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GATLA
A GATLA körültekintő előkészítő munkával és korrekt kedvezményekkel készen áll a kezdésre. 4 fő
vesz rész a magyar Gestalt közösségből.
Külön köszönjük, hogy a külföldi vendégek elszállásolása érdekében érkeztek felajánlások, Fekete
Erika 3 embert fogad be, Goldschmidt Liza és Szabó Andi is további szálláslehetőségeket ajánlottak
fel, illetve Papp Géza, Konkoly Imre és Erős Ila is jelezték, hogy tudnak segíteni, ha kell.

Cikk lehetőség a Nők Lapja Pszichében
A Nők Lapja Pszichében megjelent egy cikk a gestaltról. A cikk tartalmával az Elnökség nem
maradéktalanul elégedett. Ennek kapcsán egy elnökségi beszélgetés/egyeztetés indult a MaG és a
gestalt, médiumokban való megjelenésének körülményeiről, kritériumairól.

Gestalt Estek folytatás
A gestalt estek szervezése kapcsán a szervezői csapat még találkozik egyszer a nyár folyamán. A
szeptemberi Gestalt Est vendégelőadója már megvan.

Gestalt alapképzés
Ősszel újra indulna az alapképzés, Orsi (projektvezető) Judit és Ádám (Elnökség részéről) dolgoznak
a program megtervezésén, előkészítésén.

GTK jövő évi költségvetése
A GTK jövő évi költségvetését az Elnökség elfogadta.

GTK12 szervezése
A jelentkezők és gondolkodók számára megtartott „zártkörű nyíltnap” sikeresen és jó hangulatban
megvalósult. Ennek ellenére a biztos jelentkezők száma egyelőre továbbra is 5 fő.
A szeptemberre tervezett kezdés előtt lenne még találkozó az érdeklődők részére, Fülöp Sanyi
szervezi a találkozó időpontját.

Szakemberek a honlapon
Ila összefoglalta, hogy kik jelentkeztek és örültünk, hogy 17-en. Átbeszéltük, hogy milyen
szempontok alapján jelenítenénk meg a különböző foglalkozásokat, azaz milyen képzések,
tapasztalatok alapján jelenjen meg a honlapon valaki ’Gestaltos’-ként. Mind a 17 jelentkező kapcsán
döntést hoztunk, Ila visszamegy azokhoz, akiknél információ hiányában kérdés merült fel.
Akik lemaradtak a második határidőről is, küldjék sürgősen Ilának a jelentkezési lapot!

Bernd C. Leygraf – tiszteletbeli tagság
Ila vetette fel Bernd tiszteletbeli tagságát. A háttér ez:
“Szeretném indítványozni, hogy Bernd C. Leygraf legyen az alapító tagok között, és legyen
tiszteletbeli
tag.
Amikor együtt jártunk az IOSD-re, az első modul végén, még 1999-ben ő kezdeményezte, hogy
szívesen tanítana Budapesten Gestalt terápiát. Akkor ez elég távolinak tűnt nekem, de annyira
nem, hogy elfelejtettem volna. Amikor elvégeztem az IOSD-t, Sáfrány Kinga és Goldschmidt Liza
voltak az elsők, akikkel beszéltünk arról, hogy kellene Gestalt intézetet csinálni. De ez is túl
távolinak tűnt. 2002-ben újra találkoztam Bernd-del Londonban, és megerősítette, hogy szívesen

tanítana. Közben, ahogy Gestaltot tanítottam SzMT-ben és máshol (volt, amikor Bernddel együtt,
és Pszichoterápia konferencián is felléptünk együtt), többen ösztönöztek arra, hogy csináljunk
intézetet.
Amikor már elég támogatást éreztem, belevágtunk egyszerre a két dologba, mármint a Gestalt
szervezet és a terápiaképzés megvalósításába. Egymás nélkül talán nem is jöhettek volna létre,
illetve nem váltak volna tartóssá. Ezért azt gondolom, hogy ahogy a MaG-nak kulcsszerepe volt a
terápiaképzésünk végigcsinálhatóságában (tudomásom szerint a 90-es évek elején már volt egy
kezdeményezés, amely a közepén elhalt), úgy Berndnek is kulcsszerepe volt ebben és a MaG
életképességének fenntartásában, ebből következően abban, hogy most jobban szervezett,
eredményességében garantált, és rendszerré alakuló terápiaképzés és alapképzés legyen, ill.
abban, hogy ma már nagyon sokan tudnak a Gestaltról, és ma már egyre hasznosabb
gestaltosnak nevezni magunkat, és használni ezt a marketingünkben.
Az ő ezen hozzájárulását kérem honorálni azzal, hogy az alapító tagok között felsoroljuk, és
tiszteletbeli tag státuszt adunk neki. A javaslat egyébként már régi, még annak idején Tücsi
vetette fel, és nem igazán tudom, miért nem csináltuk meg. Azt is gondolom, hogy a MaG
szempontjából is jó, ha kezdeti külföldi támogatást tudunk felmutatni.”
Bernd tiszteletbeli tagságát az elnökség egyhangúlag elfogadta.

GTK - pénzügy
Dia Somával csinált összefoglalót, hogy hogy állunk. A kimutatás átlátható, látszik, hogy pénzügyileg
jól állunk. A kérdés, hogy a plusz pénzt, hogyan, milyen formában forgassuk vissza.
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