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HÍREK

A Magyar Pszichoanalitikus
Egyesület az idén is megrendezi ma-
gyar nyelvû nemzetközi tudományos
konferenciáját. Idõpontja 1996. ok-
tóber 25–26. lesz. A helyszínrõl ké-
sõbb adunk értesítést. A konferencia
címe: Szeretet és harag a pszicho-
analitikus terápiákban. A hagyo-
mánynak megfelelõen az elõadók az
egyesület tagjai és kandidátusai, vala-
mint a külföldi testvéregyesületek
tagjai lesznek. Újdonság lesz az idei
konferencián, hogy meghívunk elõ-
adónak néhány kollégát vagy munka-
csoportot a klinikum területérõl, akik
az egyesületnek nem tagjai, de mun-
kájuk jelentõsen épít a pszicho-
analitikus szemléletre. A konferencia
teret ad az egyén, a pár, a család, a kü-
lönbözõ csoportok, közösségek, a
társadalmi élet és a politika mûködé-
sének a címmel összefüggõ pszicho-
analitikus szemléletû elemzésének.

A konferencia párhuzamos szekci-
ókkal zajlik, egy szekciót Bálint Mi-
hály emlékének szentelünk. A máso-
dik napon esetmegbeszélõ csoporto-
kat is szervezünk.

A részvételi díjat késõbb tudjuk
megállapítani, de csoportos kedvez-
ményt szeretnénk nyújtani azoknak a
kollégáknak, akik valamely pszichote-
rápiás kiképzõhely keretein belül, an-
nak hallgatójaként közösen kívánnak
részt venni a konferencián. Az egye-

temi hallgatók is kedvezményes díjat
fizetnek.

A konferencia szervezõbizottságá-
nak tagjai: Erdélyi Ildikó, Flaskay Gá-
bor (elnök), Piszker Ágnes, Prágai
Éva és Szerdahelyi Edit. A késõbbi-
ekben információt Flaskay Gábortól
lehet kérni. Tel: 156-1561.F Buda-
pest. Diósárok út 16/b. H-1125.

*

1996. február 16-án a Ferenczi
Sándor Egyesület tisztújító közgyû-
lést tartott. A közgyûlés újra Hidas
Györgyöt választotta az Egyesület
elnökéül. Az új választmány tagjai: Bó-
kay Antal, Ehmann Bea, Erõs Ferenc,
Harmatta János, Horgász Csaba, Stark
András, Vajda Júlia. A választmány
Vass Csabát bízta meg az ügyvezetõ
menedzseri funkciók ellátásával. A
február 16-i ülésen megalakult  — a
Ferenczi Sándor Egyesület önálló
szekciójaként — az Egyetemközi
Pszichoanalitikus Fórum, amelynek
elnöke Erõs Ferenc, titkára Ehmann
Bea. A Fórumhoz az elnöknél, illetve
a titkárnál lehet jelentkezni (MTA
Pszichológiai Intézete, 1067 Bp. Te-
réz krt. 13.). Az Egyesület, illetve a
Fórum programját következõ szá-
munkban fogjuk ismertetni.

*
A megtermékenyítéstõl a társadalomig

(Az ember, a kultúra és a társadalom pre-
natális dimenziói) címmel az Interna-
tional Society for Prenatal and Peri-
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natal Psychology and Medicine —
magyar társszervezetek közremûkö-
désével — nemzetközi kongresszust
tart Budapesten 1996. szeptember
26–29 között. A kongresszus helye:
Hotel Rubin. A kongresszussal kap-
csolatban részletesebb felvilágosítás-
sal szolgál:

Dr. Raffai Jenõ (tudományos
kérdésekben). Tel.: 1 760 922/140, 1
776 692; fax: 1 763  402,

Kós Gábor (szervezési kérdések-
ben). Tel.: 06 30 507 347; fax:312 52
70,

Vass Csaba (szervezési kérdések-
ben). Tel.: 1 770 560r.

A POMPEJI 1995/4. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL:

TANDORI DEZSÕ: Vér és virághab (hangjáték)
SOLYMOSI BÁLINT–PODMANICZKY SZILÁRD:

A szégyen (három antifasiszta burleszk)
KÜRTÖSI KATALIN: Újrafelhasználás drámában

és színpadon: Shakespeare – Stoppard – A Hold színháza
valamint

KEMÉNY ISTVÁN és BARTIS ATTILA drámája,
GABRIEL LICEANU drámaelméleti tanulmánya

A folyóirat kapható a nagyobb könyvesboltokban,
illetve megrendelhetõ a szerkesztõség címén:

6722 Szeged, Petõfi Sándor sgt. 30–34.
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