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2016-ban az alábbi tevékenységekkel foglalkozott a Magyar Kriya Jóga Egyesület: 
 
 

I. Rendezvények, programok 
 

1. Kirándulás a Normafához 
 

Immáron ötödik alkalommal szerveztünk kirándulást január 1-én a Normafához. Az idén 20-
an vettek részt ezen az évindító programunkon.  
 
 

2. Hétvégi kirándulás Tatára  
 
2016. március 5-6-án a satsangot Tatán tartottuk meg Gyimesi Krisztina meghívására az 
Aranyhold Jógastúdióban. Összesen 21-en vetünk részt a programon. Szép Ferenc vezette a 
meditációkat, és megnéztük Paramahamsa Prajnanananda Yoga Sutra előadássorozatának 2. 
részét. Szombaton megnéztük a várost, sétáltunk az Angol parkban, vasárnap pedig 
ellátogattunk a közeli Kamanduli Remeteségbe Majkra.  
 

3. Yoga Fest – Tradícionális Jógafesztivál 2016. május 8. 
 
A fesztiválon egy könyves standdal vettünk részt. Szép Ferenc előadást tartott a Mester és 
tanítvány kapcsolatáról. Szép számmal adtunk el könyveket és a szórólapokat is elvitték. 
Többen érdeklődtek a kriya jóga beavatás iránt.  
 

4. Kirándulás Csíksomlyóra 
 
2016. május 12-16. között Erdélybe kirándultunk. 10-en elmentünk a Csíksomlyói búcsúra és 
kisebb kirándulásokat tettünk a környező településeken.  
 

5. Nyílt nap 
 
2016. május 28-án nyílt napot tartottunk. Közösen megnéztük Paramahamsa Prajnanananda 
Koppenhágában tartott bevezető előadását, amit magyar nyelven feliratoztunk. A nyílt 
napon összesen 20 fő vett részt. 
 

6. Beavatás és elvonulás Máriahalmon Swami Mangalananda, Ursula Schmidtke 
yogachari és Swami Achalananda vezetésével 

 
A beavatást és elvonulást idén is Máriahalmon szerveztük meg 2016. június 11-től 16-ig. Az 1-es kriya 
meditációba 29-en kértek beavatást, míg a 2-es kriya meditációba 7 új beavatott lett. A programon 
összesen 46 régi beavatott és 29 új beavatott vett részt.  



A helyszínt a Biofalu biztosította, az ebédet és vacsorát minden nap a VegaLife hozta ki 
nekünk, a reggeliről magunknak gondoskodtunk az előre megvásárolt alapanyagokból.  
Az eddigiektől eltérően a bevezető előadás most elmaradt. Naponta 3 vezetett meditáció 
volt és naponta egy tanítás.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Swami Achalananda, indiai 
swami először járt 
Magyarországon, két nappal 
később érkezett. Uschi Ma 
pedig csak két napot maradt.  

 
 
 
 

 
 
 
Voltunk kirándulni is a 
közeli domboldalon Swami 
Mangalanandával és Uschi 
Maval.  
 

 
 

 



7. Tűzszertatrtás Tattendorfban 
 
Minden év szeptember 6-án a tattendorfi ashram alapításának évfordulója alklmából tűzszertartást 
rendeznek, amire közös kiutazást szoktunk szervezni. Ez az idén is így volt, összesen 16-an voltunk 
kint a programon. 
 

8. Hétvégi kirándulás Tihanyban 
 
2016. szeptember 16-18. között a Tihanyi Apátság vendégházában voltunk. Összesen 21-en vettünk 
részt a hétvégi programon. Szép Ferenc vezetésével naponta háromszor meditáltunk és kirándultunk 
a környező túra útvonalakon.  
 

9. Beavatás és szeminárium Budapesten Petra Helwigh yogacharya vezetésével 
 

2016. október 28-30. között rendeztük meg az idei második beavatást és szemináriumot, 
melynek helyszíne a Congregatio Jesu Szerzetesrend díszterme volt (1051 Budapest, Váci 
utca 47.) 
Összesen 17-en kértek 1-es kriya beavatást. A hétvégén a régi tagok közül 40-en vettek részt.  
Szombaton és vasárnap a VegaLife-tól rendeltünk vegetáriánus ebédet, amit közösen 
fogyasztottunk el.  
 

II. Állandó programjaink 
 

1. Közös meditációk 
 
Minden pénteken közös meditációt tartottunk a Szúrja Jógastúdióban (1061 Budapest, Paulay 
Ede u. 25-27.2/20) 19:00-tól. A meditációkon átlagosan 10-15 beavatott vett részt. A júniusi 
elvonulás után a meditációkat is a YogaHome Stúdióban (1133 Bp., Pannónia utca 10. 3/1.) 
tartjuk. 
 

2. Satsangok – klubok 
 
Minden hónap első szombatján satsangot tartunk 9:00 órától a YogaHome Stúdióban (1133 Bp., 
Pannónia utca 10. 3/1.). A satsangot közös meditációval kezdjük, majd Paramahamsa 
Prajnananda Yoga Sutra előadássorozatából megnézünk egyet. Az előadásokat Sántha 
Daniela fordítja.  
 

III. Költségvetés 
 
1. Tagság 
 
2016-ban 26 tagja volt az Egyesületnek. Az éves tagsági díj 6000 Ft/fő/év. Összesen a 
tagdíjakból 156.000 Ft bevétele keletkezett az Egyesületnek.  
 
 

IV. Egyéb 
 
2016-ban két alkalommal tartottunk közgyűlést. Az első február 26-án volt. A második 
közgyűlésre (szeptember 3.) azért volt szükség, mert vezetőváltásra került sor. Daróczy 



Eszter Alelnök lemondott, tisztségét Sántha Daniela vette át. Ezzel együtt az Egyesületünk 
székhelye is megváltozott. Az új székhely 1016 Budapest, Naphegy utca 39. mfsz/12.  
 
A 2015-ben tervezett programjaink megvalósultak. 2016-ban nem készült el a Kriya Jóga 
című könyv fordítása, de bízunk benne, hogy 2017-ben ki tudjuk adni ezt a könyvet.  
 

V. 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. Továbbá Paramahamsa Prajnanananda 
kis füzetecskéinek a kiadása, melynek a magyar nyelvű fordítása már elkészül.  
 
Folytatjuk a közös meditációkat péntekenként és a minden hónap első satsangján tartandó 
programokat.  
 
A 2017-ben három alkalommal szervezünk szemináriumot és beavatást, és egy alkalommal 
elvonulást. A februári beavatás és szeminárium Szegeden kerül megrendezésre. 
Szeptemberben közös utazást szervezünk Tattendorfba, utána pedig hétvégi kirándulást 
Tihanyba.  
 
2017 világszerte Yogananda emlék év, ami azt jelenti, hogy folyamatosan lesznek programok, 
megemlékezések a születésének 125. évfordulója alkalmából. Mi is tervezünk egy ünnepséget, 
aminek a dátuma még nem alakult ki, ugyanis várjuk a Swamik visszajelzését, hogy mikor tudnának 
eljönni erre az ünnepségre, hogy méltó módon emlékezzünk meg e nagyszerű mesterről 
Magyarországon. Tervezett időpontunk június vagy szeptember eleje.  
 
 
 
Budapest, 2017. április 29. 
 
 

Szilágyi János 
elnök 

 


