Éves beszámoló
2020
2020-ban az alábbi tevékenységekkel foglalkozott a Magyar Kriya Jóga Egyesület:
I.

Rendezvények, programok

1. Kirándulás a Normafához
Immáron kilencedik alkalommal szerveztünk kirándulást január 1-én a Normafához. Az idén
11-en vettek részt ezen az évindító programunkon.

2. Filmvetítés - Ébredj
2020. január 5-én teltház előtt - több mint 400 fő részvételével - mutattuk be Yogananda
életéről készült AWAKE - ÉBREDJ című dokumentumfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban,
Budapesten. Paramahamsa Yogananda, aki az Egy jógi önéletrajza című könyv által lett
világszerte ismert, 1893. január 5-én született Gorakhpurban, Indiában. Rá és az alázatos
munkásságára emlékezve 2020. január 5-én kezdődött el az a világszerte 18 hónapon át tartó
ünnepségsorozat, amellyel arra emlékeznek, hogy Paramahamsa Yogananda 100 évvel ezelőtt
megérkezett Nyugatra, hogy a Kriya Jóga tudományos technikáját terjessze.
A film második vetítésére Szegeden a Grand Café-ban került sor 2020. január 25-én.

3. Szegedi beavatás
2020. január 31-február 1-2-án megtartottuk a negyedik szegedi beavatást Uschi Ma
vezetésével. 11-en kértek beavatást. A régi tagok közül 15-en vettek részt a programon.

4. Közgyűlés
Az idén két alkalommal is tartottunk közgyűlést:
2020. 03. 07. az éves kötelező közgyűlés
2020. 09. 19. az Egyesület vezetésének változásait érintő közgyűlés
Az egyesületi tagokkal több alkalommal is szerveztünk online megbeszélést, amelynek
keretében új ötletek és reformok megvalósításán gondolkodtunk. Az Egyesület honlapjára új
felületek kerültek. Bevezetésre került az elektronikus számlakiállítás a Billingo program
használatával, és a könyvrendeléssel kapcsolatos felület is megújult.
5. Beavatás és elvonulás
A június 5-10 között tervezett beavatás és elvonulás a kialakult COVID-19 világjárvány miatt
nem valósult meg, ugyanis a tanítók nem tudtak Magyarországra utazni, ezért a programot
elhalasztottuk.
Sajnos 2020-ban a fennálló veszélyhelyzet miatt nem tudtunk több beavatást és
szemináriumot tartani.
6. Szegedi Lótusz napok
Augusztus 1-2-án a XIII. alkalommal megrendezésre kerülő Szegedi Lótusz Napokon a Magyar
Kriya Jóga Egyesület is jelen volt. A tervezett előadást sajnos le kellett mondani, ugyanis Swami
Sankapananda nem tudott Magyarországra utazni a Covid-19 járvány miatt, de egy könyves
standdal képviselni tudtuk magunkat. Ez volt az utolsó program, amelyet idén még meg tudtak
tartani. Szeretnénk a következő évben is jelen lenni a Szegedi Füvészkertben az indiai lótusz
virágzásának ünnepén.

7. Csopaki kirándulás
Szép Ferenc szervezésében 2020. szeptember 25-27-én néhány beavatott hétvégi közös
gyakorlást tartott Csopakon.
II.

Állandó programjaink

1. Közös meditációk, satsangok
Minden pénteken közös meditációt tartottunk a YogaHome Stúdióban (1133 Bp., Pannónia
utca 10. 3/1) 19:00-tól, amíg a veszélyhelyzet nem alakult ki. A YogaHome Stúdió megszűnt,
így új helyet kellett keresni a közös meditációkhoz, amelyen átlagosan 8-15 beavatott vesz
részt. Szép Ferenc szerződött az Arany-Szív Egészségközponttal, ahol rendszeresen hatha jógát
is tart, így a pénteki közös meditációk egy ideig ott voltak. Majd igazodva a jogszabályokhoz
online tartunk péntekenként satsangokat, amelyeket Swami Sankalpananda vezet. Ezek az
alkalmak a zoom felületen érhetőek el.
III.

Az Egyesület tagsága

1. Tagok létszáma
2020-ban 27 tagja volt az Egyesületnek. Az éves tagsági díj 6000 Ft/fő/év.
Az Egyesület tagjai között a 2019 év végén kialakult konfliktus rendezéséhez több személyes
és online alkalmat is szerveztünk, hogy a kialakult feszültség megszűnjön.

2. Adó 1%
2020-ban a 2019-es adóévre vonatkozóan az adó 1%-os felajánlását nem tudta az Egyesület
igénybe venni egy könyvelési hiba miatt.
3. Internetes felületek
2020-ban tovább folytattuk a YouTube csatornán megjelenő Paramahamsa Prajnananada
rövid előadásrészleteinek magyar nyelvű feliratozását, valamint a Facebook-on Paramahamsa
Yogananda idézeteinek magyar nyelvű közzétételét. Év végére a Facebook a vezetőség
kérésére törölte az oldalunkat, mert nem megfelelő tartalmak kerültek fel az Egyesület neve
alá.

IV.

Egyéb

1. Könyvek megjelenése
Megjelent az Élet és adás sorozat 4.
könyve, amelynek címe Még ez is elmúlik.

2. Elmaradt programok
Elmaradt a nyári beavatás, szeminárium és elvonulás. Elmaradt az AWAKE című Yogananda
életéről szóló filmnek a fennmaradó 3 helyszínen történő levetítése.

3. Adományok
Az Tattendorfi Ashramnak 200.000 Ft adományt küldtünk, hogy a vírushelyzetben fenn
segítsük az Ashram fennmaradását.
Budapest, 2021. február 22.
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