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Elhalasztott napirendi pontok:
 Pénzügyi beszámoló 2012. első félév
 Tréningstatisztikák – Olivér
1. Alapképzés 2012. október
17 résztvevővel elindult a képzés. Pénteken volt egy nyitó-ismerkedő
alkalom, szombaton pedig az első modul.
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2. Pozsonyi Szimpózium élményfürdő
Jano Ballix meghívta a MaG-ot Pozsonyba, ahol egy új Gestaltos szervezet
alakult, ők szeretnének a nemzeti Gestalt szervezetté válni (NOGT). A
szimpózium szlovák és nemzetközi előadók részvételével zajlott. A MaG-ot
Dia képviselte. A tanulságunk, hogy érdekes lehet kimondottan
tudásmegosztó, előadásosabb jellegű alkalmakat is szervezni. Ezen kívül
láttuk, hogy így néz ki egy NOGT tanúsítvány, amiért mi is már két éve
dolgozunk:

3. Szakemberek a MaG honlapon
Gestaltos szakemberek felkerülnek a honlapunkra. Véglegesítettük az
egyértelmű szempontrendszert, hogy ki kerülhet fel Gestaltos
szervezetfejlesztőként,
trénereként,
coachként,
life-coachként
és
terapeutaként. Tartalmilag egyeztettük azt is, milyen bevezető szöveget írunk
a lista elé. Szeretnénk, ha még idén elindulna ez az oldal a honlapon.
4. GTK10 szupervízió
Szeretnénk, hogy a GTK-ban az eredetileg megállapodott 3×3 órás alkalmak
legyenek a szupervíziók, mivel ez feltétele az EAGT akkreditációjának.
Ennek plusz egy éjszaka hotel- és egy napos tréningterem-költsége van.
Döntés: ennek a költségeit az eddig befolyt többletbevételből fedezzük.
Ezt a norvég intézet felé Dia képviseli. Határidő: nov. 5.
Javaslat: Daan decemberi látogatása alkalmával elmegyünk elnökségileg
vacsorázni vele, és értékeljük az eddigi együttműködésünket.
2

5. Nyitott vevői tétel
A könyvelésünkben szerepel egy nyitott vevői tétel egy 2009-es számlával
kapcsolatban. Az illetővel felvettük a kapcsolatot, és mivel a képzésen végül
nem vett részt, azt javasoljuk, hogy a díj 25%-át fizesse ki, a különbözetet
sztornózzuk.
6. GTK13
A GTK12 szervezést értékeltük és lezártuk Fülöp Sanyival.
Szervezünk egy programsorozatot azoknak, akik bejelentkeztek a képzésre
vagy nagyon erősen érdeklődtek.
Elkezdtünk beszélgetni arról, hogyan indítsuk el a GTK13 szervezését, és kit
kérhetnénk fel a szervezői pozícióra.
7. Gestalt Est
Megtorpanni látszik a Gestalt Estek szervezése. A következő Est tervezett
témája: az Arnold Beisser (a változás paradoxona elméletének megalkotója)
életéről készült film megnézése és beszélgetés róla.
8. E-mailben meghozott döntések
 Juhász Judit pályázott a Gestalt Alapképzés kapcsán támogatásra. Az
elnökség a pályázatot elfogadta, 50.000 Ft-tal támogatjuk a részvételét.
 Kozák Olivér pályázott a GISC által felajánlott 1000 USD-s keretre –
a Gestalt Roots konferencia részvételére szeretné elhasználni. 400
EUR összegre pályázott, amit az elnökség elfogadott.
 A könyvtár részére megvásároltunk/megvásárolunk néhány dolgot:
o Arnold Beisser életéről készült film
o „Hogyan válaszunk pszichoterapeutát” c. könyv
o Jorge Bucay könyvei
o „Skills in Gestalt” c. könyv
o Gestalt Therapy: 100 Key Points and Techniques
 A CIB banknál új bankszámlát nyitottunk a MaG-nak (olcsóbb
fenntartás és könnyebb kapcsolattartás)
 Domainszolgáltatót és tárhely-szolgáltatót is váltottunk, mert pár
dologgal elégedetlenek voltunk. Az éves fenntartás ugyanannyi, de
jobb szolgáltatást és könnyebb kapcsolattartást remélünk.
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