
Egyszer fizetsz – Kétszer ajándékozol! 

1. Szeretteidnek egyedi készítésű, 

préselt falevélre festett karácsonyi 

lapot. 

2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és 

tanulási lehetőséget. 

Cedric Prakash ismét megköszönte az elmúlt év adományait, 

és küldött levélképeket (új mintákat is), hogy az eladásukból 

befolyt összeggel – és további adományokkal – támogassuk 

munkájukat a jövőben is.  

A gyerekek által festett képek jellemzői: 

- préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum 

adott, de mégis mindegyik egyedi 

- fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér 

selyempapír védi 

- a nagyobb képek fekete háttér-papírmérete: 23 x 16 cm, 

a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm 

- a képek tartósak: bekeretezve sok évig gyönyörűek, 

- korlátozott számban kerültek hozzánk,  

- ez „adománygyűjtő termék”: a saját lehetőségeikkel ők 

is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez, ha a 

karácsonyi ajándék-vásárlásunkat az ő „standjukon” 

bonyolítjuk! 

Vannak nem-vallásos, nem karácsonyhoz kötődő képek is: 

születésnapra, tombolára, tanító néninek év végére... 

 

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagy képek 

esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft. Túlfizetést (= „igazi” 

adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.   

 

Vegyél át bizományba néhányat, mutasd meg a 

környezetedben!  

Ezekkel a festett képekkel és gondolatokkal könnyen 

megszólíthatod a környezetedben lévőket: munkatársakat, 

iskolatársakat, családtagokat, jószándékú embereket. Ne 

csak a Bokron belüliekre gondolj! Igazi pasztorációs 

lehetőség: örömhír a „vásárlónak”, de Prakashéknak is!     

 

Nagyobb támogatást készséggel továbbít – az év bármely 

szakában! – a Harmadik Világ Alapítvány.  

Bankszámlaszám: 10200902 - 

32710423  

Az átutalásra írd rá „Prakashnak 

Indiába”. 

 „Vásárlási” lehetőségek: 

a) személyes kapcsolatokon 

keresztül vagy e-mailben 

(bschanda@gmail.com) vagy 

telefonon (06 30 280 7139) 

juttasd el a „rendelést”; 

 

b) az „adománycserét” 

személyesen egyeztetjük  

(pl. budapesti találkozó, vagy 

közösségi kapcsolatokon 

keresztül kézből kézbe, csak 

végszükségben posta, mert a 

képek sérülékenyek!)  

 

elfogyott 

 

 
 
1.sz. Piros fátylas Madonna (nagy) 
 

 

2.sz. Imádkozó Szűz (nagy) 
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3.sz. Kék fátylas Madonna  

(nagy) 

 

 

4.sz. Kék-piros Madonna (nagy) 

5.sz. Kék-piros Madonna (kicsi) 

 

 

6.sz. Szent család a kunyhó 

előtt (nagy) 

 

7. Pásztorok a jászolnál (nagy) 

 

 

 

 

 

 

 

elfogyott 
 

8.  Szent család mécsessel 

(nagy) 

 

 

9. Szent család mécsessel (kicsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elfogyott 

 
 

10. Sárga kendő, kék szem 

(kicsi) 

 

 

11.sz. Nap a fátyla… (nagy) 

  



 

12. Csónak, pálmák, holdfény 

(kicsi) 

13. Csónak, pálmák, holdfény 

(nagy) 

 

 

14. Ház holdfényben (nagy) 

 

15. Folyó csónakkal, bokrokkal 

(nagy) 

 

 

16. Szamárkordé (kicsi) 

 

 

17. Pálmaliget (kicsi) 

 

 

18. 1 csónak, 2 ház, 3 pálma 

(kicsi) 

 

 

19. Kókuszpálmák alatt (kicsi) 


