Éves beszámoló
2019
2019-ben az alábbi tevékenységekkel foglalkozott a Magyar Kriya Jóga Egyesület:
I. Rendezvények, programok
1. Kirándulás a Normafához
Immáron nyolcadik alkalommal szerveztünk kirándulást január 1-én a Normafához. Az idén
13-an vettek részt ezen az évindító programunkon.
2. Szegedi beavatás
2019. február 1-3-én megtartottuk a harmadik szegedi beavatást Uschi Ma vezetésével. 21en kértek beavatást. A régi tagok közül 20-an vettek részt a programon.

3. Közgyűlés 2019. 03. 02.
A satsangunk keretén belül, sikeresen megtartottuk Budapesten, a Yogahome stúdióban az
idei éves Közgyűlésünket.
4. Tradícionális Jógaiskolák Fesztiválja
2019. április 27-én a YogaFest-en Szép Ferenc ismét tartott egy rövid előadást a kriya jóga
szellemiségében Az anyagon túl, a felszabadulás misztériuma címmel.
5. Nagykovácsi beavatás és elvonulás
2019. 06. 14-19. Uschi Ma és Swami Achalananda vezetésével beavatást és elvonulást
tartottunk Nagykovácsiban a Gubacs panzióban. 15 1-es és 4 2-es beavatás volt. A korábban
beavatottak közül 20-an vettek részt a programon. Az idén is magunknak főztünk, teljesen

önellátóak voltunk. A konyhai munkálatok az idén is Kárai László irányításával zajlottak. Napi
három meditáció volt, esténként pedig Swami Achalananda stresszoldó, relaxációt vezetett.

6. 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 8-an tudtunk
kiutaztunk erre a jeles eseményre.

7. 25. éves évfordulós ünnepség
2019. szeptember 11-én Budapesten, a Bipi Villában ünnepeltük a magyarországi beavatások
25 éves évfordulóját. A programon közel 150 fő vett részt. Egy fél órás műsort készítettünk,
aminek a moderátora Alexovits Miklós volt. Miklós és Szép Ferenc is mondott egy rövid
visszaemlékezést, beszámolót az elmúlt 25 évről. A beszédek között a Pirkan zenekar tagjai
magyar népdalokkal színesítették a programot, valamint 3 pár jóga kedvelő és a magyar népi
hagyományokat gyakorló néptáncos is emelte a műsor színvonalát. Végül Baba
Prajnanananda is mondott néhány felemelő gondolatot, amellyel útnak indított minket a
következő 25 év felé.
Ezen jeles alkalomból úgy döntöttünk, hogy egy általunk készített vacsorával vendégeljük
meg a jelenlévőket. A vacsora Kárai László, Németh Krisztián és Varsányi Edit vezetésével
készült bográcsban a villa udvarán, amely nagy sikert aratott a jelenlévők körében.
Egy gyönyörű magyar népdallal és a mellé járó tortával köszöntöttük fel szeretett
mesterünket Prajnananandajit születésnapja alkalmából.

A program szervezésében és lebonyolításában legalább 30 önzetlen kriyavan segédkezett,
akik nélkül nem valósulhatott volna ez meg.

8. Beavatás és szeminárium Nagykovácsiban
2019. október 18-20 között beavatást és szemináriumot szerveztünk Swami Mangalananda Giri
vezetésével Nagykovácsiban, a Gubacs panzióban.
15-en kértek beavatást a kriya jógába. A régiek közül is 20-an részt vettek a programon.
Most is önellátóak voltunk. A konyhai munkálatokat és a finom ételeket Kárai Lászlónak köszönhettük
meg.

9. Hétvégi kirándulás Csopakon
2019. október25-27. között Csopakon töltöttünk egy hétvégét. Összesen 22-en vettünk részt a
hétvégi programon. Szép Ferenc vezetésével naponta háromszor meditáltunk és kirándultunk, sőt
még a Balatonban is volt szerencsénk megmártózni.

10. Közgyűlés
2019. december 14-én egy rendkívüli közgyűlést kellett tartanunk az Egyesületben felmerülő
konfliktusok és személyi változások kapcsán. Fallier Sarolta lemondott a vezetői tisztségéről, helyére
Kis-Szölgyémi Jánost választotta meg a közgyűlés.

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.
Idén az Egyesület 25 éves évfordulója és a 2020-as Yogananda ünnepségsorozat miatt a
satsangok során foglalkoztunk a programok szervezésével is. Augusztusban két satsangot is
tartottunk.
III. Költségvetés
1. Tagság
2019-ben tagja volt az Egyesületnek. Az éves tagsági díj 6000 Ft/fő/év.
2. Adó 1%
2019-ben a 2018-as adóévre vonatkozóan 190.561 Ft adó 1%-os felajánlást kapott az
Egyesület, amelyet kizárólag könyvek kiadására fordíthatunk.
3. Internetes felületek

2019-ben több csatorna is megnyílt a kriya jóga terjesztésével kapcsolatban. Korábban ezek
a felületek nem voltak engedélyezve sem a programok szervezéséhez, hirdetéséhez, sem
pedig információközléshez. Világszinten történt ezzel kapcsolatban egy változás, nyitás. Így
az Egyesület is csatlakozott a YouTube-on lévő rövid előadások magyar fordításához és
feliratozásához, valamint a Facebook-on lévő Yogananda idézetek magyar nyelvű
közzétételéhez.
Az előadások a honlapunkon keresztül is elérhetőek.
IV. Egyéb
A 2019-es évre tervezett programjainkat megszerveztük, és elkezdtük előkészíteni a 2020-as
évi programokat is.
Két könyvet adtunk ki 2019-ben adtuk ki a Megszabadulás a bánattól című kis füzetet,
amelyet Paramahamsa Prajnananada írt. Az Egyesület 25. éves évfordulós ünnepségére
jelentettük meg magyar nyelven Paramahamsa Hariharananda Kriya Jóga című könyvét.
Swami Satyananda Yogananda Sanga című könyvét 2020-ban tervezzük kiadni.
A fordításokat és a lektorálást is minden esetben önzetlen felajánlásként végezzük.

Rendszeresen küldünk hírleveleket a mailchimp levelező programon keresztül, amelyekben
folyamatosan tájékoztatjuk a beavatottakat és az érdeklődőket a programjainkról,
eseményekről, illetve magyar nyelvre lefordítva Baba üzeneteiről.
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 2020-ban is három alkalommal szervezünk szemináriumot és beavatást külföldi tanítók,
szerzetesek vezetésével, és egy alkalommal elvonulást.
A 2020-as évben egy másfél éves ünnepségsorozat veszi kezdetét világszerte, melynek során
Yogananda Nyugatra utazásának 100. évfordulóját ünnepeljük. Magyarországon ezt január 5én egy közös meditációval kezdjük. Ezt követően az Uránia Nemzeti Filmszínházban levetítjük
az Awake-Yogananda élete című filmet. A filmet még másik 4 városban szeretnénk levetíteni.
Szeptemberben közös utazást szervezünk Tattendorfba az ashram alapításának
évfordulójára.
Ősszel hétvégi közös gyakorlást és kirándulást szervezünk Szép Ferenc vezetésével Csopakon.
A tervezett programok lebonyolítását továbbra is együtt, közös összefogással szervezzük.
Budapest, 2020. március 7.
Szilágyi János
elnök

