Tisztségviselői pályázat

Megpályázott tisztség: elnök
Név: Pálmai Anna
Legmagasabb iskolai végzettség: Főiskola (okl.sz.263/1966)
Grafológusi végzettségek (Grafológiai Intézetben megszerzett):
1997 Oklevél
2005 Emeltszintű grafológus oklevél OKJ 54 7899 04
2007 Írásszakértő- írásazonosító

Egyéb képzések:
Grafológiai Intézet: „Vezetői kompetenciák fejlesztése” és „Eu ismeretek,
pályázatírás”
Országos Pedagógiai és Módszertani Intézet (OPI) képzése után:
1980-1990 Pest megye és a Szentendrei járás óvodapedagógusainak
komplex esztétikai és zenei továbbképzéseinek vezetője

Grafológia tevékenységem:

- Az interaktív grafológiai elemzés módszerének kidolgozása
15 éves kutatómunkám eredményeire alapozva alkottam meg. Kutatási területeim
közé tartozik, többek között, a szülői-, nevelői módszerek személyiségformáló
szerepének megmutatkozása, vizsgálata a kézírásban. Ezen belül a poroszos
nevelői hatást, valamint a Gordon nevéhez fűződő, elfogadó, szeretetteljes nevelői
attitűdök személyiségformáló szerepének grafológiai jeleit és azoknak a
párkapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgáltam a felnőtt korúak kézírásában.
- Iskolámat, az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézetet 2003-ban
alapítottam.
A képzőintézmény alapító igazgatójaként, tanáraként a tudományos grafológia
eredményeinek megőrzését, az egzakt mérések és kutatómunkák fejlesztését, a
modern pszichológia irányzatainak bekapcsolását (autogéntréning, tranzakció
analízis) tartottam fontosnak, a szóban interpretált grafológia veszélyeinek
elkerülésére kidolgozott interaktív módszerek bemutatásával.
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Képzőintézetem az utóbbi 7 évben már az ország különböző egyetemein (Debreceni
Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetemeken, Sopronban, Szombathelyen,
Budapesten) nyújt az egyetemisták számára lehetőséget arra, hogy
megismerkedhessenek már az egyetemi tanulmányaik alatt a grafológiával.
Az utóbbi években az NSZFI–vel közösen szervezett OKJ vizsgáinkon magas
színvonalú eredményekkel végeztek közgazdász- és pszichológia szakos hallgatóink
a Debreceni Egyetemről, Komáromból, Komárnoból, Esztergomból és a Nyugatmagyar országi egyetemekről.
Iskolánkban külön kredit tárgyak nincsenek, de a MÍT előadásainak, konferenciáinak
látogatását elvárjuk azoktól a hallgatóktól, akik nem csak hobbyként, hanem
hivatásukként szeretnék működtetni fő foglalkozásuk mellett a grafológiát.
Képzőintézményem hallgatói számára a Magyar Írástanulmányi Társaság történelmi
jelentőségének, értékeinek, etikai kódexének ismerete a szokottnál is
hangsúlyozottabb szerepet kap, hiszen Központi Irodánkban kapott otthont,
könyvtárával együtt ez a 80 évvel ezelőtt megalapított országos non profit szervezet.
- Kutatási területemet, amelyet az ország különböző részében igen nagyszámú
írásmintán tanulmányoztam, majd azok tapasztalatait egy 170 oldalas
szakdolgozatban összegeztem, mint az interaktív elemzések számokban is és
visszajelzésekben is kimutatható eredményeit. Az interaktív módszert többek között a
MÍT Pszicho-Pilis és Grafo-Gárdony Konferenciáin népszerű művészek interaktív
grafológiai elemzésének sorozatán keresztül mutattam be. Személyes jelenlétük
élményén túl, egyben visszaigazolták szóban is interpretálható interaktív
módszerének lehetőségeit, hitelességét. S ezen felül, személyes visszaigazolásukat
a mérések eredményei, diagramjai is megerősítették.

A Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete: 1989 ősz
Korábbi egyesületi tevékenységeim:
- Grafológiai szakmai programok, hagyományok megteremtése, elindítása,
fejlesztése.
A MÍT szakmai „ernyőszervezetének” működtetésével, a magyar grafológia
nemzetközi kapcsolatainak megszervezésével, a grafológus szakma népszerűsítése,
értékeinek megőrzése érdekében, programok, országos szakmai utak, tapasztalatok,
csoportok megszervezésének kezdeményezésével, feladataival telt el az immár 20
éves elkötelezettségem.
- Az 1991-ben új kezdeményezéskén indított Grafológus Bálokat eleinte tán
furcsállották néhányan, de később ezek a rendezvények 200-300 fős, a magyar
grafológus társadalmat összefogó lehetőségei lettek a szakmának, amelyeket a
válság időszakának más jellegű körülményekhez igazodva az elmúlt évben már
„Betű Bál” néven szakmai vetélkedővé alakítottam, amelynek rendkívül jó
visszhangját jelezték kollégáink az interneten.
- A MÍT első Grafo-Gárdonyának elindulásánál még gondolni sem mertem volna,
hogy az a néhány főből álló szakmai összejövetel 20 esztendő után, vagy akár ez
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évben, a Gárdonyunk „Jubileumán” a Magyar Írástanulmányi Társaság egyik
legnépszerűbb szakmai konferenciájává növi ki magát.
- A 2000-ben indított Pszico-Pilis nevű pszichológiai, grafológiai témájú
konferenciák is igen népszerű, amelynek az elmúlt évtizedben, a programtervezői,
szervezői, rendezői feladatait már a MÍT elnökeként láttam el egy-két lelkes kolléga
segítségével együtt, hagyományt teremtve és megtartva ezeknek a konferenciáknak
a szellemi, erkölcsi és közösségi értékeket teremtő lehetőségeit. S ami a gyakran
széthúzó, rivalizáló grafológus társadalom ellenszérumaként, talán az olasz
kollégákkal együtt volt a legsikeresebb, mivel ott az addig távol maradt iskolák is
bemutatták módszereiket, értékeiket.
MÍT rendezvényeimen a gazdaságilag kevésbé kockázatos kezdeti időszakok alatt,
(2007, 2008) még több alkalommal fogadtunk Rómából érkező olasz kollégákat,
akikkel a tapasztalatcsere lehetősége új ismeretekkel bővítette szakmai értékeiket.
Ezeknek a rendezvényeknek elindításában és életben tartásában, hagyománnyá
alakításában, nem voltam egyedül, hiszen mindig találtam egy-két lelkes segítőt is a
MÍT- ben, vagy később a képzőintézetem hallgatói között, akik közül még néhányan
megértették a „non profit szervezet működésének törvényeit”, amelyek nem
elsősorban az anyagi, hanem az emberi és szellemi értékek, valamint a
hagyományteremtés eszmeiségéről szóltak.

A MÍT 75. évfordulóján, 2005 augusztusában, munkám elismeréseként, az
akkori MÍT vezetőség emlékplakettet adott át számomra, amely kitüntetés máig
is hajtóereje munkámnak.
Igazi jutalma elkötelezettségemnek talán mégis az volt, amikor a Magyar
Írástanulmányi Társaság, elnökségem második évében, 2006-ban, majd 2007-ben is
meghívást kapott az olaszországi ARIGRÁF iskola szervezésében megrendezett
római konferenciákra, ahol először nyílt alkalmunk a MÍT részéről külföldi fórum előtt
megmutatni a magyar grafológia értékeit.

- 2005 augusztusától a MÍT központi irodájának és könyvtárának is helyet
adunk székhelyünkön.
Képzőintézetem, az Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet végzős
hallgatóinak szakdolgozatai a MÍT könyvtárának értékes anyagát bővítik.

- Elnöki tisztségem időszak alatt a MÍT, mint non profit szervezet, először nyert
pályázatokat, amelyen az előző években, fénymásolót, számítógépet, erősítő
berendezést, szekrényt, projektort tudott vásárolni.
- Megköszönve a Grafológia Intézetnek a Grafológia Újságban lévő MÍT
oldalunkat továbbra is élünk ezzel a nagyszerű lehetőséggel, hogy hírt adhatunk
ezáltal rendezvényeinkről, munkánkról, eredményeinkről a Grafológia Újságban, a
MÍT oldalon, amely óriási segítség számunkra. Létszükséget számunkra a
fennmaradáshoz, programjaink meghirdetéséhez a szakmával való kapcsolódáshoz,
működésünkhöz.
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Húsz év óta vagyok elkötelezettje, programszervezője a Magyar Írástanulmányi
Társaságnak, miközben egy kicsit hagyományteremtővé is váltam. Talán ezek
eredménye, hogy:
2005 decemberétől hatodik éve vagyok a MÍT elnöke: Összefoglalva, ez alatt az
időszak alatt:
- a MÍT először nyert pályázatokat, amely az utóbbi évek nehéz gazdasági
helyzetében a fennmaradás lehetőségét segítette.
Ennek köszönhetően, a válság ellenére, az előző években, fénymásolót,
számítógépet, erősítő berendezést, könyvtár szekrényt, s projektort tudtunk
vásárolni.
- Elnökségem időszakában, több mint tíz kollégának adtunk Tiszteletbeli
Tagságot, tudásuk, kutatómunkájuk, érdemeik elismeréseként.
- Rendezvényeinken térítésmentes részvételt biztosítunk a tiszteletbeli tagok, a
vezetőségi tagok és a szervezők számára.
- A MÍT- en belül első ízben tudtunk nemzetközi kapcsolatokat szervezni.
- Újabb hagyományként indítottam el a MÍT, mint „ernyőszervezet”, „NégyÉgtáj” nevű programját, a vidéki nagyvárosainkban működő grafológusképző
iskolák segítségével.
- A vezetőségi ciklus végén emléktáblát állítottunk fel.
Az első emléktáblát, hiszen ez idáig grafológusnak emléktáblát még nem állítottak
fel Magyarországon, de tudomásuk szerint külföldön sem.
Románné Goldzieher Klárának, a MÍT alapító tagjának emléktáblája, mint első
emléktábla, szimbolikus üzenet a világ felé, hogy működik, van, létezik a „grafológia”.
S ehhez el kellett indítani kapcsolatainkat a XIII. Kerület Önkormányzata felé, akik
készséggel segítettek, s jó volt megtapasztalni elismertségüket, érdeklődésüket a mi
különleges szakmánk, hivatásunk a GRAFOLÓGIA felé.

Tisztségem megújítása esetén terveim, célkitűzéseim:

- Az előzőekben felsorolt eredményeket továbbfejleszteni szeretném, de
természetesen a válság éveihez szelídítve, s a fennmaradás igényeihez igazítva,
hiszen non profit szervezet vagyunk, s ma a profitorientált intézmények is küzdenek a
fennmaradásukért.
- A nehéz gazdasági és társadalmi helyzetben is fenntartani, megtartani, ápolni
és megújítani szeretném a MÍT-ben már kialakított hagyományokat, klubokat,
rendezvényeket,
országjárásunkat
biztosító
„Négy-Égtáj”
programjainkat.
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Továbbfejleszteni is szeretném azokat, az EU-s kapcsolatokkal, ezen belül a
Kolozsvári Egyetemmel, és nem utolsó sorban továbbra is ápolni, megerősíteni
szeretnénk együttműködésünket a Szimbólumterápiás Egyesület pszichológusaival.
- Tervezzük továbbra is jó kapcsolataink ápolását, megköszönve a Grafológiai
Intézetnek a Grafológia Újságban lévő MÍT oldalunkat, és továbbra is élünk ezzel a
nagyszerű lehetőséggel, hogy hírt adhassunk rendezvényeinkről, munkánkról,
eredményeinkről.
- A Magyar Írástanulmányi Társaság programjainak szervezésénél fenntartani
és megújítani szeretném a MÍT-nek elsősorban a Grafológiai Intézettel elindult jó
kapcsolatát. A „Négy-Égtáj” programunkon belül ősszel Grafo–Debrecent tervezve a
debreceni egyetemre várjuk az Írásszakértői Intézet tanárát, Széles Sándort és az
Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézet debreceni tagozatán tanult
végzős hallgatóit.
- Ehhez a megmozduláshoz hasonlóan próbáljuk megkeresni a különböző
képzőintézményeket 2012-ben is, amelyben a különböző iskolák, egyesületek,
irányzatok összefogását igyekszünk szorgalmazni a „Négy-Égtáj” programunkon
belül, bevonva a képzőintézményeket és az ország különböző részében egyénileg
működő grafológus kollégákat is.
- Elnökségem következő időszakában is helyet szeretnék adni intézményemben
a MÍT Központi Irodájának és könyvtárának, reménykedve abban, hogy pályázati
úton sikerül áthidalni a válság időszakát.
- A következő évben szeretnénk életre hívni az utóbbi időben szüneteltetett
Grafomédia Magazint, amelyben a MÍT rendezvényeinek, működésének több
oldalon történő bővebb bemutatására is lehetőség nyílna.
- Taglétszámuk növelését, még a válság ellenére is az egyik legfontosabb
feladatunknak tartom a következő ciklusban.
- Sikeresen elindított hírlevelünk, a MÍT Hírek, remélhetően jó eredményeket hoz
majd, amely a jövőben segíthet a válság miatt lecsökkent taglétszám megújulásában
és növekedésében is.
- A Tiszteletbeli Tagok bevonásával szeretném megszervezni, életre hívni az
Oktatási Bizottságot, Vékony Györgyinek, a MÍT Tiszteletbeli Tagjának
vezetésével, akinek feladata lehetne a minisztériummal és a Tiszteletbeli Tagokkal
való kapcsolattartáson keresztül a MÍT szakmai életének, szakmai kapcsolatainak
továbbfejlesztése, létrehozása. Hiszen várják a kollégák a modulrendszerű képzés,
valamint a gazdasági válság, az írásszakértés- és a grafológia helyzetének
nehézségeivel küszködő szakma problémáinak megoldását.
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Jelentősebb publikációim listája:
Grafomédia Magazin, Grafológia újság, SM újság (sorozat) Petőfi Rádió, Duna TV,
MTV1, MTV2. EHO TV, VITÁl TV, HÍR TV, RTL Klub, Nők Lapja, Pilis Rádió, Klub
Rádió, Dió Rádió, Sztár Rádió, Miskolci Rádió, Fehérvári Rádió, Duna TV, MTV1,
TV 2, RTL Klub, Fókusz, Budapest TV sorozat, Elit. m Magazin sorozat, Diéta
Magazin, Elixír Nyári Magazin, Elixír folyóirat, The Business Woman, Nők az üzleti
életben Magazin, stb.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a
közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
Budapest, 2011. október 10.

…….……………………………………….
Pálmai Anna
a MÍT elnöke
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