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A European Focusing Association (EFA) nagy örömmel hív meg 
az első Európai Fókuszolás Konferenciára, melynek címe: 

 

A Fókuszolás arcai 
2018, május 10-14 

Loutraki, Görögország 
efa2018.weebly.com 

 

 
Hotel Pappas 

 
Ez, az első, európai konferenciánk alkalmat nyújt arra, hogy összegyűljünk és megünnepeljük 
Eugene Gendlin életét és munkásságát, valamint hogy megismerjük a ’fókuszolás néhány 
arculatát’.  
 
A fókuszolásban való jártasságtól függetlenül – legyél akár kezdő, fókuszmódszer oktató, vagy 
terapeuta – örömmel várunk Loutraki gyönyörő tengerparti városába, hogy megosszuk 
egymással tudásunk, és hogy együtt fókuszoljunk. 
 
A célunk az, hogy minden “arculatnak” helyet adjunk. Talán az inspirál, hogyan jelenhet meg 
a fókuszolás az élet különböző területein. Talán nemrég kezdtél fókuszolni és szeretnél többet 
tudni arról, hogyan lehet azt alapszinten elsajátítani és gyakorolni. Talán arra keresed a választ, 
hogyan válhat a fókuszolás a változás hajtóerejévé a politika, a művészet, vagy akár a szociális 
munka területén. Esetleg azon gondolkodsz, hogy ez miként ültethető át az egyes terápiák vagy 
egyéb szakmai képzések, mint például a coaching gyakorlatába. Vagy épp szeretnéd 
megosztani rajongásod a Fókuszolás vagy annak gyökerei, a Személyközpontú Szemlélet 
fiolzófiai alapjai iránt. Bármi is legyen érdeklődésed vonala, reméljük, hogy együtt meg tudjuk 
teremteni az ideális tanulási környezetet egy örömteli, gazdag és inspiráló együttléthez.  
 

A program 
 

A teljes konferencia menetrendjét az új évben hozzuk nyilvánosságra, mely műhelyeket, 
előadásokat, párbeszéd paneleket – és természetesen fókuszolási időt is magában foglal majd.  
 



A regisztrációra május 10-én, csütörtökön 14h és 17h között, a távozásra május 14-én, 
hétfőn, deli 12 óra után kerül sor. 
 
Nyelv 
A fókuszolás különböző “arculatainak” méltatása mellett, szeretnénk az európai közösség 
nyelvi sokszínűségét is tekintetbe venni. Noha a konferencia nyelve az angol, reméljük, hogy 
a nyelvi korlátok legyőzhetőek lesznek önkéntesek segítségével, akik saját nyelvi csoportjaik 
részére szívesen vállalják a fordítást.  
 
EFA 
Szeretettel meghívunk mindenkit, aki szeretne részt venni a European Focusing Association 
jövőjének formálásában, az Általános EFA Gyűlésre, melyet előreláthatólag a konferencia 
vége felé tartunk meg. A konferencia során az EFA projektekre és érdeklődési 
témacsoportokra is időt szánunk. 
 
Fakultatív kirándulások 
A résztvevők számára szeretnénk alkalmat adni Görögország e gyönyörű helyeinek 
meglátogatására is és (elegendő érdeklődés esetén) egy félnapos kirándulás szervezhető a 
következő helyszínekre: 
 
Argolisz (Mükéné - Epidaurosz) és/vagy Nafplion 

Mükéné ősi városa (világörökségi műemlék és régészeti hely, a mitológiai Agamemnón királyságának 
hazája) a görög civilizáció egyik fontos központja. 
Epidaurosz ókori színházát (az UNESCO világörökségi listán szereplő emlékmű) Apolló fiának, 
Aszklépiosznak szülőhelyeként tartották számon, és a klasszikus világ legünnepeltebb gyógyító 
központja volt. Epidaurosz valószínűleg színházáról a legismertebb, mely az egyik legjobb állapotban 
fennmaradt klasszikus görög épület, és mely fantasztikus akusztikájának köszönhetően még ma is 
használatban van. 
Nafplion egy gyönyörű város. Annak velencei erődítményével (Palamidi) és Burtzi bástyák által védett 
kis szigetével, a mai Görögország első fővárosa volt. 

(vagy) Kirándulás a Korinthoszi csatornán 
 
A kirándulásokon való részvétel fakultatív és a konferencia díja ennek árát nem tartalmazza. 
Igyekszünk azonban a költségeket amennyire lehet minimalizálni, és a további részletekről 
később küldünk tájékoztatást.  
  
Valószínűleg a program része lesz egy ‘Görög est’ is. 
 

Regisztráció 
A regisztráció két lépcsőben történik 

 
Mindenekelőtt a Hellenic Focusing Center-nél kell regisztrálni a konferenciára: 
 
Előzetes jelentkezési díjak: 
 

 

Általános konferencia díj (Január 31 előtt) 200 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Diákok és munkanélküliek számára (Január 31 előtt) *140 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Egy napos részvétel (Január 31 előtt) 70 EUR: 
Magában foglalja a konferencia és a felhasznált anyagok díját egy napra. 



 
Konferencia díjak (Január 31 után) 

 

Általános konferencia díj (Január 31 után) 250 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Diákok és munkanélküliek számára (Január 31 után)*180 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Egy napos részvétel (Január 31 után) 80 EUR: 
Magában foglalja a konferencia és a felhasznált anyagok díját egy napra. 

 
* A diákok és a munkanélküliek számára, jelenlegi tanulmányaik vagy munkanélküli státuszuk igazolása 
szükséges. 
 
Ha a konferenciára való regisztrációval kapcsolatban kérdésed van, kérlek, vedd fel a kapcsolatot a 
Hellenic Focusing Center-rel (HFC) a következő email címen: focusinghellas@yahoo.com 
 
Ezután a szállást külön kell foglalni a Hotel Pappas-nál, akik igen kedvező árat ajánlottak a 
konferencia résztvevői számára. 
Az alábbi árak a szállást foglalják magukban a konferencia teljes idejére (négy éjszaka). 
[Figyelem: A Hotel Pappas által megszabott szállásdíj egy nekünk szóló egyedi és igen kedvező ajánlat a 
konferencia idejére. Ha a konferencia ideje alatt kevesebb, mint négy napot szeretnél eltölteni, akkor valószínűleg 
a hotel általános díja lesz érvényben, mint ahogy az a szállásfoglalási oldalakon látható (pl. booking.com). 
Hosszabb tartózkodás esetén, a további éjszakák szintén a hotel általános díjszabása szerint foglalhatók. Ebben az 
esetben egyénileg kell megállapodnod a hotellel.] 
 

Egyágyas szoba 180 EUR /fő  
Kétágyas szoba 132 EUR /fő  
Háromágyas szoba 120 EUR /fő 
Az ár magában foglalja a szállást, a reggelit, az ebédet, és a vacsorát. 

 
A szünetben felszolgált kávé/tea ára további 16 EUR a teljes konferencia idejére. 
(t.i. ez az összeg a fent említett díjon felül, érkezéskor, a hotelben fizetendő, vagy ahogy te a 
Hotellel megegyezel). 

 
A hotel foglalásához, emailt kell küldened az info@hotelpappas.gr címre a következő 
adatokkal: 

• Neved 
• A konferencia címe (‘First European Focusing Conference’) 
• Hogy egyágyas/kétágyas/vagy háromágyas szobát szeretnél 
• Hány személy lesz a szobában 
• A szoba ára a konferencia négy éjszakájára (a fent említettek szerint) (ha kevesebb, vagy 

több éjszakára szeretnél maradni, szintén a hotellel kell egyeztetned) 
 

Ezután a hotel nyújt tájékoztatást a foglalás további menetéről. 
 
Fontos: Kérlek, NE használd a hotel weboldalán található ‘kapcsolati űrlapot’ (‘contact 
form’) és NE klikkelj a ‘Book now!” gombra. Ezek nem működnek és nem szükségesek a 
foglaláshoz.  

 



(Az ‘előzetes’ (‘Early Bird’) díjak és a lemondási díjak csak a Hellenic Focusing Center által 
kezelt regisztrációra vonatkoznak. Az EFA és a Hellenic Focusing Center nem vállalnak 
felelősséget a hotelért és annak szabályzatáért és előírásaiért.) 
 
Ez egy ‘non-profit’ konferencia és igyekeztünk az árakat a lehető legalacsonyabban tartani 
annak érdekében, hogy ez egy többek számára elérhető és befogadó esemény legyen.  
 
Kérlek, látogass el a honlapra: https://efa2018.weebly.com/register.html a regisztrációval 
kapcsolatos további részletekért. 
 

Felhívás tanulmányok benyújtására és workshopok 
megtartására 

 
Már több vezető szakember elkötelezte magát a konferenciára, ideértve Campbell Purtont, 
akinek Person-Centred Therapy: The Focusing-Oriented Approach című könyve nemrég 
jelent meg görög fordításban. 
 
Előadásokat várunk a résztvevőktől, hogy megosszuk tapasztalatainkat, gyakorlatunkat, 
reményeinket és elképzeléseinket. Arra kérünk, hogy a tartalmi összefoglalót (az absztraktot) 
minél hamarabb add le vagy legkésőbb 2018 február 28-ig. A tartalmi összefoglalókat 2018 
március végéig elfogadjuk, amennyiben még marad hely a konferencia órarendjében.  
 
Az összefoglaló leadásához, kérlek, látogass el a következő weboldalra: 
https://efa2018.weebly.com/call-for.html 
 

Reméljük, találkozunk májusban! 
 

A szervező csapat: 
 

Helyi bizottság 
Patricia Foster (Greece/UK), Anna Karali (Greece), 

Nikos Kypriotakis (Greece) 
Dimitris Portokalis (Greece), Pavlos Zarogiannis (Greece) 

Európai bizottság 
Hejo Feuerstein (Germany), 

Maria Emanuela Galanti (MEG) (Italy) 
Judy Moore (UK), Edit Selmeczi (Hungary) 

 
egy EFA esemény 

 
web: efa-focusing.eu 

e-mail:	efa@efa-focusing.eu 
 

This announcement was translated in Hungarian by Edit Selmeczi 
eselmeczi@yahoo.com 


