
2011.november 11-13., Siófok 

 

Kedves Kollégák!  

A Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület 2011-ben  

5. alkalommal rendezi meg az újratöltött  

Pszichoterápiás Hétvégét.  

 

Ajánljuk a részvételt azoknak a szakembereknek, akik 

- ismerkednek a szakmával és keresik a számukra megfelelő mód-

szert, irányzatot; 

- már tapasztalattal rendelkeznek a segítő szakmában és kíváncsiak 

más kollégák munkájára, a sajátélmény új rétegeire, a szakmai 

nagycsoport tapasztalatára; 

- a szakmai közösséghez tartozás megerősítő élményére vágynak. 

Étkezés: szombat, vasárnap büféreggeli,  

szombaton menü ebéd, péntek, szombat 

svédasztalos vacsora.  

Vegetariánus étrend szerepel a kínálatban.  

Pénteken és vasárnap ebéd az étteremben  

önköltségi alapon kérhető 1500-2000 Ft áron.  

Helyszín, szállás: 

Hotel Magistern**** 

Siófok, Beszédes sétány 72. 

www.hotelmagistern.hu 

Szervező stáb:  

   Eszik János 

   Fekete Karolina 

   Horváth Klára  

   Terenyi Zoltán 

Tanácsadók:  

   Harmatta János 

   Szőnyi Gábor 

Információ, jelentkezés:  

   Fekete Karolina 

   1061 Budapest,  

   Andrássy út 20. 

macsope@gmail.com 

www.macsope.hu  

 A program sajátosságai: 

- szakmai nagycsoport, sajátélményű módszerdemonstrációs kiscsoportok és az informális 

közeg integrációja intézményi pszichoterápiás tapasztalatszerzésre is alkalmas; 

- lehetőséget és teret biztosít különböző irányultságú, szakmai identitású szakemberek  

találkozásához, a különböző pszichoterápiás, csoportterápiás módszerek megismeréséhez; 

- segít megtapasztalni szakmai közösségünkben az összetartozás, a megbecsülés, a fejlődés  

forrásait; 

- hozzájárul a pszichoterápia értékteremtő, értékőrző jellegéhez: a pszichoterápiát mint  

kulturális értéket igyekszik felmutatni a segítők, a társszakmák képviselői, az értelmiség    

számára is; 

- a résztvevőknek feltöltődést nyújt, segítség a kiégés megelőzésében. 

vezeti: Soós Nóra 

Szőnyi Gábor 

2010-ben a Pszichoterápiás Hétvégen az alábbi módszerekkel 

dolgozó kiscsoportos demonstrációk szerepeltek a programban:  

Bálint-csoport; csoportanalízis; mozgás- és táncterápia; 

pszichodráma; integrált kifejezés– és táncterápia; jungi analitikus 

kiscsoport; szomato-pszichoterápia; dialektikus behavior terápia 

mailto:macsope@gmail.com
http://www.macsope.hu/


Módszerdemonstrációs kiscsoportok vezetésére várjuk olyan kollégák jelentkezését, akik: 

-abban a módszerben képzettséggel, kompetenciával rendelkeznek; 

-vállalják a részvételt a teljes hétvégi program mellett október elején az előkészítő 

stábülésen illetve a rendezvény után néhány héttel a lezáró megbeszélésen;  

-elfogadják, hogy a bejelentett csoportokból a szervező stáb állítja össze a végleges 

programot; 

-vállalják, hogy abban az esetben is résztvesznek a programon, ha a csoportvezetési 

lehetőséget nem kapták meg.  

Csoportvezetésre jelentkezési határidő: 2011.július 18.  

Részvételi díjak*: 
 

 

 
 

 

A program jellegéből adódóan napijegyet, helyszíni jelentkezést nem tudunk biztosítani. 

A részvételi díj magában foglalja a regisztráció, a szállás és 5 főétkezés költségét. 

*CME pont igénylése esetén 500 ft-tal megnövelt befizetést kérünk. Egyágyas felár: 8000 

Ft/2 éjszaka. 

**Kedvezmény: csoportos jelentkezőknek 8 főtől, MaCsopE tagoknak; nyugdíjasoknak; 

nappali tagozatos diákoknak; határon túli magyaroknak  

«a Hétvég talán a szakmai identitásunkat, az azzal kapcsola-

tos bizonytalanságainkat   tudja nagyon és sok rétegében 

megérinteni.» (Milák P.) 

«az "új hétvége" szétszedi, másként rakja össze a  

"régi hétvégét"». (Soós, Szőnyi, Pszichoterápia, 19:4., 262.o.) 

A program CME akkreditációja folyamatban van.  

A jelentkezőknek visszajelzést, majd  regisztrációs  

adatlapot küldünk a kiscsoportokba való bejelentkezéshez. 

A szervezést megkönnyíti, ha a jelentkezés e-mailben,  

a részvételi díj fizetése átutalással történik  

Számlaszám: OTP 11713005-20096920.  

Psyche (Leptosia nina) egy kis lepkefaj Indiában. 

forrás:http://en.wikipedia.org/wiki/Leptosia_nina  

befizetés július 18-ig szeptember 26-ig október 24-ig 

kedvezménnyel** 22000 Ft/fő 27000 Ft/fő 30000 Ft/fő 

teljes áron 25000 Ft/fő 30000 Ft/fő 35000 Ft/fő 

Azok figyelmébe, akik csoportvezetést terveznek  
A PsziHé 2011 keretében is minél szélesebb skálán kívánjuk megjeleníteni 

a hazai pszichoterápiás közösség értékeit, munkamódszereit. A tervezett 

kiscsoportokban 12 tanórás csoportfolyamat végigvitelére van lehetőség. 

A csoportok az indulástól zártak, az előzetes jelentkezések alapján osztjuk 

be a csoporttagokat. A helyszín adottságai lehetővé tesznek számos pszi-

choterápiás módszer csoportos bemutatását, teremszerű csoportszobák és 

több kisebb, csoportozásra alkalmas helyiség is rendelkezésre áll.  

vezeti: Gál Béla 


