Magyar Gestalt Egyesület
Elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2016. október 10. 16:30-19:30 óra
Helyszín: In-Spirál Képzőhely
Budapest, 1133 Tutaj utca 6/A
Jelen van:
Elnökség:

Dr. Toth Judit, Antal Olívia,
Kontra Eszter, Mondok Árpád, Vattay Dániel
Levezető elnök:
Vattay Dániel
Jegyzőkönyvvezető: Kontra Eszter
Napirendi pontok:


Továbbtanulási lehetőségek alakulása



Filmvetítés



Elnökségi működés szabályozása



Daan Van Baalen és Gro Skottun tiszteletbeli MAG-taggá választása



Könyvelő váltás



Könyvtár, posta, pénztár



2019 EAGT Konferencia szervezése



Kóstoló



Évzáró Gestalt Est



Következő elnökségi ülésig átgondolandó témák

1



Továbbtanulás
Mondok Árpád 4 egyetemmel vette fel a kapcsolatot, így már ezek mindegyikének
tudomása van arról, hogy továbbtanulási lehetőséget keresünk. Eddigi eredmények:
o

SFU (Bécs): Ígéretük szerint az igényeinkhez szabják az oktatás struktúráját, a
képzés itt 1-1,5 évig tartana várhatóan. Judit és Árpi várhatóan októbernovemberben találkozik az intézmény vezetőjével, Beatrix Wimmer-rel, aki az
EAGT új elnöke.

o

Gestalt Center (London): Árpi Taorminában találkozott az intézmény vezetőjével,
Michael Ellis-szel, aki október végére ígért konkrét választ. Itt a képzés időtartama

várhatóan 1 év, + 1 év az UK-akkreditáció.
o

Metanoia: vezetője az eddigi megkeresésekre nem reagált. Árpi találkozott vele
Taorminában, ahol választ ígért.

o

Bath Spa: 1-2 éves képzés érhető el, levelezőn. Ehhez az intézmény ekvivalizációs
eljárást szeretne, melynek során az 1600 órát egyenként a saját képzésükhöz
rendelnék. Ez rendkívül időigényes folyamat.

Eddig 15 ember iratkozott fel a képzés iránt érdeklődőként. Ha kapunk a felsorolt
intézményektől szándéknyilatkozatot, ami tartalmaz a képzés árára, időtartamára és a
megszerezhető végzettségre, diplomára vonatkozóan információkat, egy Gestalt Hétfő
keretében ad majd Árpi tájékoztatást és összefoglalót.



Filmvetítés
A MAG részére összesen 20 db videót filmet vásároltunk Taorminában, ezek:
o

Bob Reznik: 8 db film, melyek mindegyike 2 részből áll: ½ óra elmélet és ½ óra
terápiás ülés;

o

Bob Melnik: 12db, a társas kapcsolatokról szóló filmek: The secret to lovng well.

Ezeket a filmeket közös filmvetítésen szeretnék bemutatni, megnézni, először a Reznikfilmeket.
A filmvetítésre a kiképzett és a jelenleg képződő terapeuták mellett Gestalt terapeutaként
dolgozó kollégákat is hívnánk.
A filmvetítés gyakorisága: havonta egy este 19:00 – 21:30-22:00 óráig.
Az első alkalom novemberben lenne.
Szepesi Zsuzsa moderálná ezt az alkalmat illetve háziasszonya lenne a vetítéseknek.
Helyszín: nyitott; olyan helyszínre van szükség, ahol elfér 20 ember.
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Támogatást kérnénk a résztvevőktől: 500-1000 Ft-ot.
Judit egyeztet a New Code-dal a lehetséges időpontokról és árról.
A későbbiek során, januárban visszatérünk arra, hogy milyenek a tapasztalatok, ennek
függvényében az is elképzelhető, hogy népszerűsítendő a Gestaltot akár egyetemi
közösségekben is bemutassuk a filmeket, moderáció kíséretében.



Elnökségi működés szabályozása
Megbeszéltük, hogyan tudnánk még hatékonyabbá tenni az együttműködést.



Daan Van Baalen és Gro Skottun tisztelebeli MAG-taggá választása
Egyhangúlag tiszteletbeli MAG-taggá választottuk Daan Van Baalent és Gro Skottunt. Erről
értesítjük őket megfelelő formában.



Könyvelő váltás
Antal Lívia, Kontra Eszter és Petka Krisztina találkozott a jelenlegi könyvelőiroda, a
Maxaldo képviselőjével. A találkozón végigmentünk az eddigi közös tevékenység kérdéses
pontjain. Azokban a kérdésekben, amelyekben más véleményt képviselünk, Lenkei Zoltán
hivatalos állásfoglalást kér. A könyvelő-váltási folyamatban jelenleg három ajánlatunk van,
de újabbakat is várunk még.



Könyvtár, posta, pénztár
Októbertől Márvány István venné át az alábbi feladatokat:
o

iktatja a beérkező postát, iktatja, szkenneli, és a képet e-mailben elküldi Petka
Krisztának;

o

könyvtár kezelése, állomány nyilvántartásának aktualizálása;

o

pénztár kezelése.

Ezért az Egyesület az eddigiekhez hasonlóan havi nettó 5000,- Ft-ot fizet.
A könyv-kölcsönzés nyomkövethetőbbé tételéhez Vattay Dani létrehoz egy Google-ban
megosztott excel táblát, amiben naprakészen lehet látni, hogy az egyes könyvek éppen
kinél vannak, és mióta. A kölcsönzés alapesetben 5 hétre szól, ezt követően a táblában
piros háttérrel látszanak majd a késedelmek. Kidolgozunk egy kölcsönzésre vonatkozó
szerződést, amelyet első kölcsönzéskor kötünk a kölcsönzővel. Kölcsönzéskor 5000,- Ft
fizetendő letétként, ami elvész abban az esetben, ha a könyvet határidőn belül nem viszik
vissza.
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Az Egyesület oldalán keresztül elérhető a Bookdepository honlapja; ha az Egyesület
honlapján keresztül rendel valaki könyvet onnan, kedvezményt kap. Árpi ismét tájékoztatja
a tagságot a kedvezményes lehetőségről.
Link: http://gestalt.hu/gestalt-konyvtar/



2019 EAGT Konferencia szervezése
2017. januárig dönthetjük el, hogy szeretnénk-e megpályázni a konferencia szervezését.
Ehhez Dani összeszedi, hogy mik a peremfeltételek, és megkeresi Leichtmann Ágit és
Avar Tamást – ők ajánlották fel korábban a segítségüket.
A következő Gestalt Hétfő témája Taormina lesz, ott is fogunk erről beszélni.



Kóstoló
Makai András lemondott a Kóstolók jövőbeni szervezéséről. Az a döntés született, hogy a
Kóstolókat szeretnénk tovább vinni. Kezdetnek, ill. folytatásnak, Eszter meghirdeti az első
2 alkalmat november 10-re és januárra. Helyszínként szóba jött az Anahata és az In-Spirál.



Évzáró Gestalt Est
Az évzáró Gestalt Est 2016. december 19-én lesz.



Következő elnökségi ülésig átgondolandó témák
Szükséges továbbképzések az EAGT-megfeleléshez
Egyetemi továbbképzés rendszeréről – külön megbeszélés
Könyvelő váltás



Elmaradt napirendi pontok
Taormina - beszámoló
Intézet update
Könyvtár, posta, pénztár
Együttműködés az osztrák ÖVG-vel
Bankváltás
GTK16 elindult update
Fordító projekt
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Weboldal elindult update
Weboldal szerkesztőség létrehozása
GTK utóképzés kidolgozása
Magállapodás a támogatottakkal, ezek utánkövetése

5

