítés
12:20 Megnyitó
12:25  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
12:45 Krisna-völgyi iskolások színdarabja
13:00  Krisna-völgyi pillanatok - filmvetítés
13:20 Tradicionális indiai dallamok
14:00 Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
14:25  Házlátogatás film
14:45  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
15:05  Krisna-völgyi iskolások zenei bemutatója 
15:20  King of Braj
15:35 Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
16:00  Holi közvetítése
16:30  Sivaráma Svámi üzenete - vetítés
16:45  Tradicionális indiai dallamok
17:15  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
17:20 Zárszó

11:30 Krisna-völgyi pillanatok - filmvetítés
11:40  Megnyitó
11:45  Bíró Norbert és Móring József köszöntő beszéde
12:00  Sivaráma Szvámi üzenete
12:20  Esküvő másképp - szent kötelékben életeken át
13:35  Házlátogatás film
13:55  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
14:00  Kövi Szabolcs fuvola koncertje
14:30  Indiai táncbemutató: Tóth Garima
14:50  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
15:00  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
15:25 Krisna-völgyi iskolások zenei bemutatója 
15:40  Tradicionális dob show
15:50  Brácsa koncert Balázs Gergely előadásában
16:20  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
16:40  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
17:00  Indiai táncbemutató: Tóth Garima
17:20  Krisna-völgyi pillanatok filmvetítés
17:40  Indiai táncbemutató: Gaura-vani tánccsoport
18:10  Tradicionális indiai dallamok
18:30  ZárszóSzínpadi

program



Kóstold meg büfénk kínálatát  
a tehenészetnél! GOVINDA

Rendelj sorbanállás nélkül!

etterem.krisnavolgy.hu

Kényelmesen, asztalnál ülve, sorbanállás 
nélkül együtt a családdal tudod az ételedet 
megrendelni a templom előtti étterem nagy 

sátorban. Ebben segítenek neked az ételekről 
készült fényképek és az összetevők listája.

Kínálatunk többek között: lecsó, friss kenyér, fánk, kofta.

ÚJDONSÁG! 
Idén már Krisna-völgy tehenészetéből származó tejből és joghurtból készült ételekkel is várunk.  

Kóstolj vegetáriánus finomságokat és támogasd a tehénvédelemet.

Éttermem sátrunk 
kínálata 

többek között: 
különleges indiai egytálételek, menük, 

sós és édes csemegék, rózsavizes italok.
(Koffein tartalmú italokat nem árusítunk.)

(térképen: 7)

http://etterem.krisnavolgy.hu


ÖKRÖSSZEKÉR TÚRÁK 

A BÚCSÚBAN

„Krisna-völgyi falu” túra
Kalandozás ökrös szekérrel Krisna-
völgy év közben nem látogatható 
lakóövezetében. 

A túrák 11:00-tól indulnak 
fél óránként 17:30-ig.
Menetidő: 25 perc
Felnőtt jegy 1.000 Ft

„Római út” Túra
Krisna-völgy lakóövezetén keresztülhaladva 
egy réges-régi (egyesek szerint már a Rómaiak 
által is használt) csendes úton kocsikázunk  
és megtapasztalhatjuk a régmúlt idők békéjét. 

A túrák 11:00-tól indulnak 3/4 óránként 18:00-ig. 
Menetidő: 45 perc
Felnőtt jegy ára: 2.000 Ft

A túrák minimum 6 felnőtt részvételével indulnak!
Eső, illetve sáros út esetén csak Krisna völgyi falu túrák indulnak, fél óránként.

(térképen: 13)
0-5 éves korig ingyenes
5-12 éves korig 50 %-os kedvezmény



HIÁNYZIK A FESZTIVÁL HANGULAT? 
SZERETNÉL MÁR PÖRÖGNI? 
Várunk téged a megújult Tattva teraszon, ahol a zene nem csak 
szabadságot és nyugit ad, és ahol a finom ételektől nem csak a hasad 
telik meg. 

MI AZ A TÖBB? 
EGY VALÓDI PERSPEKTÍVA AZ ÉLETRŐL!
A tattva szó tudást jelent. Nálunk megtanulhatod, hogyan kell utazni az 
érzelmi hullámvasúton, vagy hogy hogyan kell rendszerezni és használni 
azt a rengeteg információt, amit ebben a folyton változó világban kapsz.

Előadásainkhoz és beszélgetéseinkhez csatlakozhatsz, egész napos 
meditatív élő zene mellett chillezhetsz, és vegán büfénk kínálatában 
is biztosan találsz kedvedre valót.

(térképen: 11) 

TERASZTATTVA

NEM KERÜL SEMMIBE!NÉZZ BE HOZZÁNK,

Bhaktipada Dász Lila Suka Dász



SZÖVÉS-FONÁS

Szövés-fonás bemutató  
és vásár (térképen: 4) 
Sátrunknál megtanulhatod, hogyan kell tilolni, 
gerebenezni, szálat fonni és szőni, gyapjút 
kártolni, valamint kendőket, karkötőt, táskát és 
szőnyeget készíteni.

Kézi szövésű egyedi termékeink (kendők, 
karkötők, táskák)

KENDERHÁZ BEMUTATÓ

A BÚCSÚBAN

A kenderház több szempontból is úttörőnek számít a mai 
építési technológiák között, ezért is építenek egyre többen 
ilyen házat. Nem csak energiatakarékossága, természetessége 
és egészséges anyaga miatt szeretnek bele egyre többen, 
hanem a Föld megóvásában játszott hatalmas szerepéért 
is, hiszen ez egy karbon-negatív építkezési mód.

Elsők vagyunk a kenderházépítésben Magyarországon. (té
rk

ép
en

: 4
)

Találkozzunk a Krisna-völgyi 
Búcsúban ahol számtalan előnyét 
ismerheti meg ennek a varázslatos 

építési technológiának.
Horesnyi Béla

kenderbetonhaz.hu
kenderhazepites.hu

facebook.com/
EnergiatakarekosHazepites 

Tel.: +36-70-60-80-280



A SZVÁMITÓL!

ŚIVARĀMA SWAMI 
szerzetes, író, bhakti-jógi

Őszentsége Śrīla Śivarāma Swami bhakti-jógi, spirituális tanító, író, 
a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze.  
Az 1970-es évek elején ismerkedett meg az ősi jógaírásokkal és tanító-
mesterével, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupādával. Guruja 
utasításai és inspirációja alapján, szerteágazó nemzetközi tevékenysége 
mellett, Magyarországon tanítványai segítségével megalapította 
többek között Krisna-völgyet, a Somogyi-dombságban elterülő 
ökofalut, valamint az államilag elismert diplomát adó Bhaktivedanta 
Hittudományi Főiskolát, és elindította az „Ételt az életért” elnevezésű 
szegényélelmezési programot.

Kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a lelki önmegvalósításról 
szóló tudást érthető, könnyen alkalmazható formában széleskörben 
elérhetővé tegye, ezért publikációi mellett rendszeresen utazik, 
előadásokat tart, és a közösségi médiában megjelenő, elgondolkodtató 
videóüzeneteket készít.

sivaramaswami.hu      (térképen: 11)

KÉRDEZZ

http://sivaramaswami.hu


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

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

VALLÁS, 
KULTÚRA

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

A dombtetőn elhelyezkedő templomépület képezi a közösség fizikai, szellemi és lelki  
középpontját. Művészeti szempontból hagyományos indiai építészeti stíluselemeket  
tartalmaz, így már a külső szemlélő számára is hazánkban egyedülálló látványosságot  
nyújt. Lelki jelentőségébe, a helyhez kapcsolódó kulturális hagyományokba, szokásokba  
a vendégvezetők engednek bepillantást az negyed óránként induló körvezetés során. 
(térképen: 17)

A Krisna-tudat a hinduizmus legősibb  
és legismertebb irányzata, mely Indiából 
ered. Fő szentírásunk a Bhagavad-gītā. 
Nyugaton az 1960-as évek közepétől  
vált ismertté a monoteista Krisna-hit.  
Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupāda (1896-1977) 1966-ban 
alapította meg a Krisna-tudatú Hívők 
Nemzetközi Közösségét (ISKCON)  
az Egyesült Államokban.

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

Étterem, büfé

Párakapu

Pelenkázó

A Krisna-völgyi Búcsú térképe 

100 m

1.  Jegypénztár - Itt álsz
2.  Íjászat 
3.  Sri Prahláda Általános Iskola
  (egész napos gyermek programok)
4.  Öko Porta 
5.  Tehénvédelmi Központ 
  (körbevezetés indul: 14:00 és 16:00) 
6.  Mezőgazdasági gépek kiállítása
7.  Govinda Büfé
8.  Kirakodó vásár
9.  Mantra-meditációs Ösvény
10.  Pihenő liget, pelenkázó
11.  Tattva terasz
  (pl: Kérdezd a Swámit, Szépség sziget)
12. Bio-kertészeti körbevezetés indulási 

helyszíne (óránként 11:00-17:00 között)

13. Ökrösszekér túrák indulási hely 
14. VIP és Sajtópont
15. Vegán Fagyi
16. Nagyszínpad
15. Gyermek foglalkoztatók, henna, stb.
17. Indiai Szentély (körvezetés 

negyedóránként) Könyvvásár. 
  Fényképezni lehet.
18. Govinda étterem nagysátor (online 

rendeléssel is!: etterem.krisnavolgy.hu)
19. Info pont, SZERENCSEKERÉK 

(ugyanitt: Exclusive Tours Indiai utak, 
élménybeszámoló)

20. HOLI, a színek fesztiválja 
  (péntek délután, 16:00)

Gyalogos forgalom

12

ITT
ÁLLSZ

http://bucsu.krisnavolgy.hu


Hozz  
magaddal olyan  

ruhát, amit nem sajnálsz,  
és állj be velünk a Színek 

Fesztiváljába. 

Az ünnep egy  
hajdani tanulságos  

történethez kapcsolódik,  
mely szerint a gonosz Holiká  

démonnő a sötétlelkű uralkodó  
parancsát követve elvállalta azt az 
alávaló feladatot, hogy egy ártatlan 

kisfiút, Prahládot felviszi a máglyára, 
hogy elégessék. A lángok azonban az 
Úrhoz imádkozó gyermek helyett Holikát 
kapták el, így a feddhetetlen kisfiú 

sértetlen maradt. A tisztító tűzből  
visszamaradt parázzsal azóta is  
szent tüzeket gyújtanak meg,  
a hamuval pedig áldásként  

egy pontot rajzolnak az  
örömteli ünnepség  

résztvevőinek  
homlokára.

Indiában a Holi  
február-márciusra esik,  

hisz ilyenkor ott már jó idő van. 
Az ünnep egyes részletei tájegységenként 

eltérhetnek egymástól, lényege azonban 
mindenhol az, hogy a nyitott szívű embereket 
közelebb hozza egymáshoz. Kezdésképpen 

máglyát raknak, hogy elűzzék a rossz 
szellemeket és a negatív emlékeket.  

Ezek jelképeként tűzbe vetik  
Holiká boszorkány  

képmását, egy  
bábut.

A Holi, 
más néven Színek 

Fesztiválja egy több napon át 
tartó hindu tavasz-köszöntő ünnep,  

ami a Farsanghoz hasonló vidám  
hangulatának köszönhetően már  

Amerika és Európa számos országában  
is egyre népszerűbb. Az emberek ilyenkor  

tarka festékporral, vagy festékes vízzel 
szórják és locsolják le egymást, illetve  

gyakran raknak ünnepi máglyát  
is a rossz szellemek elűzése  

érdekében.

Pénteken 
16 órától,
helyszín a 

térképen: 20



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

A  Búcsún te is beszélgetó́  társa lehetsz 
könyvsorozatunk szerkesztó́  jének!

Ízelító́  a Magraforgó címú́ ű 

készüló́félben lévó́  új könyvünkbó́ l. 

Öko-völgy Alapítvány – találkozzunk 
személyesen a Búcsú területén!

www.okovolgy.hu

/térképen: 4/

Krisna-völgyi Palackkert
ÚJ! ÉLO SZUVENÍR!

Dekoratív üvegdísz élő növényekkel
Vidd haza Krisna-völgy békéjét, 

nyugalmát és pozitív energiáit egy 
különleges, egyedi floráriumban!

Vadregényes Krisna-völgyi 
florárium: 5 900 Ft

Krisna-völgyi pavilonos 
florárium: 7 900 Ft

krisnavolgy.hu

Rendelheto is:
vasar@krisnavolgy.hu

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


Kérjük támogass minket!
∙ Saját céget/vállalkozást vezetsz?
∙ Gyártasz vagy eladsz termékeket? 
∙ Egyedi szolgáltatást nyújtasz?

Ha tetszik Neked, amit Krisna-völgyben láttál, tapasztaltál, 
értékeled és szívesen támogatnád környezetvédelmi 
és társadalomépítő tevékenységeinket, kérlek, tárgyi 
adományoddal (termékeddel vagy szolgáltatásoddal) 
kapcsolatosan keress engem: 
Sukhayanti Devi Dasi 
adomanyok@krisnavolgy.hu 
+3630 224 4810
Pénzadományodat pedig erre  
a számlaszámra küldheted:  
MKB 10300002-10632279-49020014 

Hálásan köszönünk 
minden kedves hozzájárulást!

Sukhayanti Devi Dasi
Adományszervezés 

osztályvezető 0389
Technikai szám:

18095575-1-41
Adószám:

Segítsd a Krisna-tudatú Hívők munkáját adód egyházi és civil 1%-ával!Segítsd a Krisna-tudatú Hívők munkáját 
adód egyházi és civil 1%-ával!

www.krisna.hu www.karitativ.hu

           MOST MÉG NAGYOBB SZÜKSÉG VAN 
A SEGÍTSÉGEDRE
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

20%-os Krisna-völgyi belépőjegy kedvezmény
10%-os kedvezmény: Govinda étterem, ajándékbolt,
          tanfolyamok, szállások, webshop
+ számos egyéb kedvezmény
Részletek: kartya.krisnavolgy.hu
info@krisnavolgy.hu, www.krisnavolgy.hu, 
www.facebook.com/krisnavolgy

Krisna-völgy kártya, illetve Krisna-völgyi belépőjegy 
felmutatása esetén kedvezményt nyújtó partnereink:

www.szennai.skanzen.huorth.zsuzsanna@alfamarine.hu

www.viragfurdo.huwww.szaszendre.com www.katicatanya.hu

www.meistro.hu

Vendégház és Rendezvényközpont

www.villabogart.hu

 www.bhf.hu

http://kartya.krisnavolgy.hu


Krisna-völgy IKKB
8699 Somogyvámos, Fő u 38.
+36 85 540 002
info@krisnavolgy.hu
facebook.com/Krisna-völgy/New Vraja-dhama
krisnavolgy.hu

Győr (Kuru-śreṣṭha d.)
+36 30 256 8637
gyor@krisna.hu
facebook.com/Hare Krisna Győr

Szombathely (Kuru-śreṣṭha d.)
+36 30 256 8637
szombathely@krisna.hu
facebook.com/Hare Krisna Savaria

Pécs (Svāhā dd.)
+36 70 325 0633
pecs@krisna.hu

Szeged (Grantharāja d.)
+36 30 256 6362

szeged@krisna.hu
facebook.com/Gál Tamás

Kecskemét 
(Szabó Zoltán)

6000 Kecskemét, Mária u. 2.
+36 30 985-5534

kecskemet@krisna.hu
facebook.com/DharmaVega

dharmavega.hu

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

+36 30 228-1117
info@govindaeger.hu

facebook.com/Egri Govinda Étterem
 eger@krisna.hu

Debrecen 
(Gaura Bhāvana dd.)

4028 Debrecen Magyari u. 2.
+36 30 686-3479

info@govindadebrecen.hu
facebook.com/Govinda Étterem  

és Kulturális Központ
harekrisna.hu 

govindadebrecen.hu

Szolnok 
(Mālinī dd.)

+36 30 836 4190
szolnok@krisna.hu

Budapest
1039 Budapest, 
Lehel u. 15-17.
+36 30 289 5981
lelekpalotaja@krisna.hu
lelekpalotaja.hu
facebook.com/
Lélek-Palotája

MKTHK
1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
+36 30 289 5981
info@krisna.hu
krisna.hu
facebook.com/krisnahun

Központjaink  országszerte

Krisna-völgy

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



       Szerencséthozó zarándoklat
Szoktál néha azon merengeni, milyen jó lenne, ha kicsit rád kacsintana a szerencse? Ha igen, vegyél 
részt ezen a szórakoztató és játékos sétán, hogy még több reménnyel nézz elébe életed szükségleteinek 
megvalósulásában, mint például egészség, család, siker, pénz, boldogság. Az utat még színesebbé 
teszik a szépen kiépített helyszínek.
indulási helyszín: Templomépület melletti zászlórúdnál (térképen: 17 mellett) 
Indulási időpont: Péntek: 13:00; Szombat: 12:30, 15:30; Vasárnap: 12:00 

       Karma-tisztító zarándokséta*
Ha szeretnél egy páratlan ajándékkal hazatérni, mindenképp tarts velünk ezen a különleges exkluzív sétán! 
Mindannyiunk életét meghatározza hozott sorsunk (karmánk), melyet a Védák fényében korábbi tetteinkkel 
kovácsolunk. A programon résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy a terheiken csökkenthessenek a 
karmát tisztító szent helyek meglátogatásával! Ne hagyd ki ezt a csodát, melyet indiai stílusú pavilon, 
hangulatos dísztő és egyéb kiépített helyszínek tesznek hangulatossá.
Indulási időpont: Péntek: 14:00; Szombat: 11:30, 14:00; Vasárnap: 13:00 

A * -gal jelölt túrák indulási helyszíne: A Szentély főbejárata elől
Túrák időtartam: 30 perc

       Életmód séta / lakóövezeti rész*
Kíváncsi vagy, hogyan éljük a mindennapjainkat, mit jelentenek a jelek a homlokunkon, hány lakosa van a 
völgynek és mit dolgoznak, hogy zajlik a gyerekek oktatása, mit jelent az egyszerű élet és az önfenntartás a 
számunkra, hogyan öltözködünk, főzünk és házasodunk? Ha igen, ezt a sétát ne hagyd ki, mert itt mindent 
megtudhatsz rólunk és felteheted kérdéseidet az életmódunkkal kapcsolatban.
Olyan helyekre is elvezetünk, melyek kiesnek a Búcsú forgatagából.
Indulási időpont: Péntek: 12:00, 13:30, 15:00; Szombat, Vasárnap: 12:00, 13:30, 14:30, 15:30

       Gyógynövény túrák*
Gyere és ismerkedj meg a gyógynövények csodálatos világával! Megnézünk, megszagolunk, megtapintunk pár 
gyógynövényt, és megtudhatod, mikor, hol és milyen növényt érdemes gyűjteni. Lesz szó a felhasználásukról 
és tartósításukról is. Természetesen azt is meg fogjátok tudni, hogy melyik gyógynövény milyen problémák 
megoldásában tud a segítségünkre lenni az életünkben.
Indulási időpont: Péntek: 13:00, 15:30; Szombat: 11:00, 13:30, 16:00; Vasárnap: 11:00, 12:30, 16:00

       Kertészeti szakvezetés
Tudtad, hogy a gazdálkodás, kertészeti termelés ökológiai módszerekkel nem új keletű divat. Évezredek 
óta működő, fenntartható módja az élelmiszer önellátásnak, amely a természetes folyamatok ismeretén, 
a talajélet és a növények segítésén alapul. Krisna-völgyben a Földanya tisztelete miatt is e hagyományos 
módszereket követve kertészkedünk. Nézd meg a talajmegújító gazdálkodásunkat, az egész éves termelés 
helyszínét, számos zöldség különlegességet vagy éppen a régi fajtákat.
Indulási helyszín: kertészeti sátor (térképen: 12) Indulási időpont: 1 óránként / 11 - 17 óra között

       Tehenészeti körvezetés
A védikus kultúrában a tehenet szentként tisztelik, s ő a 7 anyánk egyike. Ha szeretnéd tudni, ki a további 
6 anyánk, miért érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, és miért mondta a Mahábhárata hőse, Bhísma, 
hogy „…az a férfi, aki nem tiszteli a nőket, valójában nem is férfi!”, akkor látogass el a Tehénvédelmi 
Központunkba.
Indulási helyszín: Tehénvédelmi Központ bejárata (térképen: 5) 
Indulási időpont: naponta 14:00 és 16:00 órakor

       Szentély / Mandír látogatás
Ismerd meg lelki gyakorlatainkat 
(Hare Krisna Maha Mantra, lélekvándorlás, Védák bölcsessége, páratlan szentély)
indulási helyszín: Templomépület bejárata (térképen: 17)
Indulási időpont: naponta 10:00 – 18:00 óra között, 20-30 percenként



Járd végig a különböző túrákat velünk, és gyűjtsd a pecséteket!
Ha összegyűlt legalább 4, próbálj szerencsét a szerencsekerékkel!
(A szerencsekerék a Mandír épület melletti INFO sátorban található. Térképen:19)

A túrák ingyenesek!


