BHUTÁNI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR

TERMÉKKATALÓGUS

1. „1907” Single Malt Whisky, Limited Edition, Aged 12 Years (1907, malátawhisky, 12 évig
érlelt imitált széria, díszcsomagolás)
Ajánlott ár: 30,000 Ft \ Tételszám: 1 \ Darabszám: 1

Különleges árpából készült whisky, amelyet a jelenlegi király 2008-as koronázása alkalmával gyártottak. Az
alapanyagok Skóciából származnak, az italt helyi forrásvíz felhasználásával Bhutánban palackozták. A
sárkányos palack kék díszdobozban van, amelyen az öt király képe látható. Nevét arról az évről kapta,
amikor a 20. század elején a Wangchuck dinasztia első királyát megkoronázták. Ez a 12500 darabos széria
12129. palackja. 40%-os alkoholtartalom. 75 cl. Gyártó: Army Welfare Project, Bhután
A palack Jigyel Ugyen Wangchuck herceg ajándéka!

2. „Ara” bhutáni nemzeti ital tartó, fa, ezüst díszítés, merített papír doboz
Ajánlott ár: 18,000 Ft \ Tételszám: 1 \ Darabszám: 1

3. Tiszta selyem asztalterítő, kézműves termék, Khoma faluból, több hónapos munka
Ajánlott ár: 45,000 Ft \ Tételszám: 3 \ Darabszám: 1
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4. „Yathra” asztalterítő, jakszőrből, kézműves termék, Bumthang-régió
Ajánlott ár: 15,000 Ft \ Tételszám: 4 \ Darabszám: 1

5. Bhután térkép
Ajánlott ár: 4,500 Ft \ Tételszám: 5 \ Darabszám: 18
Megbízható Bhután térkép. Domborzat, folyók, hegycsúcsok, hágók, úthálózat, gyalogtúra útvonalak,
nemzeti parkok, kolostorerődök, megyék, városok, falvak. Alapinformációk az országról. Érdemes ezt
választani a nepáli vagy más gyártású, kevésbé megbízható térképek helyett.
Kiadó: Jomo Publications, Thimphu. 45,5 x 87 cm (kihajtva)

6. Bhutáni merített papír borítékok, 1 nagy és 1 kis méretű
Ajánlott ár: 500 Ft \ Tételszám: 6 \ Darabszám: 1 szett
7. Népzenei válogatás CD, Masters of Bhutanese Traditional Music-Volume One
Ajánlott ár: 2,800 Ft \ Tételszám: 7 \ Darabszám: 2
8. Népzenei válogatás CD a 4. király udvarából, Songs of the Third King’s Court
Ajánlott ár: 3,500 Ft \ Tételszám: 8 \ Darabszám: 3
9. „Dzongkha” kézműves francia parfüm, Bhután ihlette illat
Ajánlott ár: 28,000 Ft \ Tételszám: 9 \ Darabszám: 1

Ez az uniszex parfüm felér egy bhutáni utazással. Amikor beleszippantunk, a távoli Királyság egzotikus fásvirág-bőr illatát érezzük, az évszázados templomok füstölőit, a fűszeres teát, és a bőr és a fa melegét. Nem
véletlen, hogy a párizsi székhelyű kézműves parfümkészítő manufaktúra Bhután hivatalos nyelvéről nevezte
el ezt az egyedi készítményét, hiszen Bhután, az égig érő hegyek, az ősi kolostorok, és az őserdő illatai
ihlették.
„Ezt a parfümöt Bhután és hatalmas kolostorai ihlették … a Dzongkha telitalálat. Már az első szippantás
eszembe juttatja a Kék Hold Völgyét, amelyben James Hilton-nak egy gyönyörű, nyugalmat árasztó,
spirituális hangulatot sikerül megteremtenie az ott élő szerzetesek életének leírásával. Szinte érzem is a
templomaik hideg falát és az égő tömjén kesernyés, száraz füstjét, amely megtölti a levegőt és amely az
írisz mellett a Dzongkhának is az egyik legmeghatározóbb eleme.” - Illatvadász blog
Bertrand Duchaufour parfümkészítő illatos emléke Bhután misztikus békéjéről. Bazsarózsa, kardamom, licsi,
fűszeres tejes Chai tea, tömjén, vetiver, bőr, írisz. Gyártó: L’Artisan Parfumeur, Párizs, 100ml
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10. Fotóalbum a bhutáni maszktáncról, Sacred Dances of Bhutan
Ajánlott ár: 8,500 Ft \ Tételszám: 10 \ Darabszám: 1
11-16. Füstölő rudak, kézműves, természetes anyagokból, HOSSZÚ méret
Ajánlott ár: 1,900 Ft (10-14), bambusz díszdobozban 2,500 Ft (15-16) \
Tételszám: 10-14, díszdobozos: 15-16
17-20. Füstölő rudak, kézműves, természetes anyagokból, RÖVID méret
Ajánlott ár: 1,900 Ft (17-18), 2,500 Ft (19-20) \ Tételszám: 17-18, díszdobozos: 19,
nagy kiszerelés: 20
21-24. Füstölő por, kézműves, természetes anyagokból
Ajánlott ár: 2,800 Ft \ Tételszám: 21-24
25. „Gho” férfi nemzeti viselethez anyag, gépi szövés, Indiai gyártmány!
Ajánlott ár: 4,500 Ft \ Tételszám: 25 \ Darabszám: 1
26-27. Gyógyteák, szálas (Chimed Duetsi és My Gakidh Village)
Ajánlott ár: 3,500 Ft \ Tételszám: 26-27 \ Darabszám: 2
28. Bélyeg ritkaság, lejátszható bakelit lemez, rajta két népdal és rövid bevezetés
Bhutánba angolul. Narrátor: Burt Todd
Ajánlott ár: 7,500 Ft \ Tételszám: 28 \ Darabszám: 1
29. Illatgyertya, Tarayana Candles, helyi citromfű
Ajánlott ár: 1,500 Ft \ Tételszám: 29 \ Darabszám: 1
30-31. Imazászlók, Darzang, természetes anyagokból, ellenőrzött imákkal, 5 darabos szett
Ajánlott ár: 2,500 Ft (kicsi), 3,500 Ft (nagy) \ Tételszám: 30 (kicsi), 31 (nagy) \
Darabszám: 1 (kicsi), 2 (nagy)
32-33. Képes füzetek, kolostorok bemutatása (Guide to Punakha Dzong és Taktshang)
Ajánlott ár: 2,000 Ft \ Tételszám: 32 (Punakha), 33 (Tigrisfészek) \ Darabszám: 2 x 19
34-36. Képeslapok
Ajánlott ár: 500 Ft (34), 800 Ft (35), 1500 Ft (36) \ Tételszám: 34 (csak képeslap), 35 (képeslap
bélyeggel), 36 (Tarayana 5 db-os szett) \ Darabszám: 9 (34), 3 (35), 2 (36)
37. Képregény, Garpa a futár, első bhutáni képregény (Garpa, the Attendant)
Ajánlott ár: 7,500 Ft \ Tételszám: 37 \ Darabszám: 3
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38. „Kira” női nemzeti viselet anyaga, kézi szövés, pamut és selyem, több hónapos munka
Ajánlott ár: 38,000 Ft \ Tételszám: 38 \ Darabszám: 1

39-41. Bio kézműves szappanok, kicsi és nagy, gyömbér, üröm, citromfű,
mustármagolaj
Ajánlott ár: 500 Ft (kicsi) és 1,000 Ft (nagy) \ Tételszám: 39 (kicsi, gyömbérbhutáni üröm), 40 (kicsi, gyömbér-citromfű), 41 (nagy, gyömbér-ürömmustármagolaj) \ Darabszám: 7 (39), 2 (40), 1 (41)

42-43. Kitűzők
Ajánlott ár: 1,000 Ft \ Tételszám: 42-43 \ Darabszám: 2
44. Képes könyv, The Folk Heritage Museum (Népművészeti Hagyományok Háza)
Ajánlott ár: 6,500 Ft \ Tételszám: 44 \ Darabszám: 19
A thimphui Népművészeti Hagyományok Háza Dorji Wangmo Wangchuck anaykirályné kezdeményezésére
1997-ben nyílt meg és a néprajzi múzeum azóta rengeteg bhutáni és külföldi látogatót vonzott. A könyv képei
és rövid leírásai segítségével végiglátogathatjuk a múzeumot, amely nem más, mint egy berendezett
tradicionális bhutáni parasztház. Így pontos betekintést nyerünk nem csak bhutáni építészetbe, hanem a
használati és dísztárgyakon keresztül megismerjük Bhután ősi paraszti kultúráját, mindennapi szokásait, a
vidéken mai napig élő hagyományokat.
66 oldalas angol nyelvű könyv, minden oldalon számos színes képpel. A tárgyak nevét dzongkha nyelven is
ismertetik. Az ajánlást az anyakirályné, az előszót a múzeum vezetője írta. Kiadó: Jomo Publications,
Thimphu. 17,5 x 25,5cm

45. Könyvjelzők, egyedi
Ajánlott ár: 500 Ft \ Tételszám: 45 \ Darabszám: 30
46. Kulcstartó
Ajánlott ár: 1,000 Ft \ Tételszám: 46 \ Darabszám: 1
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47. Mala imafűzér, 108 fa szemes, vászonzsákban
Ajánlott ár: 3,000 Ft \ Tételszám: 47 \ Darabszám: 1
48. Népzenei válogatás CD+kézikönyv, Masters of Bhutanese Traditional Music-Volume One
Ajánlott ár: 4,500 Ft \ Tételszám: 48 \ Darabszám: 1
A bhutáni hagyományos zene mesterei - Első Rész az első olyan kiadvány, amely részletesen bemutat tíz
ma élő bhutáni népzenészt, népdal énekest, és zeneszerzőt, akik a több száz éves bhutáni népzene életben
tartásán, megújításán fáradoznak. Az olvasó emellett megismerkedhet a bhutáni népi hangszerekkel és a
különféle népzenei gyökerű dalfajtákkal is. A könyvhöz egy zenei CD is jár, rajta az ismertetett előadók
dalaival. A könyv és a CD kiváló bevezető a bhutáni népzene világába.
A könyv szerzői: Janet Herman és Kheng Sonam Dorji. A CD-n 10 előadó 14 száma található, összesen 68
percben. Kiadó: Music of Bhutan Research Centre, Kiadás éve: 2013.
A CD külön, a kézikönyv nélkül, is megvásárolható (tételszám: 7)!

49. Mini íjkészlet, fa
Ajánlott ár: 3,500 Ft \ Tételszám: 49 \ Darabszám: 1
50. Mobiltelefon tok, vászon
Ajánlott ár: 1,200 Ft \ Tételszám: 50 \ Darabszám: 1

51. Női táska, jakszőr díszítés, CDK Design
Ajánlott ár: 15,000 Ft \ Tételszám: 51 \ Darabszám: 1

Ezt az egyedi női táskát Chandrika Tamang, fiatal bhutáni divattervezőnő tervezte, aki csak természetes
anyagokkal és festékekkel dolgozik. Ez az egy darab készült belőle. A hagyományos bhutáni szín- és
formavilág egyéni, kreatív játéka jellemzi. A tervező a királyi családnak is dolgozik.
Gyártó: CDK, Thimphu, Bhután - Méret: 38 x 31 cm
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52. Spirit of the Raven Vodka (Hollószellem vodka)
Ajánlott ár: 2,500 Ft \ Tételszám: 52 \ Darabszám: 1
A holló Bhután nemzeti állata, ő díszíti a királyi koronát is. Ez a hollóról elnevezett vodka helyi forrásvízből és
minőségi alapanyagokból készült. Gyártó: Army Welfare Project. 40%-os alkoholtartalom, 180ml

53. Sál, gépi szövésű, pamut és selyem, Indiai gyártmány!
Ajánlott ár: 8,000 Ft \ Tételszám: 53 \ Darabszám: 1
54. Szakácskönyv, Punap Ugyen Wangchuk: Authentic Bhutanese Cookbook
(Autentikus bhutáni szakácskönyv)
Ajánlott ár: 3,500 Ft \ Tételszám: 54 \ Darabszám: 4

A bhutáni ételek elkészítése egyszerű, a legtöbb alapja a rizs és a csilipaprika. Ezek nélkül nehéz elképzelni
bármilyen helyi ételt. Ugyanakkor a völgyek elzártsága miatt nagyon változatos étkezési szokások alakultak
ki, változatos hozzávalókkal. Például, ahol nem terem meg a rizs, ott a helyiek hajdina lepényt és tésztát
esznek köretként. A nagyon szép kivitelű szakácskönyv az első és egyetlen a maga nemében, amely
érthetően, egyszerűen mutatja be az alapanyagokat és az ételek elkészítését. Nem kell megijedni: a
hozzávalók itthon is beszerezhetők, a bhutáni sajt (datsi) pedig túróval kiválóan helyettesíthető. Erős
paprikából pedig nálunk sincs hiány!
27 népszerű recept, angol nyelven. 21,5 x 20 cm. Kiadó: Jomo Publications, Thimphu. Kiadás éve: 2010
55. Szütyő, Made in Bhutan

Ajánlott ár: 2,500 Ft \ Tételszám: 55 \ Darabszám: 1
56. Tanka tekercskép aranyszínű sárkánnyal, festett papír, szövetkeret
Ajánlott ár: 10,000 Ft \ Tételszám: 56 \ Darabszám: 1

57-59. Filteres teák, Sáfrányos szeklice-fahéj
Ajánlott ár: 1,800 Ft és 2,000 Ft a díszcsomagolással) \
Tételszám: 57-58, 59 (díszcsomaggal) \ Darabszám: 4
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60. Tolltartó táska, Made in Bhutan
Ajánlott ár: 3,500 Ft \ Tételszám: 60 \ Darabszám: 1
61. Válltáska, csíkos, 40 x 30 cm
Ajánlott ár: 10,000 Ft \ Tételszám: 61 \ Darabszám: 1

62. Válltáska, kék, 30 x 33 cm
Ajánlott ár: 6,000 Ft \ Tételszám: 62 \ Darabszám: 1

63. Zipzáros pénztárca, 20 x 11 cm
Ajánlott ár: 2,500 Ft \ Tételszám: 63 \ Darabszám: 1
64. Laptop táska, csíkos, 39 x 30
Ajánlott ár: 5,000 Ft \ Tételszám: 64 \ Darabszám: 1

65. Tolltartó díszcsizma, fa
Ajánlott ár: 1,500 Ft \ Tételszám: 65 \ Darabszám: 2

66-69. Merített papírból kézzel készült noteszek
Ajánlott ár: 1,000 Ft (66), 1,500 Ft(67), 2,000 Ft (68), 2,500 Ft (69) \
Tételszám: 66-69 \ Darabszám: 4
70. Kis képek merített papíron: hópárduc, tigris, jel. Borítékban
Ajánlott ár: 1,500 Ft \ Tételszám: 70 \ Darabszám: 1

71-72. Egyedi nyakkendők
Ajánlott ár: 2,500 Ft \ Tételszám: 71-72 \ Darabszám: 2
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A Loszár Bhutáni Holdújév Ünnep jótékonysági vásár menete és szabályai
Szervező:
Időpont:
Helyszín:

Magyar-Bhutáni Baráti Társaság
2017. február 21. 15.45-20.45
MagNet Ház, 1062 Budapest, Andrássy út 98. Juhar terem

A jótékonysági vásár célja, hogy a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság részére adományokat
gyűjtsünk. Az eseményen, többségében, olyan különleges bhutáni tárgyak találnak gazdára,
amelyek beszerzése Magyarországon lehetetlen vagy nagyon nehézkes. A felkínált tárgyak ajánlati
árára a résztvevők még ráajánlhatnak, és az adott terméket a legtöbb adományt felajánló viheti
haza. A rendezvényre a belépés 1200 Ft (a Társaság tagjainak 1000 Ft), amely tartalmazza a
bhutáni ételkóstolót is.
A vásár során az ajánlatokat írásban lehet megtenni, amelynek menete és szabályai a következők:
1. A vásáron kiállított termékekhez pénzadomány útján lehet hozzájutni. A kiállított tárgyak a
katalógusban jelzett ajánlati áron vannak meghirdetve, amelyre a résztvevők a vásár ideje
alatt, írásban, szabadon ráajánlhatnak. Az ajánlati papírra a következőt kell ráírni: az
ajánlattevő teljes neve, email címe és a termék(ek) katalógusban megtalálható tételszáma.
Minden egyes termék tulajdonosa az lesz, aki a legnagyobb összegű adományt kínálja.
2. Az ajánlati összegeknek 1000-el maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
3. A rendezvényt megelőzően ajánlatokat kivételes esetben, bizonyos termékeknél, egyedi
elbírálás alapján fogadunk el. Az előzetes ajánlatokat az info@bhutan.info.hu email címre lehet
elküldeni 2017. február 21. déli 12 óráig. Az email üzenetben a következő információknak kell
megjelenni: ajánlattevő teljes neve, telefonszáma, a tárgy (vagy tárgyak) neve és a hivatalos
katalógusban szereplő tételszáma, illetve a tárgyra vonatkozó, 1000 Ft-tal maradék nélkül
osztható ajánlati forint összeg. Az előzetes ajánlatok elfogadása nem garantált, egyedi
elbírálás tárgya és döntésünkről az ajánlattevőt értesítjük. Az előzetesen beérkezett ajánlatokat
természetesen összevetjük a helyszíni ajánlatokkal és a magasabbat részesítjük előnyben.
4. Ugyanazon név és email cím vagy telefonszám alatt egy termékre többször, illetve több
termékre is lehet ajánlatot tenni a helyszínen. Ugyanazon név és email cím vagy telefonszám
alatt, ugyanazon tárgyra leadott ajánlatokból a legmagasabbat fogadjuk el.
5. Az eladásra szánt tárgyak előzetesen megtekinthetők a hivatalos katalógusban ezen az
oldalon: illetve személyesen a Holdújév Ünnep helyszínén este 5.45 órától.
6. A rendezvény során nyilvánosan kihirdetjük a legmagasabb összegű adományt ajánló nevét,
és a tárgyat fizetés ellenében rögtön át is adjuk neki. Nagyobb összegnél halasztott fizetés is
lehetséges. Ebben az esetben a megadott email címen vagy telefonszámon lépünk
kapcsolatba az adományozóval, hogy a fizetést és az átadást megbeszéljük.
7. Amennyiben az adományozó hibájából a fizetés a rendezvényt követő két héten belül nem
valósul meg, akkor a kérdéses tárgyat a második legnagyobb összeget ajánlott
adományozónak ajánljuk fel.
8. A tárgyak átvétele után cserére vagy visszaváltásra lehetőség nincs.
9. A felajánlott összegeket a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság számára felajánlott adományként
kezeljük és szervezeti céljaink megvalósítására szabadon felhasználjuk.

További kérdéseivel, és ajánlataival, keressen minket az info@bhutan.info.hu email címen!
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