ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. december 09.
Készült: 2010. február 4-én 9.30-tól 13.00-ig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis- Tamás Loránd
- tagság: Jókay Rita, Sáfrány Kinga, Szobonya László
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Terápia tréning szervezıi pozíció
2. Gestalt Est
3. Pénzügyi beszámoló az Alapképzésrıl
4. NOGT jelentkezés
5. 2010-es tervezés
6. BodyMind
7. Sexual Grounding
8. Gestalt alapú önismereti program
1. Terápia tréning – Rita
A képzés minimum 15 fı részvételével indul.
Az elnökség Jókay Ritát választotta a terápia tréning szervezıjének. Még nincs a költségvetésben
végleges elnöki döntés, s hogy ez minél elıbb megtörténjen, az alábbi témákat vetette fel Rita az
elnökségnek:
• tolmács
• interjúzó személy
• EU pályázattal részt venni
• tréninghelyszínek
• kedvezmények, részletfizetés
• végleges ár
Rita ktg összehasonlítást végzett, hogy valóban drága-e a képzés, mert az érdeklıdık jelezték,
hogy magasnak tartják az árat.
Tolmácsolás:
• A tolmács megosztja az érdeklıdıket. Van, aki úgy gondolja, hogy szükséges, és akkor
jön, van, aki akkor jön, ha nem lesz fordítás.
• Az elnökségi tagok is elmondták a tolmáccsal kapcsolatos élményeiket, elınyét, hátrányát:
- Ádám: meg kell nézni, mekkora része az árnak
- Dia: jó élménye van, javasolja
- Judit: Kis Annában gondolkodik, fontos, hogy ki a tolmács és javasolja
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Loránd: pozitív élménye van, szakmai megerısítése is van, ha több nyelven hallják az
elıadást
- Rita: Igen, szükséges. Egy év után megkérdezné a résztvevık véleményét.
A tolmácsolás mindenképpen több jelentkezıt vonz be.
Döntés: Tolmács legyen, Kis Anna személyében.
A többi témát levélben egyeztetik, s ha szükséges döntést is hoznak.
Teendı: Loránd az integratív terápiás képzés árának utána néz.
2. Gestalt Estek – Dia
Dia vállalja, hogy szponzorálja a Gestalt Esteket. Az Estek szervezıi: Forrai Marcsi (elvégezte a
gestalt alapképzést) és Domonyi Éva (elkezdte a coaching képzést). Mindetten Kvt-sek.
A tervezetben két elıadó és négy téma van:
a. Boros András - Virginia Satir (terápiás filozófia)
b. Fekete Éva - BodyMind
c. Szobonyai László
d. Makai testvérek
Több listán már hirdették és nemsokára a MaG listákra is felkerül. Az elsı Est február 22-én 18
órától 20 óráig tart.
Kérés: Javaslatok témára, elıadóra, esetleg az elnökség is tarthat Estet, mint korábban.
3. Alapképzés beszámoló - Loránd
• Képzıkkel találkozó szervezés alatt
• Pozitív és negatív visszajelzések is érkeztek
• A legtöbb pozitív visszajelzést Molnár Tibor és Goldschmidt Liza kapta.
A képzés sikeres volt, több tanulsággal, és közel 2 milliós nyereséggel zárult.
Teendık: Loránd: Még egyszer kéri a visszajelzéseket (névre szóló legyen, határidıvel), hogy
még több tanulságot vonjunk le az következı alapképzés indításához.
Az elnökség nemcsak a képzésrıl, hanem a szervezésrıl, a szervezı személyérıl is beszélt.
Ádám: Számára megnyugtató volt a szervezés.
Szobonya Laci: Mint résztvevı pozitív visszajelzést adott Lorándnak.
Loránd: Megnehezítették a szervezést:
• átszervezések a csoportok között
• létszámkérések, hogy ne legyen 20fınél több a csoport.
• részletfizetési kérelmek
• visszamondás (betegség, anyagiak miatt),
• csere más tréninggel
Egyébként nagyon jó érzéssel vitte végig a szervezést.
Igényként merült fel a résztvevıktıl: folytatni, vagy újra alapképzést indítani.
Loránd lezártnak tekinti a képzést a végleges ktg-beszámoló és a tréneri megbeszélés után.
A következı elnökségi lépés a szervezı részére az utalvány kiállítása, a beszámolót követıen.
4. NOGT – Dia
Dia kezdeményezte az Egyesület regisztrációját és a magyarországi képviseletet. Sok munkája van
benne, és még rengeteg teendı van hátra. Kérte az elnökség támogatását a további munkákra, és
javasolta projektszervezıt keresni. Bence Judit felajánlotta segítségét. Dia elmondta, hogy már
meghívást is kaptunk következı board meetingre.
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Teendık:
rendelkezésre áll:
- alapszabály lefordítása
- elnökség, tagság
készíteni kell:
- szervezeti felépítés
- képzı intézmények
- társ szervezetek listái
- aktuális pénzügyi riport
- terápia árak
Etikai kódexet elküldték
Döntés: A fordítási munkákat az Egyesület kiadja fordítónak.
Teendı: Dia: koordinátort keres a tagságból.
Egy személyt kell delegálni Magyarországról EAGT-be. Az elıírt kötelezı kritériumoknak
(Gestalt terápiás képzés, elıírt kliens óra..) meg kell felelni. Ez alapján Ádám a legalkalmasabb
személynek Sáfrány Kingát javasolta. Kinga nagyon megtisztelınek találta a felkérést, melyet el is
fogadott. Kinga részletesebbne is utánanéz, mivel is jár ez, mi is ez pontosan.
5. 2010-es tervezés
Hívó kérdés: hogy néz ki szakmailag, pénzügyileg a MaG 2010-ben? Áldozni kell rá egy elnökségi
ülést, hogy részleteiben megbeszélésre kerüljön. Javaslat: Erre a következı elnökségi ülés a
legalkalmasabb. Teljes elnökségi létszámmal, s reméljük sok taggal.
Addig is gondolkodik az elnökség a témákról, a folyamatokról, s aznap reggel megtervezik az
ülést.
6. BodyMind – B. Judit
Nagyon nagy megelégedéssel, sok pozitív hatással, eredménnyel zárult a tréning. 17 fı vett részt a
képzésen. A pénzügyi beszámolót a szervezı, Viga Orsi készíti el.
7. Sexual Grounding – Ádám
Fekete Erikán keresztül megkereste Ádámot egy lány az alábbi kéréssel.
Szívesen szervezne néhány tréninget az Egyesületbe. Amit ı kérne: ingyenes részvétel +
háttértámogatás (pl. címlisták).
Informálódunk, több csatornán érdeklıdünk, hogy milyen terápiás képzésrıl van szó, milyen a
kapcsolódása a Gestalthoz.
8. Gestalt önismereti program – Kinga
Alapképzésbıl nıtte ki magát. Sáfrány Kinga és Goldschmidt Liza szervezi.
A képzés várhatóan 3 x 2,5 napos lesz. Február 16-án meghirdetik a MaG listákon, a program
március vége felé fog indulni. Itt is biztosítják az ismert kedvezményeket a képzık.
Az elnökség arról is beszélt, hogy hogyan kapcsolódik a Gestalthoz, milyen támogatást tud
nyújtani ehhez a képzéshez az Egyesület.
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Kimaradt témák:
 SZMT-MaG találkozó
 „G-pont” találkozó
 ODWS pályázat
 Elnökségi levelezési kultúrája
 Könyvtár
 A MaG fájljainak tárolása
 Blog a MaG honlapon
 Szakemberek a honlapon
Teendık:
Dia:
Loránd



koordinátort keres a tagságból az NOGT teendıkhöz
 az integratív terápiás képzés árának utána néz
még egyszer kéri a visszajelzéseket az alapképzés
résztvevıitıl

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 2010. március 10. 9.30-13 óráig, Flow Tréningközpont.

4

