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Kedves Barátunk!

Az állampolgárok a tavalyi évben is felajánlhatták személyi jövedelemadójuk 
1%-át valamely egyháznak, további 1%-át pedig társadalmi szervezeteknek, alapítvá-
nyoknak és felsőoktatási intézményeknek.

Tisztelettel tájékoztatjuk valamennyi kedves barátunkat, hogy előzetes ada-
tok szerint Egyházunk javára 2011-ben 3438 fő 24.269.062 Ft-ot, Alapítványunknak 

604.343 Ft-ot, Főiskolánknak pedig 575.281 Ft-ot ajánlottak fel magánszemélyek adójukból. 
Ismételten szeretnénk köszönetet mondani valamennyiőtöknek, hiszen ez az összeg jelentősen segíti 
Közösségeink működését és Főiskolánk munkáját. Úgy tűnik, az idei évben változatlan marad az előző 
évi rendelkezés: az adózó egy nyilatkozaton adójának 1%-át egyháznak, további 1%-át közhasznú tá-
mogatási célokat megjelölő alapítványnak, vagy felsőoktatási intézménynek ajánlhatja föl. A megjelölt 
kritériumoknak mind Egyházunk, mind Alapítványunk és Főiskolánk megfelel. A rendelkező nyilatkoza-
ton alapítványok és felsőoktatási intézmények esetén a kedvezményezett adószámát, egyházak 
esetén a technikai számot kell feltüntetni. A rendelkező nyilatkozatot többféleképpen lehet csatolni 
az adóbevalláshoz, ezért kérjük minden kedves barátunkat, hogy alaposan tájékozódjon a lehetőségek-
ről, nehogy formai hiba miatt a felajánlás érvénytelenné váljon.

Fontos megjegyezni, hogy az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül – az 
egyházak mellett – csak egy javára lehet rendelkezni: vagy egy alapítvány, vagy pedig egy felsőoktatási 
intézmény számára. Érdemes tudni azt is, hogy formai hiba esetén, vagy ha az adózó nem jelöl meg egy-
házi vagy alapítványi/felsőoktatási kedvezményezettet, az adórész – a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően – állami célokat szolgál majd. Reményeink szerint az egyházi törvény változása nem 
érinti kedvezőtlenül Egyházunkat, és így a felajánlott összeg maradéktalanul a megjelölt 
célokra lesz fordítható.

Kedves Barátunk! Ha vallási Közösségeink, Főiskolánk, Alapítványunk működésében megtes-
tesülő céljainkkal azonosulni tudsz, tisztelj meg bizalmadat tükröző támogatásoddal. Ha családtagjaid, 
ismerőseid körében is találsz támogatókat, kérlek, ismertesd meg velük Egyházunk technikai számát, és 
Főiskolánk illetve Alapítványunk adószámát. Ezúton is köszönjük, ha érdemesnek tartasz minket meg-
tisztelő támogatásodra!

Mireisz László,  
az Egyházi Tanács vezetője

 A Tan Kapuja Buddhista Egyház technikai száma: 0255
 A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány adószáma: 18038251-1-43
 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adószáma: 18232132-2-43

A következő weblapon minden információt megtalálhatsz a 2x1 %-os felajánlás részleteiről: 
http://kiszamolo.postr.hu/amit-az-egyszazalekos-felajanlasrol-tudni-erdemes

www.imamalom.hu
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Kedves Barátunk!

Egyelőre bizonytalan, hogy Egyházi Tájékoztatónk kézzel fogható és lapozható változata a továbbiak-
ban meg tud-e jelenni. Ezért kérjük, ha értesülni szeretnél az Egyház és Főiskola aktuális programja-
iról, rendezvényeiről – használva az internet adta lehetőséget –, juttasd el e-mail elérhetőségedet az 
egyhaz@tkbf.hu címre!

Egyházi események

Házikonferencia – 2012. február 25. szombat 15 órától – „Loszár”, a bhutáni újév kapcsán: él-
mények, ételek, történetek. A Magyar Bhutáni Baráti Társaság és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
mindenkit sok szeretettel vár közös rendezvényére, amely a bhutáni újév, loszár alkalmával 2012. február 
25-én, szombaton 15 órakor kezdődik a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. A rendezvényen diavetítéses él-
ménybeszámolót tart több hónapos bhutáni útjáról Valcsicsák Zoltán, a Társaság elnöke, illetve Bhután 
történelmébe nyújt betekintést Csörgő Zoltán, a Főiskola tanára, a Társaság egyik alapítója.

Az egyenként 45 perces előadásokat kötetlen beszélgetés követi, zenét hallgatunk és helyben 
készített bhutáni ételeket kóstolunk, amelyek elkészítésében – igazi meglepetésként – bhutáni ven-
dégeink segítenek! Az eseményre az elismert bhutáni írónő, Kunzang Choden könyveit is bemutatjuk, 
s ezeket meg is lehet rendelni, valamint az érdeklődők beléphetnek a Magyar Bhutáni Baráti Társaságba. 
A belépés ingyenes. További információk: www.bhutan.info.hu

Tenzin Wangyal rinpocse ausztriai tanítványa, Karoline Seltenheim 2012. április 27–29. között a 
Buddhista Főiskolán tartja kurzusát, az 5 harcos szótag – a hang gyógyító hatása címmel. Részletes 
információ: www.facebook.com/ligmincha.hungary!

Vészákh – 2012. május 5-én, szombaton 18 órától tartjuk a Buddha születése, megvilágosodása 
és parinirvánába távozásának ünnepét. A szertartást követően menedékvételre is sor kerül! Részletes 
programért kérlek, figyeld honlapunkat: www.mahayana.hu, www.tkbf.hu!

Nyitott előadás – Az Egyház vezetője, Mireisz László február 20-tól minden hétfőn 14.30-16 óráig A 
buddhizmus iskolái: A théravádától az Átamáig címmel tart előadást, melyre szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt.

Buddhista Jövő Műhely

A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány 
A Tejút Alapítvány programjairól, valamint a nyári gyermektáborról szóló infor-
mációkat a honlapon találhatod meg!
Érdeklődés, kapcsolat: Csörgő Zoltán – 30-991-2766, csorgo.zoltan@tkbf.hu.
A korábbi évek táborainak programjaiba és képeibe lehet betekinteni honla-
punkon: www.tejutiskola.hu
A dhamma fénye áradjon szét a világban!
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A Tan Kapuja Zen Közösség
A legrégebbi magyar alapítású zen közösség, amely 1989-ben alakult meg Dobosy Antal 
vezetésével. A közösség, másik négy közösséggel együtt alapította meg a Tan Kapuja 
Buddhista Egyházat 1991-ben, melynek azóta is folyamatosan működő tagközössége.

Közösségünk vezetői: Dobosy Antal vezető zen tanító (anti@zen.hu), Hegedűs Róbert rangidős zen tanító 
(robi@zen.hu) és Komár Lajos zen tanító (thera67@yahoo.com). Címünk: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1091 
Budapest, Börzsöny utca 11. E-mail cím: anti@zen.hu, honlap: www.zen.hu

Meditáció és szertartás – A közösség szerdánként tart nyilvános, bárki által látogatható zen szertartást 
és meditációt a Tan Kapuja Buddhista Egyház 5-ös termében 18.00 órától. A szertartás után körülbelül 
20.00 óráig közösen megbeszéljük a buddhizmus és a zen különböző kérdéseit, a felmerülő problémákat 
és a zen út nehézségeit. A szertartást és a beszélgetést Dobosy Antal vezeti.

A bódhiszattva fogadalom: A szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek.
 A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mindtől megszabadulok.
 A tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindet megismerem.
 A Út a teljesség elérése, fogadom, hogy végigjárom.

Árja Tantra Mandala
A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista szahadzsija rend

A közösségről bővebb információ: http://www.tkbe.hu/kozosseg/atama.html

Buddhista Vipasszaná Társaság
Koncentráció-Moralitás-Bölcsesség

Alapítványunk és társaságunk alapítója Sayadaw U Pandita burmai szerzetes, 
aki hazájában és számos országban rendelkezik kolostorokkal. Közvetlen tanára 
a burmai Mahasi Sayadaw volt, aki saját napirenddel és speciális módszerrel 
rendelkező szatipatthána vipasszaná meditációs technikát hozott létre.

Alapító és információ: Dobos Andrea Beáta – telefon: 20-358-0297, e-mail: dobosandrea7@gmail.com, 
vipassanahu@gmail.com, honlap: www.vipassana.hu és www.szuletesterapia.hu

Társaságunk rendszeresen szervez 10 alkalmas vipasszaná meditációs tanfolyamokat, gyakorla-
tokat a kvantumpszichológia elméletének megtapasztalására és a tudattágítására.

Ugyancsak havonta szervezünk egész napos elvonulásokat és workshopokat, erdei meditációs 
elvonulásokat. Önismereti csoportjainkon a résztvevők megismerkedhetnek a buddhista gyakorlatok 
nyugati terápiás alkalmazásával.
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Dhammadípaszangha
A Tan Szigete vallási közösséget  (Dhammadípaszangha)  a Tan Kapuja 
Buddhista Főiskola tanítói és hallgatói hozták létre azzal a céllal, hogy a Gótama 
Buddha tanítását a közösség ereje által átható erővel megismerhessék, meg-
érthessék és megélhessék, s erre támaszkodva vezethessék az érző lényeket, 

felebarátaikat személyes példájukkal a megismerés, megértés és megélés útján. A közösség a Dhamma 
világosságát tekinti lámpásának, amikor abban kíván eligazodni, mi a jó és mi a szép. Mindebből követ-
kezik, hogy a közösség útja nem kapcsolódik irányzatokhoz, hanem éppen ezen irányzatok közös lénye-
gét, a Dhamma irányzatokon végighúzódó és azokat összekötő vezérfonalát igyekszik fellelni, annak 
útmutatásához igazodni.

A Tan Szigete Közösség a Dhammapada Alapítvány támogató közössége, amely legfőbb cél-
jául az öregek tanítása szerint való hazai kolostor létesítését és működtetését tűzte ki. A közösség 2011. 
végén tagközösségként csatlakozott a Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz. A közösségről információt a 
www.dhammadipa.hu honlapon lehet szerezni.

Magyarországi Nyingmapa
Közösség
Elérhetőség: www.facebook.com/ligmincha.hungary, Jakab Katalin – 70-208-4182

Á OM HUNG RÁM DZÁ

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Tenzin Wangyal rinpocse ausztriai tanítványa,  Karoline Selten-
heim az 5 harcos szótag – a hang gyógyító hatása címmel tart hétvégi kurzust. 
Időpont: 2012. április 27–29. Helyszín: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (1098 Budapest, Börzsöny u. 11.)
Ugyanitt a jegyzetboltban kapható Tenzin Wangyal rinpocse A szakrális test felébresztése című köny-
ve (magyar fordításban DVD melléklettel, melyen Tenzin Wangyal rinpocse személyesen mutatja be a 
gyakorlatokat).

Mindenkinek ajánljuk a Ligmincha Intézet honlapjának, valamint a Ligmincha Magyarország ké-
szülő site-nak felületének, ahol sok információ található a világszerte működő szangha tevékenységéről. 
Külön szeretnénk kiemelni egy rendkívüli, 2 éves képzést Ligmincha Serenity Ridge-ben, az USA-ban, 
mely májusban indul először a nyugati világban Élet- és lélekerő visszatérítése címmel. A kurzus lehető-
séget ad diploma megszerzésére, mely a hagyomány továbbadását teszi lehetővé. Részletes információ 
a www.ligmincha.org honlapon, illetve hamarosan a Ligmincha Magyarország oldalon magyar nyelven is.
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Mennyei Trón Öt Elem Rend
A Mennyei Trón Öt Elem iskoláját Wu Pei-sheng buddhista szerzetes ala-
pította 1730-ban, Shantungban. Ennek jelenlegi vezetője Rev. Dr. Varga 
László dharma-tanító, holisztikus orvos. A Rend szervesen közreműkö-
dött a Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola megalapításában.

A Rend tanításai a négy nemes igazságra épülő négy alap-
szútrából indulnak ki, valamint a gyakorlatokhoz tartozó szóbeli hagyo-

mányból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt tanvédő harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, a lelki 
képzés a hagyományos ázsiai orvoslás és lélektan tanításaira, valamint a magyar nyelvű (közel 2 órás) 
áhítat-szertartásra épül. A szellemi képzésnek része még az asztrológia és a történetírás megismerése.

A Rend egyházi tevékenységként a buddhista fogadalmat tett hívők számára magyar nyelvű 
névadási, házasságkötési és halottbúcsúztatási szertartást is rendez.

A Rend közel 150 fős tagsága összesen négy városban a hét minden napján tart foglalko-
zásokat, havonta egy alkalommal pedig a teljes tagság dharma-tanítással összekötött áhítatszer-
tartáson vesz részt.

Rendünk hagyományőrző iskola, szemlélete ökumenikus, ezáltal minden vallás tanításait és hit-
gyakorlati formáit tiszteletben tartja; meggyőződése, hogy a vallásalapítók ugyanazon prófétai lánc tag-
jai. Célunk – Csoma bódhiszattva szándékainak megfelelően – a magyar hagyományvonal beolvasztása 
a buddhista gyakorlatba.

Elérhetőség a Főiskolán hétfőnként Cser Zoltánon keresztül, vagy a következő e-mail címen: 
cserzoltan@mailbox.hu

Mokusho Zen Ház

A Mokusho Zen Ház a Soto Zen tradíció egy hagyományos sanghája, melyet Myoken mester alapított 
1992-ben. Myoken mester a 84. pátriárka a Soto vonalon, a Dógen mester által alapított Eiheji templom 
egykori apátjának, Niwa Zenji Dharma-unokája. Myoken mester napi kétszer ad tanítást a Taisenji temp-
lomban, Budapesten, és rendszeresen hosszabb elvonulásokat tart a pilisszentlászlói Hoboji templom-
ban. Honlap: www.mokushozen.hu

TeKi KaGyü
A közösségről bővebb információ: http://www.tkbe.hu/kozosseg/teki.html
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A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány
A Tan Kapuja Buddhista Alapítványt 1991-ben hozta létre a Tan Kapuja Buddhista Egyház. 
Az alapítvány céljául tűzi ki: a buddhizmus eszméjének, tanainak magyarországi meg-
honosítását, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények támogatását; a 
nevelést és oktatást, képesség fejlesztést, ismeretterjesztést, tudományos és kulturális 
tevékenységet, kiadványok megjelentetését és információs bázis kialakítását.

Az alapítvány támogatását pályázati úton lehet elnyerni, a pályázati kiírások nyilvánosak. Mivel az alapít-
vány közhasznú szervezetként működik, jogosult az adózók 1% jövedelemadó részének felhasználására.

Az alapítvány bankszámláját a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Rózsadombi Fiókjánál vezeti.
Számlaszáma: 10403181-31810544-00000000

A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány adószáma: 18038251-1-43

Dhammapada Alapítvány
A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy 
létrehozza és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti 
első magyarországi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva 
hitelesen jelenítse meg Magyarországon a mindeddig csak hírből ismert 
hagyományt. A közhasznú szervezetként bejegyzett Alapítvány emellett 

számtalan olyan tevékenységet kíván folytatni a kolostor megalapítása után, amelyek meggyőzően 
közvetítik a buddhizmus szellemiségét.

Egy nagylelkű adományozó a fenti célokra 2010 szeptemberében a Tan Kapuja Buddhista 
Egyháznak adományozott egy 7,5 hektár nagyságú területet Bajna község külterületén, két lakható épü-
lettel és egy régi, romos vízimalommal. Reményeink szerint a következő év tavaszától őszéig már néhány 
elvonulást is tarthatunk itt kiváló mesterek meghívásával. 

A Tan Kapuja Buddhista Egyház a Dhammapada Alapítványt kérte föl a terület kezelésé-
re. A kuratórium folytatja a felújításhoz és építéshez szükséges pénzadományok gyűjtését, és segítők 
jelentkezését várja a szervezéshez éppúgy, mint a tereprendezéshez és építkezéshez. Az Alapítvány 
Ácsán Szumédhó mester és erdei szerzetesi vonala, az angliai Amarávatí buddhista kolostor és a Thai 
Köztársaság Nagykövetsége támogatását élvezi. 

Az Alapítvány honlapja is formálódik, számos információ már ott is elérhető:
www.dhammapada.hu

A Dhammapada Alapítványt az alábbi számlaszámon lehet támogatni:
11707024-20453400-00000000

Az adó 1%-ának felajánlásához az Alapítvány adószámát kell feltüntetni:
18252350-1-43

A Dhammapada Alapítvány külföldről is támogatható az alábbi számlaszámon:
11763079-12596889
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 11.
Telefon: 280-6712, 70-339-9902, fax: 280-6714
E-mail: tankapu@tkbf.hu, honlap: www.tkbf.hu

Könyvtár és olvasóterem – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Könyvtárának és olvasótermének nyitva 
tartása szeptembertől: hétfőtől péntekig 10–17.00 között. Telefon: 280-6712/16-os mellék, 347-0689.
Tanulmányi ügyekben a Titkárság keresendő a fenti telefonszámokon.

A Főiskola esti tanfolyamai a 2011/2012. tanév II. félévében:

hétfő 16.00 – 17.45: Jantra-jóga (Szertartásterem – Sarokdharma) 
 16.00 – 17.30: Iaidó (Száraz Róbert, Aula) 
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Pluhár Pál, Sarokdharma) 
 18.00 – 20.00: Ca lung (Tongori Péter, 5-ös terem) 
 18.00 – 19.00: Meditációs gyakorlatok (Aula) 
 19.00 – 21.00: Vadzsratánc (Aula) 
 18.00 – 21.00: Aranyhegy integrál tai-csi (Varga István és Berki Renáta, Nagyterem) 

kedd 17.30 – 21.00: Csö-meditáció és meditációs gyakorlatok (Sarokdharma) 
 17.30 – 18.30: Chen Taijiquan haladó és Liang Shi Bagua Zhang (Juhász Imre, Aula) 
 18.00 – 21.00: Kettlebel edzés (Klein Márk, KN2) 
 18.00 – 20.00: Bon gyakorlatok (Csáki Eörs, 5-ös terem)
 18.30 – 20.30: Integral tai-csi oktatói összejövetel (Pluhár Pál, Nagyterem – kéthetente)
 18.30 – 19.30: Hebei Xingyiquan (Juhász Imre, Aula) 
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan kezdő (Juhász Imre, Aula, www.belsostilusok.hu) 
 
szerda 18.00 – 20.00: Zen meditáció (Dobosy Antal, 5-ös terem)
 18.00 – 20.00: Aranyhegy – integrál tai-csi (Varga István és Berki Renáta, Aula és 

Nagyterem) 
 18.00 – 20.00: Szatipatthána (Rozgonyi Attila, Sarokdharma)
 
csütörtök 14.30 – 16.00: Iaidó (Száraz Róbert, Aula) 
 16.00 – 17.30: Vadzsratánc (Aula) 
 17.30 – 18.30: Chen Taijiquan haladó és Liang Shi Bagua Zhang (Juhász Imre, Aula)
 18.00 – 21.00: Kettlebel edzés (Klein Márk, KN2) 
 18.30 – 19.30: Hebei Xingyiquan (Juhász Imre, Aula) 
 19.30 – 21.00: Chen Taijiquan kezdő (Juhász Imre, Aula, www.belsostilusok.hu) 
 18.00 – 20.00: Jantra-jóga (kezdő – Sarokdharma) 
 18.00 – 19.30: Lodzsong meditáció (Tar, 5-ös terem)
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péntek 16.00 – 18.00: Vadzsratánc (Aula) 
 18.00 – 21.00: Jantra-jóga és ülőgyakorlatok (Sarokdharma) 
 18.00 – 20.00: Integrál tai-csi (Pluhár Pál, Aula) 
 18.00 – 20.00: Aranyhegy integrál tai-csi (Varga István és Berki Renáta – Nagyterem)

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola ez évi Buddhista Nyári Egyetem programjáról a következő olda-
lakon tájékozódhatsz a közeljövőben:

https://www.facebook.com/pages/Budapest-Buddhist-Summer-School/183218585032851 
http://www.tkbf.eu

Kis Tigris Gimnázium és
Szakiskola
Központ: 7300 Komló, Gagarin utca 4.
Oktatási helyszínek: Kenderföldi Általános Iskola (7300 Komló, Gagarin 
utca 4.), Apáczai Nevelési Központ Gimnáziuma (7632 Pécs, Apáczai 
körút 1.), Alsószentmárton (7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a.)  
Telefon: 72-705-033, 72-705-114
E-mail: kistigrisgimnazium@gmail.com, felhobuvar@gmail.com
Honlap: www.kistigrisgimi.extra.hu

Kérjük, aláírásával támogassa a Tan Kapuja Buddhista Egyház fenntartásában működő Kis Tigris 
Gimnázium és Szakiskolát! Az erkölcsi támogató nyilatkozat aláírási példánnyal letölthető a Gimnázium 
honlapjáról! Postázási cím: 7826 Alsószentmárton, Petőfi utca 4/a.

Összefogás a mélyszegénységben élők támogatásáért

A roma/cigány oktatás, a felzárkóztatás, a fiatalok társadalmi integrációjának segítése felelősség- és ál-
dozatvállalást igényel a társadalom minden tagjától. A Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola, valamint 
fenntartója, a Tan Kapuja Buddhista Egyház társadalmi összefogást és támogatást kér mindenkitől, aki 
úgy gondolja, hogy van kiút, van felemelkedési lehetőség, van rá megfelelő szociális érzékenység, hogy 
a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű roma/cigány fiatalok és szüleik aktív tagjává váljanak a 
magyar társadalomnak.

Mi, a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola, valamint a fenntartó egyház dolgozói hisszük, hogy 
jó úton járunk, hisszük, hogy missziós tevékenységünknek lesz/van eredménye, hatása a társadalomra. 

Több tanévvel a hátunk mögött beszélhetünk a sikereinkről, szakmát és érettségit szerzett diákja-
inkról, vagy a felsőoktatásban tanuló volt növendékeinkről. Az Európai Parlament által elfogadott roma-
stratégia is célul tűzi ki, hogy a roma társadalom közép- és felsőoktatásának támogatása a legalapvetőbb 
feladat. Iskolánk pedagógiai programjának küldetésnyilatkozatában is ezen alapelvek olvashatók. Több 
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éve kollégáimmal azon dolgozunk, amit idén az Európai Uniós tagállamok is elfogadtak. Munkánk nem 
csupán az oktatás színterein zajlik, szociális oldalon is támogatást nyújtunk tanulóinknak és családjuknak.

Kérem Önöket, fogjunk össze és támogassuk a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a fenntartá-
sában működő Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola munkáját, mely a roma/cigány fiatalok, családok 
számára olyan konvertálható tudás átadására törekszik, amely a társadalomba történő integrációjukhoz 
az esélyegyenlőséget megteremti.

Köszönettel:               
 Harmat Mária sk. Szalai Gyula sk.
 Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola A Tan Kapuja Buddhista Egyház
   megbízott igazgatója   Közoktatási Bizottság vezetője

A Tan Kapuja Buddhista Egyház programjaival, rendezvényeivel, valamint a jelen kiadvánnyal kapcso-
latos kérdéseiddel fordulj bizalommal Kalmár Csaba egyházi titkárhoz: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 
1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 11., telefon/fax: 280-6712, 280-6714, 70-339-9905. Hétfőtől péntekig 
10–18 óráig. E-mail: egyhaz@tkbf.hu vagy kalmarcs@freemail.hu

www.imamalom.hu
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