Éves beszámoló
2015
2015-ben az alábbi tevékenységekkel foglalkozott a Magyar Kriya Jóga Egyesület:
I. Rendezvények, programok
1. Kirándulás a Normafához
Immáron negyedik alkalommal szerveztünk kirándulást január 1-én a Normafához. Az idén is
15-en vettek részt ezen az évindító programunkon.
2. Beavatás és elvonulás Máriahalmon Swami Mangalananda és Ursula Schmidtke
yogachari vezetésével
2015. június 15-21 között Máriahalmon elvonulást és beavatást szerveztünk. Az elvonulás
első két napján csak a 2-es kriya beavatottak vehettek részt. 17-től csatlakoztak az 1-es kriya
beavatottak. A beavatás az elvonulás utolsó két napjára, a szokásos hétvégi napokra esett. A
korábbi hagyományokhoz hasonlóan pénteken (19-én) Budapesten 19:00 órás kezdettel a
Pető Intézetben megtartotta Swami Mangalananda a bevezető előadást.
24-en kértek 1-es kriya beavatást, és 6-an 2-es kriya beavatást. A régi beavatottak közül 30an vettek részt a programon.
A helyszínt a Biofalu biztosította, az ebédet és vacsorát minden nap a VegaLife hozta ki
nekünk, a reggeliről magunknak gondoskodtunk az előre megvásárolt alapanyagokból.
3. Beavatás és szeminárium Budapesten Petra Helwigh yogachari vezetésével
2015. október 30-31-november 1 között rendeztük meg az idei második beavatást és
szemináriumot, melynek helyszíne a Pető Intézet Villányi úti épülete volt.
Összesen 14-en kértek 1-es kriya beavatást. A hétvégén a régi tagok közül 30-an vettek részt.
Szombaton és vasárnap a VegaLife-tól rendeltünk vegetáriánus ebédet, amit közösen
fogyasztottunk el az előtérben.
4. Utazás a tattendorfi ashram alapításának ünnepségére
Szeptember 6-án az ashram alapításának emlékére rendezett ünnepségre közös utazást
szerveztünk autóval. Körülbelül 25 fő vett részt a magyar beavatottak közül a
tűzszertartáson.
5. Kirándulás Paloznakra
Szeptember 11-12-13-án egy hétvégét töltöttünk Paloznakon Deák Éva elvonulós helyén. A
meditációkon és kirándulásokon összesen 10-en vettünk részt.
6. Közös meditációk
Minden pénteken közös meditációt tartottunk a Szúrja Jógastúdióban (1061 Budapest, Paulay
Ede u. 25-27.2/20) 17:45-től 19:00-ig. A meditációkon átlagosan 10-15 beavatott vett részt.
7. Satsangok – klubok
Májustól kezdődően minden hónap első szombatján satsangot, azaz klubot tartottunk a Yoga
Home Stúdióban (1133 Bp., Pannónia utca 10. 3/1.) 15:00 órai kezdettel. A satsangok témája
eltérő volt, általában Szép Ferenc olvasott fel egy hosszabb részt valamelyik kriya jóga

mestertől, utána pedig gyakoroltuk a kriya jóga meditációt. A satsangokon általában 15-20
beavatott vett részt. Egy alkalommal Szabó Marianne vezetésével a Magyar Nemzeti
Galériában tartottuk meg a satsangot, ahol bepillantást nyerhettünk a restaurátorok
munkájába is.
II. Kiadványok
1. Elkészült Paramahamsa Hariharananda Minden emberi test egy Bhagavad Gita című
füzete 500 példányban. A nyomdából január 21-én hoztuk el, összesen 78. 225 Ft-ot
fizettünk érte a nyomdának.
2. A Filosz kiadó újra nyomta Paramahamsa Yogananda Egy jógi önéletrajza című
könyvét, melyből január 30-án 100 példányt vásároltunk 1755 Ft/db áron. Összesen
175.500 Ft-ot költöttünk erre.
III. Költségvetés
Bevételeink
1. Tagság
Egyesületünknek 2015-ben 28 tagdíjat fizető tagja volt. A tagdíjakból 168.000 Ft bevételünk
származott.
2. Könyvek, kiadványok
Az eladott könyvekből 223.000 Ft bevételünk keletkezett.
3. Szemináriumi bevételek
A szemináriumok és az elvonulás összes bevétele 1.272.710 Ft volt.
4. Adó 1 %
Az adó 1%-nak felajánlásából 123.330 Ft-ot kapott az Egyesület.
Összes bevételünk 2015-ben 1.787.040 Ft.
Kiadásaink
1. Egyéb anyagköltség: 69.384 Ft
2. Nyomtatvány, irodaszer: 6915 Ft
3. Fenntartási anyagköltség: 19.095 Ft
4. Postaköltség: 3355 Ft
5. Egyéb szolgáltatás (szemináriumi kiadások) 1.069.565 Ft
6. Terembérlet: 183.397 Ft
7. Könyvkiadás: 253.725 Ft
8. Bankköltség: 7408 Ft
9. Kerekítési veszteség: 2 Ft
Az összes kiadásunk 1.612.846 Ft.

Nyereség
A 2015-ös évben az Egyesület nyeresége 174.468 Ft volt.
IV. Tervek
Az Egyesület működtetését csak és kizárólag önkéntes munkában végeztük és végezzük.
Terveink között szerepel Paramahamsa Hariharananda Kriya Yoga című könyvének a
fordítása és magyar nyelven történő megjelentetése.
Folytatjuk a közös meditációkat péntekenként és a minden hónap első satsangján tartandó
programokat.
A 2016-os évben két alkalommal szervezünk szemináriumot és beavatást, és egy alkalommal
elvonulást. Szeptemberben közös utazást szervezünk Tattendorfba, utána pedig hétvégi
kirándulást Paloznakra.
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