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NAPIRENDI PONTOK TARTALMA, DÖNTÉSEK:
1. Honlap
a. Új honlap
A jelenlegi honlapot elmentettük, hogy át tudjuk tenni az új szerverre. Szili és Dia utánanéznek,
hogy a mostani rendszer (wiki: bárki tudja szerkeszteni a honlapot) tud-e mőködni az új helyen az
átmeneti fázisban, amíg el nem készül az új honlapunk.
Mosonyi Szili árajánlatot kér attól, aki a honlapunkat csinálni fogja.
Szili összehív egy meetinget a honlap teammel.
Lukács András megrendeli az új tárhelyet.
b. Szakemberek a honlapon
A honlapon marketinglehetıséget biztosítunk a Gestalt alapon dolgozó MaG-os
szakembereknek.
Feltételek:
 ı jelzi az igényét, hogy fel akar kerülni
 kitölti a teljes jelentkezési lapot (része pl: Milyen képzéseken vett részt?)
 MaG tag
 Gestalt irányultsággal dolgozik
 ha van honlapja, vállalja a linkcserét a MaG-gal
 jóváhagyja az elnökség
Elindítjuk a meghirdetést a tagságban + célcsoportban, elkezdjük begyőjteni az információkat az
új honlap elindulása elıtt.
Szili megkérdezi Orsit, hogy vállalja-e az értesítı kiküldését.
Az oldalra a MaG nevében az alábbi szöveget tesszük fel:
A MaG nem vállal szakmai felelısséget az itt megjelent szakemberek munkájával kapcsolatban.
Lehetséges, hogy ugyanaz a szakember eltérıen felel meg más-más ügyfeleknek.
Azt javasoljuk, hogy a kiválasztott szakemberrel elıször találkozzanak személyesen, és utána
állapodjanak meg a közös munkáról.

A listára a szakemberek felvétele-levétele elnökségi hatáskör.
A lehetséges célcsoportba tartozók e-mail címeit mindenki összegyőjti, és továbbítjuk Orsinak, ha
ı elvállalja a kiküldést.
c. gestalt.hu
A www.gestalt.hu domain jelenleg Mosonyi Szilárd tulajdonában van, bár az Egyesület abban a
hiszemben használta az elmúlt 3 évben, hogy a MaG rendelkezik vele, és a MaG részére tartja
fenn Szili a domaint.
Szili beszél a terápiatréning résztvevıivel (mit csoporttárs), hogy miért nincsenek aktívan jelen a
MaG szakmai életében. Ezután lesz döntés domain-név ügyben.
2. Seán szervezeti tréningje
A tagság nagy arányban válaszolt az igényfelmérı e-mailre.
A legtöbben az alapfokú és haladó szervezetfejlesztést választották. Dia elkezdi szervezni az
idıpontot.
3. Izraeliek tréningje: Kötıdés (Attachment)
Áprilisban vagy késıbb esedékes. Várjuk a válaszukat, hogy mikor tudnak jönni.
4. Spetses beszámoló
Megjelent a Pszichoterápia újságban Bozsogi Dia és Erıs Ila beszámolója a spetsesi
konferenciáról. A lábjegyzetben a szerkesztı az alábbi megjegyzést főzte hozzá a cikkhez:
„A szerkesztıség örömmel üdvözölné, ha a szakma találna egy közösen elfogadható magyar fogalmat
a "Gestalt" helyett.. Különösen a jelzıs értelem zavaró, de az is gondot okoz, hogy egy irányzat
elnevezése magyarul egyébként kisbetővel szerepelne (pl. hipnózis). A nagybető csupán a német
helyesírásból adódik.”

Ila lefordíttatta a cikket angolra, feltesszük a MaG honlapjára mindkét nyelven. Meg fog jelenni a
bermudai Gestalt intézet elektronikus újságjában is.
5. 2009-es konferencia szervezése
A szervezıcsapat második találkozója következik.
Elıtte még a helyszínszervezı csapat addig összeül, hogy elıkészítsék a helyszínnel kapcsolatos
döntést.
Ila egyik ismerıse, Száraz Mariann felajánlotta segítségét a helyszín kiválasztásával kapcsolatban.
Dia megkeresi ıt.
Egyéb felmerült ötletek:
Az Alapszabályba kerüljön be a szakemberek felsorolásához a „tréner”.
Gestalt.lap.hu elkészítésén és karbantartásán elgondolkodunk kb. 1 év múlva.
Elmaradt téma:
Tréningek támogatása

KÖVETKEZİ ELNÖKSÉGI ÜLÉS:
2007. november 26. hétfı 17-20.
A tervezett napirendi pontokról késıbb küldünk értesítıt.

Várunk mindenkit szeretettel!

