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Bence Judit:
Az egész úgy kezdődött, hogy Ádámmal vártunk, hogy megjöjjenek a többiek. Szó
szót követett, aztán tetteket... Pl. Ádám dühös lett és elment, mi meg a közben
megérkezőkkel, némi habozás után, maradtunk, és vártuk, hogy visszajöjjön.
Visszajött, örültem neki nagyon. Közben megbeszéltük a közgyűlés teendőit, Andi
és MJudit elvállalta a jelölés szervezését, tök jó. Aztán a lehiggadás után szuperjót
beszélgettünk mindenféle fájó és kellemetlen dolgokról, pl. hogy ki mire dühös,
hogy érezzük magunkat és miket várnánk (el) egymástól. Nem volt/nincs „aha”
vagy egymás nyakába borulás; leginkább annak örülök, hogy beszélgettünk, nem
mindig pc és udvarias formában. Olyan mintha ez része lenne az az új/régi felállás
összeérésének. Van még sok okoskodás, hogy mi történt, meg egyéni tanulság is, de
azt nem tudom/akarom a közösbe, ennél félénkebb vagyok. Akit érdekel még több
és szeretne hatással lenni, jöjjön el a következő elnökségire 
Szabó Andrea:
Volt egy összezördülésem Ádámmal, majd ebből egy nagyon hasznos beszélgetés
bontakozott ki arról, hogy kik vagyunk mi valójában, mint MaG. Baráti közösség
vagy egy profi egyesület, ezeknek mik a szabályaik?
Milyen szabályok között érezzük okén magunkat, ki mit vár el a többiektől? Én,
mint új elnökségi tag, hogyan érzem magam az elnökségben. Bepasszolok-e az
elnökségbe vagy sem? Nekem ez utóbbi nagyon erős alak mostanában.
Schmideg Ádám:
Számomra az volt a legérdekesebb, h kiakadni azon, h mindig 10-15 perccel később
kezdünk, ez nem egy abszolút igazság. Pl. azért, mert a befejezéssel nem vagyok
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ilyen finnyás, csak a kezdéssel. Ettől még mindig azt gondolom, h jó, ha időben
kezdünk, csak a kényszeressége lett gyengébb.
És fontos az, hogy lehetőleg elfogadjuk egymás hiányosságait. Másnál ugyanilyen
frusztrációt tud okozni pl. az én hullámzó email aktivitásom.
Nekem értékes volt Orsi jelenléte is, hogy kicsit kívülről és nagyon kedvesen tudta
segíteni a folyamatunkat.
Bozsogi Dia:
Én kórházban voltam, így nem tudtam részt venni az elnökségin. Volt arról szó,
hogy felhívnak a többiek, de aztán nem hívtak, én meg közben elaludtam. Azt
álmodtam, hogy itt fekszik a kórházban velem még két elnökségi tag (arra nem
emlékszem, pontosan kik), és azon aggódom, hogy közben Ádám meg ott ül
egyedül és vár ránk.
Aztán elmesélték a többiek, hogy mi történt, és nekem leginkább az lett az alak,
hogy mennyire hasonló sztorit hallok a különböző szereplőktől. Más szervezetben
erős konfliktusok esetén ilyenkor néha annyira más beszámolókat is szoktam
hallani, hogy felmerül: „ti ugyanott voltatok??”. Itt mintha tökre összeértek volna a
különböző szubjektív valóságok, még egy ilyen erős konfliktus esetén is.
Ez nekem nagyon megnyugtató.
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