ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. február 2.
Készült: 2015. február 2-án, 13.45-16.45 óráig
Helyszín: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 20-22.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Vattay Dániel
Tagság: Antal Lívia, Kálmány Andrea
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:

1. Pszichoterápia Konferencia
Mondok Árpi fogja kézben a szervezést, tartja a kapcsolatot a szervezőbizottsággal,
és hozza a híreket a tagságnak. Többen is vannak, akik jelezték, hogy lehet, hogy
jelen lesznek Gestaltos előadással, Árpi gyűjti össze a jelentkezéseket. Kértük tőlük,
hogy hozzák szóba / említsék meg az Egyesületet.
És MaG-ként viszünk szóróanyagokat, amiket ott kihelyezünk (MaGról /
Gestaltról, tréningekről).
2. Közgyűlés
Szeretnénk, ha a Kőlevesben lehetne, Dani beszél velük. A Közgyűlés április 7-én
lesz, MJudit a napokban meghirdeti, Dia pedig meghirdeti és gyűjti az elnökségi
tagsági jelöléseket.
Napirendi pontok:
 Beszámoló az előző évről – Tervek Mjudit megírja, Dia ehhez küld ehhez
előző évit
 Pénzügyi beszámoló – Dia készül
 Elnökségi tag választása – Dia készül
 Képzési keret az elnökségi tagoknak
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3. Tavaszi tréningek külföldi trénerekkel
Tali – 6-an jelentkeztek az Early Bird határidőig, ami kevésnek tűnik, és közben Tali
is jelezte, hogy később szívesebben jönne. Úgy döntöttünk, elhalasztjuk a tréninget
pár hónappal, keresünk új időpontot. Dani mindent intéz ezügyben, lemondja a
tolmácsot és a helyszínt. A már bejelentkezett embereket Dani felhívja telefonon.
Jay – egyelőre 12 főben húzta meg a max. létszámot, Dani tárgyal vele, hogy
lehessen ez 14-16.
4. Gestalt Plusz
Sarkadi Tünde lemondott a szervezői szerepről – itt is nagyon köszönjük neki a sok
munkát, amit ebbe elkötelezetten és lelkesen beletett. Kicsit beszélgettünk arról,
hogy akarjuk-e folytatni ezt a programsorozatot, és arra jutottunk, hogy igen.
Írunk körbe emailt a tagságnak, hogy van-e, aki szívesen kézbe venné ezt. Dia küld
ehhez neki programszervezői feladatokat, és Tündével is egyeztet, hogy milyen
feladatokat kéne csinálnia a leendő Gestalt Plusz szervezőnek.
5. MaG Hely / Székház
Szeretnénk létrehozni egy projekt teamet arra, hogy megéri-e, és ha igen, milyen
saját helye legyen a MaG-nak. Dani meghirdeti a tagságnak, hogy kinek van kedve
beszállni. MJudit és Antal Lívia jelezte, hogy szívesen részt vesz ebben a munkában.
Dia vállalta, hogy pénzügyi adatokat szolgáltat ehhez, pl. terembérleti díjak az előző
években, tervek szerint, stb.
6. Coach Szövetség
Kaptunk egy megkeresést a Magyar Coach Szövetségtől, hogy MaG-ként akarunk-e
tagok lenni. Ennek éves díja lenne, és a tagjaink elméletileg felkerülhetnek az ő
oldalukra. Szeretnénk, ha a Szakembereink oldalán megjelenő Gestaltos coachokat
elismernék. MJudit találkozni fog a vezetővel, és beszámol a megállapodásról.
7. Magyar Pszichoterápiás Tanács
Találkozni fog MJudit és Erős Ila Harmatta Jánossal, a MPT elnökével, képviselve
az NGI képzésében végzett terapeutákat, hogy az EAP (aminek magyarországi
képviselő szervezete az MPT) regisztrálja őket.
8. GTK Tanárképzés
7 résztvevő vesz részt most a Tanárképzésben, ami elindult a maga útján. Évente 3
alkalommal trénerképzésen vesznek részt, minden mostani GTK hétvégén ketten2

ketten hospitálnak, és a 2015 szeptemberében induló képzés 3 hétvégéjét magyar
tanárok tanítanak.
9. GTK15
6 jelentkezési lap érkezett eddig be, ez az eddigi rekord, nagyon örülünk neki! Arra
számítunk, hogy a képzés mindenképpen el fog indulni, várólistára is számítunk.
MJudit fog levelet írni a jelentkezetteknek, amiben leírja a következő lépéseket.
10. GTK Kóstoló
22-en voltak, hatalmas érdeklődés övezte, és nagyon jól sikerült az alkalom. Másnap
érkezett be a jelentkezési lapok nagy része. Szabó Andi volt az este szervezője ls
házigazdája, terapeutaként Bence Judit, Jókay Rita és Mondok Árpi volt jelen.
Köszönjük nekik a közreműködést!
11. Gestalt Est
Jókay Rita és Moldován Edit egy nagyon jó hangulatú Gestalt Estet csinált a Gestalt
Roots Konferenciáról, kb 14-en vettek részt.
12. Könyvfordítás
Lívia felvetette, hogy létrehozhatnánk egy tervet arra, hogy 5 éven belül milyen
tankönyveket szeretnénk lefordíttatni – tekintve, hogy a képzés egyre inkább
magyar nyelvű lesz. Erre is jó lenne létrehozni egy projektcsapatot.
13. Projektcsapatok – WANTED
A mai elnökségi ülésen több projektcsapat igénye is felmerült. Arra jutottunk, hogy
egy közös levélben hirdeti meg Dani, hogy milyen dolgokba várunk csatlakozni
vágyó tagokat:
 MaG hely projektcsapat
 könyvfordítás projektcsapat
 Gestalt Plusz szervező
 Pályázati Bizottság
Elmaradt napirendi pontok:
 Szupervizor képzés
 GTK13 csoportnak szupervízió szervezése szeptembertől
 Pénzügy és admin
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Online újság
Résztvevők / érdeklődők adminisztrációja
Gestalt Est / Gestalt Hétfő
Esetleírások – online elérhető tagoknak
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