ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. október 24.
Készült: 2011. október 24-én 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146 Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd, Malatinszky Judit
- tag: Viga Orsolya
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
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2. MaG-SZMT kapcsolódás
3. Rövid projektbeszámolók – élményfürdők
4. Gestalt Est
5. Lélekképző / Kapszli
6. Pénzügyi beszámoló
7. GATLA
8. Jövőkép
9. Andrásofszky Enikő támogatása
1. Autentikus Mozgás Műhely – élményfürdő a programról és a pénzügyekről
10 résztvevővel megtörtént a program, beleértve Viga Orsi szervezőt is. A programról a
résztvevők visszajelzései nagyon pozitívak. A program elején volt kis kavarás a teremmel,
de Orsi asszertíven megoldotta a helyzetet. Tanulság, hogy érdemes szerződést kötni a
helyszínnel. Nagyságrendileg nettó 110e Ft nyereség lett a programon, bruttó 600e Ft
bevétellel és kb. bruttó 460e Ft kiadással.
Néhány tanulság a programról:
Ez a program sajátélményű-önismeretinek volt meghirdetve, a mi szokásos
célcsoportunk (tanácsadók, coachok, szervezetfejlesztők) valószínűleg vevőbbek
arra a programra, ahol szakmai szempontból is tanulhatnak valamit, amit
használhatnak a munkájukban.
Sajátélményű programnak ez lehet, hogy drága volt (kedvezményes MaG-os
jelentkezés 52e Ft+ÁFA).
Érdemes ezt a két fajta programot különválasztanunk: szakmai vs. önismeretisajátélményű program.
Az elnökség felvetése: adjunk a fenti két programra egy részvételi díj sávot, ami az
eddigi programokon gyakorlat volt, működött, és egyfajta viszonyítási pont.
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Szóba került egy nagyobb ívű képzés lehetősége, Autentikus Mozgás kiképző
tréning, ami kimondottan szakmai képzés lenne olyanoknak, akik maguk is
szívesen tartanának ilyen műhelyeket.
Legyen minden programnak szponzora az elnökségen belül, akivel a szervező
tudja tartani a kapcsolatot, főleg, ha elakad.
Mindannyian sajnáljuk, hogy az elnökségből senki nem volt jelen. A
kedvezményes elnökségi részvétel nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is, hogy
igyekezzünk minden, MaG-ban szervezett programon legalább egy elnökségi
taggal jelen lenni.
Orsinak nagyon köszönjük a szervezést!
2. MaG-SZMT kapcsolódás
Az elnökségből M. Judit SZMT-tag, és vállalja, hogy a programjaink meghirdetését kiküldi
a levelezőlistára.
3. Rövid projektbeszámolók – élményfürdők
Ádám Gestaltos cikke megjelent a Mindennapi Pszichológiában, befejezetlen
ügyek témában, „Kitenni a pontot az i-re – Befejezetlen ügyeink” címmel.
Gratulálunk!
KAPOCS Xtra: Az OSDI-on megalakult egy projektcsapat abban a témában,
hogy csináljunk olyan MaG-os együttléteket, aminek van szakmai vonulata is, és
van benne szórakozás is. A projektcsapat: Malatinszky Judit, Ézsöl Andrea, Jókay
Rita és Sáfrány Kinga. Januárra körvonalazódik egy ilyen program. A
projektcsapat célja az, hogy erősítse a MaG-ban a „Being together” érzését, amire
nagy igény van bennünk. Novemberben lesz következő projektülésük, utána
beszámolnak a konkrétumokról.
Pályázat: Tunkel Judittal kezdtünk el dolgozni, aki segít nekünk
pályázatfigyelésben és pályázatírásban. Egyelőre néhány lehetőséget küldött, de a
kevés infó alapján nem tudtunk érdemben döntést hozni. Örülünk, hogy
megvannak az első bébi lépések. M. Judit folytatja a beszélgetést T. Judittal, hogy
melyik pályázatnak mi a részlete, és érdemes-e belevágnunk.
NOGT: Eddig abba tettünk sok energiát, hogy legyen egy elég jó panaszkezelési
és fellebbezési eljárásunk. A kritikus lépés, hogy legyen legalább egy EAGT
tagunk – éppen folyik az információk összegyűjtése, hogy Erős Ila és Sáfrány
Kinga tagbelépési kérelmét be tudjuk adni. Ha bármelyiküket elfogadják EAGT
tagnak, akkor érdemes tovább haladnunk. Örülünk, hogy ilyen tiszta a fókusz, és
hogy mi a következő lépés.
4. Gestalt Est
Azt látjuk, hogy van energia az Est körül, van rá igény, és az elnökség fontosnak tartja az
Estek folytatását. Szükségünk van olyan operatív szervezőre, aki kézben tartja az elejétől a
végéig az Estek megszervezését, előkészítését, meghirdetését és levezénylését. Dia beszél
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az eddigi szervezőkkel a folytatás kapcsán, Malatinszky Judit pedig beszél Ézsöl Andival,
aki korábban jelezte, hogy szívesen beszállna szervezői munkákba a MaG-ban. Dia
lemondott a Gestalt Est szponzori szerepéről, és egyelőre nincs más az elnökségben, aki
ezt átvette volna.
5. Lélekképző / Kapszli
Meghívást kaptunk, hogy bemutatkozzunk a Lélekképzőn (Károli Pszichológus Napok),
ami egy pszichológus hallgatóknak szóló, különböző irányzatok bemutatását célzó
esemény. Ádám és Lóci elmennek, bemutatják a Gestalt-ot, az egyesületet és hogy hogyan
lehet ebben az irányzatban képződni.
6. Pénzügyi beszámoló
Dia elkezdte alaposan átnézni a pénzügyeinket, Juci zseniális táblázatokat csinál, és
nagyon klasszul támogatja a munkánkat. Bizonyos bevételek könyvelése még folyamatban
van (pl. GTK1, Autentikus Mozgásműhely) és adók, járulékok egy része is hiányzik a
táblázatból. A GTK-nál nagyon nehéz követni, hogy hogy állunk, mivel az egy több éven
keresztül tartó folyamat. Összességében úgy tűnik, hogy ebben az évben lesz
többletbevételünk, Dia vállalta, hogy decemberig elkészít egy végleges változatot.
7. GATLA
Rita és Bob Resnick ellátogatott hozzánk megnézni a lehetséges helyszíneket, és a
gárdonyi Hotel Nautisszal várhatóan szerződést is kötnek – azaz 2012 nyarán a GATLA
úgy tűnik, Magyarországon tartja az európai nyári gestaltos táborát, a 41.-et a sorban.
B.Judit és Dia jó hangulatú estét töltött velük, tartottak egy remek Gestalt Estet 33
résztvevővel, illetve utána az elnökség elvitte őket egy kellemes vacsorára. A MaGtagoknak terveznek kedvezményt adni a résztvevői díjból.
Örülünk, hogy egy berlini félmondatból („És nem akartok Magyarországra is jönni?”) egy
ilyen sikeres megvalósulás lesz :)
8. Jövőkép
A jövőkép kapcsán beszélgettünk arról, hogy szeretnénk átalakítani (kialakítani) a képzési
rendszerünket, és elsősorban az alapképzés került szóba. Beszélgettünk arról, milyen
elemeket tartanánk meg, és miket változtatnánk.
9. Andrásofszky Enikő támogatása
Ádám szól Évának és felhívja Enikőt, hogy megbeszéljék a megoldást. Úgy tűnik, egy
hosszú, kacifántos félreértés van a háttérben. A lényeg, hogy Enikő még a Leaders
konferencia projekttagjaként kapta a támogatást, így azért nem kell 'szokásos' vállalást
csinálnia.

Elmaradt napirendi pontok:
 GTK2
 Jelenlét ws
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