Éves beszámoló
2018
2018-ban az alábbi tevékenységekkel foglalkozott a Magyar Kriya Jóga Egyesület:
I. Rendezvények, programok
1. Kirándulás a Normafához
Immáron hetedik alkalommal szerveztünk kirándulást január 1-én a Normafához. Az idén 15en vettek részt ezen az évindító programunkon. A kirándulás után a Normafa Síházban
megebédeltünk.

2. Szegedi beavatás
2018. március 2-4-én megtartottuk a második szegedi beavatást Uschi Ma vezetésével. 19-en
kértek beavatást. A régi tagok közül 16-an vettek részt a programon.

3. Bajai hétvége 2018. április 13-15.
Közös hétvégi gyakorlást szerveztünk Baján, aminek a Bajai EGYMI speciális iskola adott
helyet. A programon Szép Feri vezetésével naponta 3 közös meditáció volt. Az ellátást
magunknak szerveztük meg. Sétáltunk a Duna parton és a városban. A hétvégén 16-an
vettünk részt.
4. Közgyűlés 2018.03.11.

A satsangunk keretén belül, sikeresen megtartottuk Budapesten, a Yogahome stúdióban az
idei éves Közgyűlésünket.
5. Puri királya és királynője Magyarországra látogatott
2018. május 5-én Gajapati Maharaja (Odisha királya) előadást tartott a satsangunkon a
Jagannath templomról.

6. Yoga Fest – Tradícionális Jógafesztivál 2018. május 5.
A fesztiválon Szép Ferenc előadást tartott.
7. Beavatás és elvonulás Nagykovácsiban
2018. július 6-11 között került megrendezésre az idei elvonulás Swami Mangalananda és
Uschi Ma vezetésével. 14-en kértek 1-es és 5-en 2-es kriya beavatást.
A Teleki-Tisza-Kastély parkjában lévő Gubacs panzió biztosította a szállás, a program pedig a
Makerspace épületében volt.
A régi tagok közül 35-en vettek részt a programon. Magunknak szerveztük meg az étkezést.
Az ételek elkészítése Kárai László irányításával történt. Napi három meditáció volt, esténként
pedig lehetőségünk volt kérdezni a Swamitól. Jól használható válaszokat és elgondolkodtató
előadásokat kaptunk.

8. A novemberre tervezett beavatás Petra Ma betegsége miatt elmaradt.
9. 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, most is több autóval
utaztunk ki erre a jeles eseményre.
10. Hétvégi kirándulás Tihanyban
2018. október 5-7. között a Tihanyi Apátság vendégházában voltunk. Összesen 24-en vettünk részt a
hétvégi programon. Szép Ferenc vezetésével naponta háromszor meditáltunk és kirándultunk a
környező túra útvonalakon.

II. Állandó programjaink

1. Közös meditációk
Minden pénteken közös meditációt tartottunk a YogaHome Stúdióban (1133 Bp., Pannónia
utca 10. 3/1) 19:00-tól. A meditációkon átlagosan 8-15 beavatott vett részt.
2. Satsangok – klubok
Minden hónap egyik 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 Santha
Daniela fordítja.

III. Költségvetés
1. Tagság
2018-ben 23 tagja volt az Egyesületnek. Az éves tagsági díj 6000 Ft/fő/év.
2. Adó 1%
2018-ban a 2017-es adóévre vonatkozóan 176.962 Ft adó 1%-os felajánlást kapott az
Egyesület. Ezt az összeget kizárólag könyvek kiadására fordíthatjuk.
3. Megújult a honlapunk
A honlapunk megújítását Rujder Tamás készítette, 80.000Ft-ért.
IV. Egyéb
A tervezett programjainkat megszerveztük. 2018-ban nem valósult meg a Kriya Jóga című
könyv és a Yogananda Sanga című könyv kiadása, de a lektorálása mindkét könyv esetében
folyamatban van.
2018. júliusában jelent meg Paramahamsa Prajnanananda Megszabadulás az ítélkező
magatartástól című műve, ami egy sorozat második része. 500 példányszámban jelent meg.
A fordítás és lektorálás önkéntes munkaként valósult meg. A nyomdai előkészítésért 22.860
Ft-ot fizettünk.
A honlapunk megújítása mellett a jogszabály szerinti GDPR adatvédelmi előírás is
alkalmazásra került a honlapunkkal, illetve a hírlevelekkel kapcsolatban. Hírlevelet 2018.
05.25. után csak azoknak küldünk ki, akik a honlapunkon elfogadták a GDPR adatvédelmi
szabályzatunkat.
V. Tervek
Az Egyesület működtetését csak és kizárólag önkéntes munkában végeztük és végezzük.
Folytatjuk a közös meditációkat péntekenként és a minden hónap első szombatján tartott
satsangokat.
A 2019-ben is három alkalommal szervezünk szemináriumot és beavatást külföldi tanítók,
szerzetesek vezetésével, és egy alkalommal elvonulást.
Szeptemberben közös utazást szervezünk Tattendorfba az ashram alapításának
évfordulójára. Utána szeretnénk megünnepelni az Egyesület 25 éves évfordulóját, amelyre
külföldi vendég tanítókat is tervezünk meghívni.
Tavasszal és ősszel hétvégi közös gyakorlást és kirándulást szervezünk Szép Ferenc
vezetésével, melynek az időpontja és helyszíne még nem konkretizálódott.
A tervezett programok lebonyolításához szükségünk van a tagok és kriyavanok segítségére.
Budapest, 2019. március 2.
Szilágyi János
elnök
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