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KKEEDDVVEESS  TTAAGGTTÁÁRRSSAAIINNKK!!  
  
 Szeretettel hívunk Benneteket az egyesület elnöksége nevében, a 2012. 
évi közgyőlésünkre és a Kende Hanna Egyesülettel közösen rendezett 
szakmai mőhelyre, melyen az individuálpszichológiai gyermekpszichoterápiáról 
gondolkodunk. 
 A találkozások nagy örömet jelentenek, inspirációt, erıt és kitartást 
adhatnak a további közös tervek kialakításhoz és megvalósításához. 
Kérünk Benneteket, tiszteljétek meg rendezvényünket, hogy 
összefogásunk erısödhessen.  
 
 
Idıpont: 2012. május 26. 13.00 óra 
Helyszín: Budapest, Budafoki út 17. (Szabad Iskolák Alapítvány)  
 
PROGRAM 

o 9.45 – A MIPE és a Kende Hanna Egyesület szakmai napja „Virtuális 
világ versus pszichodráma” címmel 

o 14.00 – Közgyőlés 
 

Amennyiben a KÖZGYŐLÉS határozatképtelen, úgy az ülést 2012. 
május 26-án 14.30 – kor azonos napirenddel és helyszínen 
megismételjük! 
 
A Közgyőlés napirendi pontjai: 

♣ A 2011. évi munkáról szóló beszámolók megtartása, megvitatása, elfogadása. 
A beszámolókat az Elnök, a Tanulmányi Bizottság elnöke, a Pénztáros és a 
Felügyelı Bizottság elnöke tartják.  

♣ A 2011. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és annak elfogadása. 
♣ A Közgyőlés tájékoztatása az Alapszabály ıszi módosításának tervérıl. 
♣ Közgyőlési határozat az Egyesület és a Pszichoterápiás Tanács 

együttmőködésérıl. 
 



EGYEBEK 
Az idei év – eddigi - szakmai hírei, programja 
 

a.) A MIPE aktuális eseményei, képzési programjai honlapunkon 
olvasható: www.mipe.hu 

b.) 2012 ıszén a XVII. Vándorgyőlést Budapesten rendezzük. 
c.) Az ICASSI-t ebben az évben Litvániában Druskininkaiban szervezik. Bíztatunk 

Benneteket a részvételre. 
  

 
PÉNZÜGYEK 
- Éves tagdíj 

Emlékeztetı: Amennyiben tagdíjtartozásod van, kérjük, rendezd le a 
közgyőlés idıpontjáig. Segítséget ehhez Szabó Margit pénztárostól kérhetsz: 
30/356-87-26 vagy szabo.margit4@upcmail.hu  
Az idei tagdíj összege: 5.000,- Ft, kivéve a nyugdíjasokat és tanulókat, kiknek 
csak 1.000,- Ft. A levél mellékleteként bekészítettünk egy csekket, de 
átutalással is ki lehet egyenlíteni: OTP 11708001 – 20550909 számlaszámra.  
(Ha lehet: 2012. május 20-ig.) 

- SZJA 1% 
Az idén is örömmel fogadjuk a Szja 1%-os felajánlásokat. Kérjük, ha még 
nem vagy elkötelezve más szervezet felé, támogasd a MIPE-t, s esetleg ajánld 
másoknak is egyesületünket. Adószámunk: 18186646 – 1 – 42 (Mellékelten 
küldünk egy kitöltött papírt, melyet borítékba kell tenni, megcímkézni, stb.) 

 
 
Életfeladataitok megvalósításához bátorságot, kitartást és együttmőködı 
társakat kívánva, üdvözlettel: 
 
 

Szélesné dr. Ferencz Edit 
 

MIPE elnöke 
e-mail: sz.ferencz.edit@gmail.com 

Pinterics János 
 

MIPE titkára sk 
e-mail: pinterics.janos@freemail.hu 

 
 
 


