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Köszöntő
ÍRTA: CANDRA DEVI DASI

Kedves Olvasó!

TARTALOM
Gurukula kalendárium -
események

Varna képzések

Acaryák - Srí Locana
das Thakur

Egyszerű piskóta
recept

Tanulóink írták

DÖK elnökjelöltek
üzenetei

Viccek

Tudtad-e? -
érdekességek a világból

Nagy örömünkre szolgál, hogy néhány évnyi szünet után ismét a kezedben

tarthatod - vagy akár elektronikusan szép, színes kivitelben olvashatod -

iskolánk havonta megjelenő hírmondóját, a Gurukula Krónikát. 

A terveink szerint minden hónap elején fog megjelenni e kiadványunk, melyben

helyet kapnak az aktuális - és a gurukula szempontjából fontos - események,

dátumokkal, hírekkel, érdekes és vicces történetekkel, a gyermekek munkáival.

Lesznek állandó rovatok és sok-sok érdekesség. 

Várjuk visszajelzéseiteket, ötleteiteket, témáitokat és cikkeiteket!

Jelen első kiadásunkat pedig fogadjátok sok szeretettel!

A szerkesztők



Gurukula kalendáriumGurukula kalendárium RENDSZERES
ESEMÉNYEK

Hétfő:
8:00 - 8:45: Hétindító

14:30-16:00 Lány varna
 

Kedd:
14:30-16:00 Fiú varna

 
Szerda:

14:30-16:00 Lány
szakkör Candra DD-vel

 
Péntek:

14:30-16:00 Lány Kick-
box szakkör Sulalita DD-

vel
 

Szombat:
2 hetente tánc

Natesvarival (szervezés
alatt)

 

Tudod-e?

3. Első tanítási nap
3. Locana Das Thakur megjelenési napja
5. Sríla Jagadesa Pandit és Sríla Jiva Goswami eltávozási napja
10. Radha-katha DD.szülinapja
13. Árati és Málati szülinapja
13. Putradá Ekadasi
14. böjt megtörése: 7:27-10:24
14. Ganga-sagara mela, Srí Jagadesa Pandit megjelenési napja
17. Purnima, Srí Krsna pusya abhiseka
22. Írásbeli felvételi a 8.osztályos tanulóknak
22. Srí Rámacandra Kaviraja eltávozási napja, Sríla Gopála-
Bhatta Goswami megejelenési napja
23. Srí Jayadeva Goswami eltávozási napja
23. Srí-Srí Dayal Nitai-Vijay Gauranga megjelenési napja
(országos fesztivál)
24. Srí Locana Das Thakur eltávozási napja
28. Az 1.félév vége
28. Sat-tilá Ekadasi
29. böjt megtörése: 7:13-10:22

Jelmagyarázat:
Gurukulás események
Acaryákhoz köthető jeles napok
Ekadasik
Országos rendezvények

A Sat-tila Ekadasi az egyetlen
Ekadasi, amikor lehet, sőt áldásos
szezámmagot fogyasztani.

Január



Tanulóink írták
Fogalmazásórán a 4.osztályos fiúk
leírást készítettek egy általuk
választott állatról. 

Nandulál: 
A grizli medve
A vadállat erdőben, 0°C-tól 20°C-
ban él. A bundája barna, olyan mint
egy medvének. Kb. 25 kg, téli álmot
alszik. 
Ragadozó állat, általában rókákat,
nyulakat, hörcsögöket eszik.
Csámcsog. Nappal vadászik ráugrik
áldozatára és szőröstül-bőröstül
bekebelezi zsákmányát. 
Évente 1 kölyköt ellik. Félelmetes.

.
Harihara: 
A jegesmedve
Vadász állat, hideg területeken él.
Hófehér a bundája. Karmai
vannak, éles a foga, nagytestű.
Téli álmot alszik.
Fókagyerekeket és halat, de ha
van ott ember akár azt is eszik. A
jegesmedve beleolvad a
környezetébe és úgy szerzi meg a
táplálékát. Csak az orra fekete és
ha a kezét az orrára rakja, akkor
már teljesen beleolvad a
környezetébe.
Évente egy kölyköt szül. Nagyon
félelmetes a jegesmedve.

GYEREKSZÁJ

Magyarórán a 4.osztályos fiúkkal
a  népdalokról tanultunk. 
Hallgattunk is párat, majd
mutattam nekik Kodály Zoltán
Fut szalad a pejkó című dalát,
mellyel az volt a szándéka, hogy
népdalra hasonlítson a műve.
Megkértem a gyerekeket, hogy a
népdal fogalma alapján
véleményezzék. 
Syáma:  Hát ez egyáltalán nem
jött össze Kodálynak. Nem a
paraszti élet mindennapjairól
szól, hanem hogy arról, hogy a
gyerekek játszanak. 

Diváli:

Kedves napló!

Uttara méhében voltam. Olyan jó volt ott! Egyszer csak, mintha valamit látnék: egy óriási nagy fegyver közeledik

hozzám! Jaj, mit tegyek? Meg fog ölni! De mi az? Valami megint történt. Mintha csak egy csillogó nap közeledett

volna felém. Olyan dühös, vérvörös szeme van a dühtől, de mégis olyan kedvesen néz rám. Nem tudom, hogy most

féljek vagy sem. A fegyver egyre csak éget, azt hiszem végem. De ott van megint az a csodálatos csillogó nap, akinek a

jelenlétében már nem is félek. Olyan akárcsak az anyukám! Csillogó, feketés testét gyönyörű ékszer és lánc díszítette.

Egyszerűen gyönyörű. Olyan meleg érzést ad jelenléte, ami csodálatos. A fegyver egyre csak közeledett felém, aztán a

gyönyörű lény megmentett engem. Olyan hálás voltam Neki. De most már igazán tudni akartam, hogy ki Ő. Gyönyörű

hangjával megnyugtatott engem, és elmondta, hogy Ő valójában a legtökéletesebb Úr Krisna. Nagyon csodálatos

volt. Behunytam a szemem, aztán kinyitottam, és addigra már eltűnt. Hogy tud a világ legnagyszerűbb és

legfényesebb személye eltűnni? Nem hiszem el. Már nem láttam, de az emléke megmaradt. 

Ezt a csodálatos napot sosem fogom elfelejteni. Egy óriási fegyver megtámadt, aztán pedig egy csodás, fényes

személy megmentett.



Mahábhárata órán a 4.osztályos fiúkkal a risik átkairól olvastunk.

Mi is alkottunk párat, természetesen nem vetettük be. 

Thákura átkai:

-A kezed helyén legyen a lábad! 

-Addig láss, mint egy vakond! 

- Légy üvegből! 

Az áldásoknál a 4 fiú közül hárman úszómedencével áldanák meg

az arra érdemeseket.

Órán történt

Viccek
ÍRTA: RUPA & NARAYANA

Cseresznye

- Anya kimegyek cseresznyét szedni! - újságolja

Móricka anyukájának.

- De kisfiam, december van! - mondja az anya 

-Mire Móricka automatikusan válaszolja: - Jó, jó,

tudom, sapka, sál!

A nyuszika

Megy a nyuszika és a medve az erdőben. 

A nyuszika a tóhoz ért, a medve meg kicsit a

villanyszereléshez. 

Miért volt?

- Miért volt szegény Petőfi Sándor?

- Mert keveset keresett és sokat költött..

Rajzol

Móricka hatalmas "C"-betűket rajzol a kishúgára.

Bejön az anyja és megkérdi, hogy: 

- Móricka, mit csinálsz a kishúgoddal?

Mire Móricka: 

- Én semmit, csak becézem!

Hol alszik?

- Hol alszik a féltonnás gorilla? 

- Ahol akar!

-Közel 360 fokos szögben látnak. Ennek a majdnem panoráma-

látásnak köszönhetően minden irányba tudnak figyelni. 

 Azonban nem látják jól azt, ami közvetlenül előttük van, és

általában elfordítják a fejüket, hogy rád nézzenek.

-A teheneknek olyan jó szaglásuk van, hogy akár 10 km

távolságról  is képesek érzékelni a szagokat.

-Állva is tudnak aludni.

A tehenek

Tudod-e?



Varna képzés - Február

SZAKKÖRÖK

 Lányoknak
 

2022.02.02. szerda: 
Ruhatervezés szakkör  

Téma: alapöltések, tűpárna
 

2022.02.09. szerda 
Természetvédelmi klub 

Téma: tervek átbeszélése,
Youth magazin feldolgozása

 
2022.02.16. szerda 

Ruhatervezés szakkör 
Téma: színtan, kollázs

készítés
 

2022.02.23. szerda 
Természetvédelmi klub 

Téma: a tervek alapján
haladunk

 
2022.02.04, 11, 18, 25

péntek
KICK-BOX 

 
Fiúk

 
2022.02.07. kedd: 

 
2022.02.14. kedd 

 
2022.02.21. kedd 

 
2022.02.28. kedd 

 

 
Fiúk

 
2022.02.07. kedd: 

 
2022.02.14. kedd 

 
2022.02.21. kedd 

 
2022.02.28. kedd 
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Lányok

 
2022.02.01. hétfő: 

 
2022.02.08. hétfő 

 
2022.02.15. hétfő 

 
2022.02.22. hétfő 

 

 
Lányok

 
2022.02.01. hétfő: 

 
2022.02.08. hétfő 

 
2022.02.15. hétfő 

 
2022.02.22. hétfő 

 

 
A varnaképzések és szakkörök Februárban újra indulnak, ha a

járványhelyzet ezt lehetővé teszi. A képzések helyéről és további
részletekről a Gurukula hírlevelében küldünk tájékoztatást. 
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Sri Locana Dasa Thakura

Srila Locana Dasa Thakura 1520-ban jelent
meg ezen a világon, harmincnégy évvel Sri
Caitanya Mahaprabhu megjelenése után.
Locana Dasa életrajzot írt az Úr Caitanyáról, Sri
Caitanya Mangala címmel, és sok odaadó dalt
szerzője.
Sri Locana dasa Thakura Rarhiya orvosok
családjában született, akik Barddhaman
Mahakumar (Katna) körzetében, Kogram
faluban éltek. Guruja Sri Narahari Sarkar
Thakura volt.
Apja neve Sri Kamalakara dasa, anyja neve Sri
Sadananda. Szülei egyetlen fia volt. Anyai
nagyapja otthonában nevelkedett, és ott
végezte tanulmányait. Amikor még csak kisfiú
volt, élvezte azt a szerencsét, hogy találkozott
Sri Gauranga híveivel.
Nagyon fiatalon megházasodott. Fiatalkorától
fogva nagyon ragaszkodott Sri
Gaursundarához, következésképpen nagyon
nem érdekelte az anyagi élet, bár család,
barátok és társadalom vette körül.
Fiatalkorában ideje nagy részét guruja
Sripatánál, Srikhandában töltötte, ahol
megtanulta, hogyan kell kirtanát csinálni.
A Caitanya-mangala könyve Sri Murari Gupta
naplójából származik. 
Srila Locana Dasa Thakura a panchali
versmérő formáját használta híres művének, a
Sri Caitanya Mangalának a megírásakor. 
Vrindávan Dasa Thakura Caitanya
Bhagavatáját eredetileg Caitanya Mangalának
hívták. Azt mondják, hogy Srila Locana Dasa
Thakura és Srila Krishna Dasa Kaviraja
Goswami a Caitanya Bhagavata nevet adta
neki. 
A Vedavyasa és a Vrindavana Dasa közötti
összehasonlításból arra a következtetésre
jutottak, hogy valószínűleg Kaviraja Goswami
felelős azért, hogy Vrindavan Dasa Thakur
munkája Csaitanja Lila vagy Csaitanja-
Bhágavata néven vált ismertté.
Sri Caitanyának sok időtöltése van, amelyeket
Vrindvana Dasa Thakura csak röviden érintett.
Ezeket részletesen leírja a Locana Dasa
Thakura Caitanya Mangalája.

Locana Dasa Thakura Sri Gauranga és
Nityananda dicsőségét is énekli a következő
gyönyörű dalban:

parama karuna pahun dui jana
nitai gaurachandra

saba avatara, sara shiromani
kevala ananda kanda

bhaja bhaja bhai, chaitanya
nitai sudhrida visvasa kori

vishaya chariya se rase
majiya mukha bolo hari hari

dekho ore bhai, tribhuvane nai
emona doyala adatok

pashu-pakhi jhure, pashana vidore
shuni yar guna gantha

samsare majiya, rahile pariya
se pade nahilo asha

apana koroma, bhunjaye sámána,
kohoye locana dasa

Ez a dal különösen kedves volt Ő Isteni
Kegyelme AC Bhaktivedanta Swami
Prabhupadának, aki így fordítja:

„Ez Locana dasa Thakura dala. Locana dasa
kijelenti, hogy a két Úr, Nitai-Gauracandra.
Nitai és Caitanya nagyon irgalmasok. Ők az
összes inkarnáció esszenciái. Ezeknek a
megtestesüléseknek az a sajátos jelentősége,
hogy önmegvalósításuk módja egyszerűen
örömteli, mert bevezették a kántálást és a
táncot. Sok inkarnáció létezik, mint például
az Úr Ráma, sőt Krsna is, aki a Bhagavad-gítát
tanította, amely tudást és megértést igényel.
De az Úr Caitanya olyan folyamatot vezetett
be, amely egyszerűen örömteli. Egyszerűen
énekelj és táncolj!
Ezért Locana Das arra kér mindenkit: „Kedves
bátyám, azt kérem, hogy csak szilárd
meggyőződéssel és hittel imádd az Urat
Caitanyát és Nityanandát.” Ne gondold, hogy
ez a kántálás és tánc nem vezet a kívánt
célhoz. Fog. Az Úr Caitanya Mahaprabhu
biztosítéka, hogy az ember ezzel a folyamattal
minden tökéletességet el tud érni. Ezért
szilárd hittel és meggyőződéssel kell
énekelni.

Acaryák
 

Forrás: 
A dalt itt tudjátok meghallgatni, Bada Haridas prabhu feldlgozásában:
https://www.youtube.com/watch?v=7VLJNBnwylA

http://vaisnavacalendar.info/calendar-events/saints-acaryas/sri-locana-dasa-thakura-disappearance
http://vaisnavacalendar.info/calendar-events/saints-acaryas/sri-locana-dasa-thakura-disappearance
https://www.youtube.com/watch?v=7VLJNBnwylA


Hozzávalók:

60 dkg liszt

20 dkg kristálycukor

1,5 dl napraforgó

étolaj

2 tasak sütőpor

1 tasak vaníliás cukor

½ liter tej

Elkészítés:

A lisztet egy keverőtálba rakjuk, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás

cukrot, beleszitáljuk a sütőport, majd alaposan összekeverjük.

Ezután hozzáöntjük az olajat és a tejet, és alaposan összekeverjük.

Akkor jó, ha folyós a tészta. Ha nem elég folyós, keverjünk még

hozzá tejet.

Egy tepsit kivajazunk, kilisztezünk, ebbe bele öntjük a masszát.

Sütőben 180 fokon aranybarnára sütjük. Akkor jó, ha a beleszúrt

késen nem marad tészta.

A masszát ízesíthetjük kakaóporral, kerobbal, reszelt citromhéjjal.

Egyszerű

piskóta

recept
ÍRTA: SUSILA DD.

- A csokoládét az ősi mexikói és dél-amerikai civilizációk

fizetőeszközként használták.

-Az ételnek más íze van, mikor repülőn utazol. A magasság

megváltoztatja a test kémiáját, így bizonyos ízek más ízűek, mint

amikor a földön vagy.

- A krumpli 80%-a víz.

-Az eszkimók azért használnak hűtőszekrényt, hogy melegen

tartsák az ennivalójukat, és az ne fagyjon meg.

Tudod-e?



Választási
Gopal

Karuna-syama K.E.D.
Rupa.-ADSZ

Jamuna - New
Generation

Nisa - Dreams

A  J E L Ö L T E K

kampány
 



E L N Ö K V Á L A S Z T Á S :
J A N U Á R  3 1 .
H É T I N D Í T Ó



Tudod-e?
A Srí Prahláda Gurukula az országban szinte egyedülálló

szolgáltatást nyújt diákjainak a honlapon megjelenő heti szinten

nyomon követhető tananyaggal, és a hiányzók számára zoomon

közvetített tanórákkal, melyek néhány kattintással

hozzáférhetők . 



GURUKULA KRÓNIKA
2022 január I. szám

Főszerkesztő
Candra DD

Design
Radha Katha DD

Szerkesztők
iskolánk diákjai, és tanárai

http://oktatas.krisnavolgy.hu/gurukula-kronika
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