ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2012. február 9.
Készült: 2012. február 9-én 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146 Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség részéről: Bence Judit, Bozsogi Dia, Kis-Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- jegyzőkönyvvezető: Erős Ila és Bozsogi Dia és Bence Judit
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
Napirendi pontok:
1. GTK2 avagy GTK 12
2. NOGT
3. Mini pénzügyi élményfürdő
4. Tagdíjak
5. Alapképzés
6. Szakemberek a honlapon új vezető!
7. Gestalt Est
8. GATLA
9. Gestalt-terápia
10. Hirdetés a MaG levelezőlistán
Elmaradt napirendi pont: MOST SINCS 
1. NOGT: Szobonya Laci lemondott a projektvezetői pozícióról. Most Erős Ila és Sáfrány
Kinga tagságával akarunk előbbre lépni, aztán megyünk tovább a szervezet akkreditálásával,
ebben majd esetleg a GTK csoport erőforrásait kívánjuk használni. Nagyon köszönjük Laci
eddigi, nem kevés munkáját. Nem kizárt, hogy a projekt lelassulása tükrözi a kultúraváltástól
való tartózkodásunkat, ezzel együtt újra megerősítettük, hogy ezt fontosnak tartjuk és
szeretnénk ebben az évben NOGT tagok lenni.
2. GTK2 vagy GTK12: A névváltoztatást a 2012-es indulás indokolja. Két jelentkező volt a
GTK2 szervezői pozícióra. Ádám és B.Judit személyesen találkozott velük, aztán
megállapodtak Fülöp Sanyival mint kiválasztott szervezővel. A szponzor (Ádám) és a
projektcsapat (B. Judit és Dia) megállapodott a munkafolyamatban, legfőképpen arról a
strukturáltságot hogyan biztosítják. Ádám és Sanyi közösen meg fogja hirdetni a Sanyi
megérkezését és a képzést a tagságban. A GTK jelenlegi résztvevőinek Dia továbbítja, hogy
Sanyi lett a szervező. Ádám ír a már jelentkezetteknek, Sanyi felveszi velük a kapcsolatot. Dia
odaadta a meglévő GTK-s dokumentumokat Sanyinak. Ahhoz, hogy sikeres legyen a projekt,

azaz el tudjuk indítani a képzést ebben az évben is, szeretnénk használni a tagság energiáját,
kapcsolatait és felajánlásait.

A GTK12 szervezője és szponzora megállapodik
3. GATLA: A GATLA szerződött a gárdonyi Nautisszal, így már biztos, hogy itt tartják a nyári
programjukat! :) B. Judit és Dia tárgyal velük arról, hogy mennyi kedvezményt tudnak adni a
MaG-tagoknak.
4. Mini pénzügyi élményfürdő: Dia ma találkozott Somogyi Andival és Bakos Jucival, hogy
egyeztessék a pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat. Tisztázták, hogy Andi felel a kimenő,
míg Juci a bejövő számlákért. Felmerült, hogy bankot váltsunk, mert a jelenlegi (K&H) elég
drágának tűnik. Juci február 28-ig utánanéz jobb lehetőségeknek (pl. CIB). Folytatódott a
nyitott tételek felgöngyölítése, már csak néhány ilyen van.
5. Tagdíjak: Kevesen fizették be határidőre a tagdíjat, nem tudjuk, hogy miért. Eddig Ádám
kiküldött egy levelet, és Somonyi Andi egy másikat az adatváltozással kapcsolatban.
Eldöntöttük, hogy Somogyi Andi küldjön számlát, és menjenek ki emlékeztetők először a
listára, majd névre szólóan; ezen kívül köszönjük meg azoknak, akik már befizették. A GTK
résztvevőket, akik igénybe veszik a MaG-os kedvezményt erre az évre, kezeljük szigorúbban,
ennek is Andi fog utánajárni.
6. Alapképzés: Nem léptünk előre a múltkori elnökségi óta, beszéltünk arról, hogy mi tud
segíteni az előrejutásban. Felmerült, hogy keressünk szervezőt, de lehet, hogy csak zárt
körben hirdetjük meg vagy meghívással. Az lenne a legjobb, ha hosszú távra találnánk valakit,
aki kézbe veszi az alapképzés(ek) szervezését. Gondolkoztunk azon, hogy kiket hívnánk meg

szívesen a szervezői szerepre. Ebben az évben újragondoljuk a képzés tartalmát és a tréneri
kört.
7. Szakemberek a honlapon: Ila átvette Orsitól a projekt vezetését, ennek örülünk. Ila keres
majd minket, ha kérdése van.
8. Gestalt Est: Alakult egy három fős szervezői csapat, melynek vezetését Varga Zsófi vállalta
el. A csapat tagjai még Miklós Andi és Wieszt Attila. Ila, Dia és Jókay Rita is tartana Gestalt
Esteket. Fontos, hogy ez egy folyamatos eseménysorozat legyen, nem feltétlenül tökéletes
formában, de menjen.
9. Getstalt-terápia: így javasolt helyesen írni és mi ezt szeretnénk követni.
10. Hirdetés a MaG levelezőlistán: Szóba került, hogy hirdessünk-e a levlistánkon olyan
Gestalthoz kötődő programokat, amikre nem kapnak a MaG tagok kedvezményt. Abban
maradtunk, hogy tartsuk magunkat a megszokott szabályunkhoz, miszerint csak olyan
programot hirdetünk meg, amiben garantált a legalább 10% kedvezmény.

