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Magyar Gestalt Egyesület
2013. szeptember 5.
Készült: 2013. szeptember 5-én 17 órától 20 óráig
Helyszín: 1146 Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség részéről: Bence Judit, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám, Szabó Andrea
- jegyzőkönyvvezető: Schmideg Ádám
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Rékababa
Magunkról
Úgy döntöttünk, hogy a következő elnökségit zárt körben tartjuk, és annak szenteljük,
hogy magunkról beszélgessünk.
GTK pályázók
Dia és Szabó Andi egyeztetik a vállalásokat. Ezek közé tartozik a korábban lefordított
Yontef-cikk lektorálása. Támogatást kaptak (ábécérendben):
●
●
●
●
●
●

Antal Lívia: részletfizetés
Fülöp Sanyi: részletfizetés
Horosz Réka: 150e
Szalai Judit: 150e
Szepesi Zsuzsa: 75e
Virág Orsi: 100e

GTK megnyitása
Jó volna, ha Szabó Andi tudna menni megnyitni az új csoport. Ha nem ér rá, akkor
Ádám megy.
Találkozó Daan-nal
A találkozó témái
●
●
●
●

Az új GTK csoport
Magyar trénerek a GTK-ban
A trénerek napidíja
Együttműködés a magyar és a norvég szervezők között

Magyar trénerek a GTK-n
Apró lépésekben képezzük ki a leendő magyar trénereket, az első csoport januárban
kezd. Az egész előtt egy 2-napos képzésen vesznek részt, amelynek költségeit részben a
MaG, részben a résztvevő fizeti. A képzés részleteit és következő lépéseit Daan-nal
egyeztetjük.
Most péntekig kérünk egy jelentkezési lapot a leendő első körös trénerektől:
●
●
●
●
●
●
●

Angolul megírva
Eddigi aktivitás a MaG-ban
Terápiás gyakorlat/óraszám
Csoportvezetési gyakorlat
Gestalt tanítási gyakorlat
Olvasott szakirodalom listája
Motiváció

Gestalt Est
A következő Gestalt Est okt. 8.-án lesz a New Code-ban, Horváth Tünde tartja, aki
hamarosan elküldi az est témáját. Kérdés: hogyan oldjuk meg az estekkel kapcsolatos
adminisztrációt. Döntés: az elnökségi tagok egymást váltva lesznek párban Malatinszky
Judittal, októberben Szabó Andi, novemberben BJudit.
Közgyűlési jegyzőkönyv
A közgyűlési jegyzőkönyv bírósági beadásához több dokumentáció kell, mint korábban,
pl. a jelenléti íven szerepelnie kell a lakcímnek is. Ennek pótlását Malatinszky Judit
intézi.

