
                                          M E G H Í V Ó 
 

a Magyar Írástanulmányi Társaság 
Négy-Égtáj nevű, 

a 

„Grafo-Debrecen - Grafo-Egyetem” 
 

című szakmai programunkra 
                             Időpont: 2011. november 13-án 10.00 -14.-ig 
               Helyszín: a Debreceni Egyetem. Cím: Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
Célja: Szakmai kirándulással egybekötött programon keresztül megismertetni, és 

közelebb hozni a fővárosban élő MÍT tagokhoz, az egyetem falai között és a város más 
területén lévő grafológiai életet, a grafológus- és írásszakértő képzés lehetőségeit. 

 
Témája: 

                1. Pálmai Anna, a MÍT elnöke tájékoztatja a Grafológus Kollégákat,  
                         a fővárosból érkező MÍT tagokat,  
                         a MÍT helyzetéről és a Négy –Égtáj programok  jelentőségéről. 
                  2. Pálfy Andrea, grafológus-írásszakértő (Interaktív Grafológusképző Intézet) 
                     A sportolók személyiségének vizsgálata.  
                         A sport iránti elhivatottság megnyilvánulása a kézírásban. 
                  3. Pető Gábor pszichológus-grafológus (Interaktív Grafológusképző Intézet) 
                        A grafológia adekvát működésének vizsgálata a pszichológia  
                        módszereivel, az extra- introverzió tükrében. 
                  4. Széles Sándor grafológus- írásszakértő (Írásszakértői Intézet) 
                        A mérési adatok statisztikai feldolgozása a személyiségjegyek 
                        vizsgálatánál, Katona Ágnes elemzési módszereit alkalmazva. 
                  5. Dr. Gázmár László, grafológus (az egyik legrégibb MÍT tagunk) 
                        Kitekintés... A grafológia kapcsolódása a szimbólumok világával.  
                  6. Fórum, szakmai tapasztalatcsere. A grafológusképzés lehetőségei…   
      

Szakmai délelőttünk után 13.- órától az egyetem szökőkútjainak, szobrainak  
megtekintése s élményt adó csodái után,  

közös ebéd a Pálma Étteremben, majd 16 órakor indulunk vissza Budapestre.  
A kirándulással egybekötött  szakmai program ingyenes.  

 
Grafo-„autóskaravánnal” szervezzük ezt az őszi szakmai napot: 

    Indulás: 2011 november 13-án reggel 7 órakor a MÍT Központi Irodája elől. 
Cím:1011 Budapest Bem rakpart 15. Érkezés Budapestre kb. 19. órakor. 
Azokkal a kollégákkal, akik a „grafo -vonatozás” nosztalgiáját választják,  

a Debreceni Egyetemen találkozunk. 
        Bővebb információ a csütörtök délutáni fogadóórákon (06 1 212 88 01), vagy 
Oláh Marikánál a 06 70 2525351, Balázs Piroskánál a 06 30 972 90 84, és Pálmai Annánál a 

06 30 9 222 948-as mobil számokon, illetve a palmai.anna2@gmail.com e-mail címen. 
        
   Értékes szakmai- és élményekben gazdag utat kíván számotokra a MÍT vezetősége. 


