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Beszámoló a Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület 2018-as
működéséről.
2019. május 19.

A 2018-as évben az egyesület tevékenysége a megkezdett tevékenységek folytatása
volt, amelyből kiemelkedik az 5. Tanárképzés 1-2. éve. Mind szakmailag, mind
pénzügyileg ez a program volt a legfontosabb. Külön kiemelem, hogy a mentori rendszer
Auner Andrea és részben Kelemen János nagyszerű munkája következtében magas
színvonalon megvalósult először a tanárképzések történetében.
Folytatódtak az évi rendszeres csendtáborok Somogyvámoson, illetve Pannonhalmán. A
nyári két héten kívül több tanár által tartott évi 5-6 néhány napos táborral. Megemlítem
még Papp József havi rendszerességgel tartott meditációs hétvégéit.
A Kiss J. u-i központ rentábilisan üzemel, mind az esti, mind a hétvégi foglaltsága jó
arányú, a tanítványok száma emelkedik. Megindult a szádhaka csoportok rendszeres
gyakorlása is, amelynek a Központ ad helyet.
Év elején folytattuk a nagy sikerű Alaptanfolyam sorozatot, de az utolsó tanfolyamon már
csökkent a létszám, ezért csak 2019 szeptemberére tervezzük a folytatást.
A Központ tevékenységei közül kiemelném a pénteki szanghatalálkozókat, amelyeken jól
halad Szvámí Véda előadásainak fordításai. Kelemen János és Fekete Beatrix vállalták a
találkozók szervezését és a fordítások ellenőrzését. A spirituális fejlődés jelei után
néhány hónapon át a Gítáról szóló tanításokat vettük, majd a Siva-szútrákkal folytattuk,
és elkészült az asramnak ígért magyar feliratozás egy része is Kiss Kata kiemelkedő
munkájával.
Az év eseménye Stoma könyvének megjelenése is az Ursus Librisnél, amelyhez sok
előkészítő munkát végeztek az Egyesület tagjai. Kiemelném a fordítót, Holló Imolát,
Borkovits Tamást mint szakmai lektort, illetve Kozák Krisztinát, akinek a borítót
köszönhetjük, és Kondor Attilát, aki egyik festményét bocsátotta rendelkezésünkre a
borítóhoz. A könyv megjelenése kapcsán nagy sikerű könyvbemutatót és beszélgetést
tartottunk a jezsuita Salgó Szabolcs atya részvételével.
Elkezdődtek Ashu könyvének előmunkálatai, illetve több
rendelkezésünkre, melyekből további kiadásokat tervezünk.
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A Tradíció szellemi vonzáskörzetéhez tartozó vendégeink voltak Timcsák Géza, aki a
Vidzsnyána Bhairava alapján tartott nagyszerű előadásokat már a 2019-es évre
átnyúlóan, és dr. Prakriti Bhaskar, aki az indai tánc, mitológia és a meditáció
kapcsolatáról tanított.
A tavalyi évben is több magyar csoport látogatta meg a rishikeshi asramot, amely a
tanítványok szempontjából fontos spirituális tapasztalat, az asram számára pedig nagy

anyagi támogatás. Kornhoffer Tünde, Bajnok Anna és Nagy Melinda, illetve Nagy Zolt án
szerveztek nagyobb létszámú csoportokat.
A Tradíció tanárai az Egyesület közhasznú tevékenységének részeként továbbra is
havonta tartják az ingyenes telihold meditációkat a Központban, általában valamilyen
egyéb ingyenes tanítással összekötve. A teliholdak megszervezése Zsolnai Andrea
áldozatkész munkájának köszönhető.
Egész évben napirenden volt az Egyesület pályázása vidéki elvonulóhely létrehozására,
amelyből a befektetett sok munka ellenére egyelőre nem valósult meg semmi.
Az Egyesület kommunikációs csatornái jól működnek. A Facebook Puskás Kata
munkájának köszönhetően, a honlapról Frankó Csuba Dea és Lepsényi Dorina
gondoskodik, a hírleveleket pedig Zsolnai Andrea és Lepsényi Dorina állítja össze. A
honlapon végrehajtottuk a törvény által előírt vált oztatásokat az új adatkezelési
szabályoknak megfelelően.
Az Egyesület pénzügyi eszközeiben egy - a korábbiakhoz képest – kiemelkedő 5,4 millió
növekedés látható, amelynek nagy része a tanfolyamokból származik. Így az Egyesület
összes vagyona több mint 38 millió Ft. Itt a nagy képzések mellett hangsúlyoznám, hogy
elkötelezett tanárok rendszeresen felajánlják a képzéseik bevételének egyharmadát a
rengeteg társadalmi munkán kívül a Tradíció javára.
Ez évben a teljes pénzforgalmunk meghaladta a 16 milliót. A t agdíjakból kevesebb,
támogatásként több folyt be, mint tavaly, az 1%-ból kb. a tavalyi összeggel egyező
érkezett.
A tagdíj csökkenése is jelzi, hogy az egyesületi tagként való részvétel nem növekszik. A
tagdíjbefizetések alapján a tagság 99-ről 87-re csökkent. Közben a beavatottak száma
meghaladta a 650 főt. Ebben kiemelem Weltin Gyöngyvér és Zsolnai Andrea áldozatkész
munkáját, az előbbiét a beavatásokra való felkészítésben, az utóbbiét a nyilvántartások
elkészítésében.
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Közhasznúsági jelentés
2017-es személyi jövedelemadó 1%-ból 2018-ban átutalt összeg, mely felajánlásokat a
Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület az alábbiak szerint használt fel:
Működési költségként, irodaszer vásárlásokat számoltunk el 101.776 Ft értékben,
marketing költségként az internetes honlap működéséhez kapcsolódó alkalmazás hosting
költségeket számoltunk el 40.711,-Ft értékben.
Cél szerinti tevékenységre 264.619,-Ft lett elszámolva jógaoktatói költségként.
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Szviatovszi Balázs levele
Szia Anna,
Valószínű nem tudok menni babázom inkább.
Készül majd hangfelvétel, amit a tagok meghallgathatnak utólag is akár?

Ha igen, ezzel kapcsolatban lenne javaslatom: "a Kiss J. u-i Központ működése"
Ha van lehetőség felolvasni és a kialakult vitát meghallgat ni utólag, akkor kérlek vedd fel
a javaslatomat a napirendbe.
Szerintem a tanárrá válás folyamatát lenne érdemes támogatni és a központot e cél
érdekében használni. Szerintem kevesen vannak, akik megtöltik (az akár 20 főt is
befogató) termet. Ugyanakkor a főműsoridő (délután munka után) kelendő, és nem
mindenki jut ott időréshez. Én arra szavaznék (ha van pénz) hogy a terem kettéosztására
költsünk egyesületi pénzt. Ha egyszerre indul és végződik az óra, egyszerre mehetne két
óra is. Rendben van az, ha az egyik részbe csak a másikon át lehet bejutni.
A TTP-ben én bevezetném a kötelező hospitálást és óralátogatást. Aki TTP tag, az féláron
jöhetne a központban tartott órákra.
Az egyesületben honoráriumot juttatnék az oktatóképzésben részt vevő tanároknak,
ugyanakkor kérném őket, hogy aktívan látogassák a központban zajló órákat és segítsék
az oktatóvá válásban a TTP tagokat és a már végzett és órákat tartó tanárokat is:
kérném őket, hogy negyedévente adjanak visszajelzést, javaslatokat az aktív tanárokkal
kapcsolatban.
A központban jó lenne a Himalajai hagyomány klasszikus óráit megjeleníteni. Aki saját
nevet és módszert talál ki, tehát kimondottan nem himalájai órákat tart, azt szeretném
kérni, hogy a központon kívül tegye ezt saját szabadságát megélve. Az ilyen órák
reklámozását a központ csatornáin 10% áron tenném lehetővé, ugyanúgy, ahogy pl
Márk Tamástól kértek 10% a reklámozásét.
Köszönöm üdv, Balázs
Zsolnai Andrea levele
A vasárnapi közgyűlésen lszi. mindenképpen egyeztessük:
- a központban felkerült faliújságon való hirdetés feltételeit
- Tradíciós logós pólókat ki milyen feltételekkel nyomtathat, levédett a logó
- éves tagdíj
- elvonuló hely adományok
- a mantra beavatottaknak is szétküldhetnénk e-mailt az éves tagdíj vagy bármennyi
adomány lehetőségéről amivel segíthetnék a Magyarországi Tradíció működését.
(könyvek fordítása, tanárok utaztatása, saját elvonuló hely.... )
Puszi, Andi

IV. Melléklet
Kedves Tanártársaink!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hogy programjaitokkal, jógaórákkal és
táborokkal hozzájárultok a tradíció szellemiségének minél szélesebb körű terjesztéséhez.
Kérjük továbbra is osszátok meg velünk az információkat, esetleges változásokat, hogy
frissíthessük a megjelenéseket a web oldalon, facebook oldalon és hírlevélben.
A szellemiség mellett szeretnénk az egyesület anyagi világban való stabilitását is növelni,
hogy továbbra is meghívhassuk tanárainkat Magyarországra, könyveket fordítsunk,
fejlesszük a kommunikációs csatornákat.

A weboldalon megjelenő, és a Kiss József utcai központban tartandó események
megjelenése továbbra is díjmentes, itt a bérleti díjjal tudjuk támogatni az egyesület
működését.
Azon programok esetén, amelyek nem a Kiss József utcai központban kerülnek
megszervezésre, de bekerülnek a hírlevélbe, vagy a tradíció facebook oldalára,
az Egyesület tiszteletdíja a haszon 10%-a (becsületkassza alapon), amelyet a program
megvalósulása után átutalással (10918001-00000063-61250007) vagy készpénzben
tudunk rendezni.
Az így befolyt összegeket továbbra is a tradíció ismertségének fejlesztésére fordítjuk.
Bármilyen észrevételt, ötletet szívesen fogadunk.
Szeretettel,
a vezetőségi tagok

