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A Magyar Írástanulmányi Társaság rendezvényeinek 
programtervezete 2011 januárjától júliusig 
 
Grafo- Pszicho-Fórum:  
Időpontja: 2011. január 28. péntek 17.-óra   
Helyszín: Budapest Böszörményi út 24/B 
Témája: A grafológia régen és ma. 
Múlt és jelen. Grafo-archívumok, és a jövő grafológusai. 
(Végzős hallgatók szakdolgozatai, konzulensei). 
 
Időpont: 2011. február 26. szombat 18 óra.  
Helyszín: Böszörményi út 24/B Tanácsterem 
Grafo- családok farsangi zenés programja ,, szakmai vetélkedője”, 
magyar,  görög körtánca. Grafo- családos Betű-Bál,                         
Pszicho-Grafo hagyományőrző szakmai program. 
Helyszín: Helyszín: Budapest Böszörményi út 24/B 
Vendégünk meglepetés.( Vagy még se? Ki MÍT Tud?) 
 
2011. március 25. péntek – 17 órától „Pszicho-Grafo Fórum” 
Helyszín:  Budapest Böszörményi út 24/B Irodaház 
Témája: A magyar klasszikus grafológia  a szuiciditásról. 
Dr. Hajnal Richárd: Az utolsó üzenet. Grafo- archívum 2 rész. 
A kerek-asztal beszélgetésre meghívjuk szaktekintélyeinket, 
s a  témához illeszkedő szakdolgozók jelentkezését várjuk  
március 1-ig a MÍT központi irodájában. (1011Bp. Bem rakpart 15.) 
( A program még szervezés alatt, a témához kapcsolódó 
 előadásra, korreferátumokra, még lehet jelentkezni.) 
 
2011 április 30 szombat, tavaszi Grafo- Szeged, 
amely programunkhoz csatoljuk egyben a MÍT közgyűlését is. 
Helyszín: Szeged Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Cím: 6701 Szeged Boldogasszony sugárút 6. 
Témája: a pszichológia, pedagógia, a grafológia tükrében. 
Marunák Mária: A grafológia alkalmazása a korszerű 
 tanulásszervezési folyamatokban: Pedagógiai grafogrammok: 
 Bono és Gregorc modellek ( A többi e.a. még szervezés alatt van.) 
  

2011. június 11-12. szombat- vasárnap  
Pszicho-Pilis 2011 Konferencia Pünkösdkor 
Helyszín: Walden Hotel Dobogókő 
Témája: Szakmai, és a családi KAPCSOLATOK.  
 
2011 augusztus 27-29 szombat- vasárnap 
Grafo-Gárdony 2011 Konferencia 
Helyszín: Gárdony Velencepart Hotel 
(volt tv rádió üdülő) 
Témája:  Az alkotás és a zsenialitás az írásban, 
             Zeneiség és nemzetiség Liszt éve tükrében 
 
*Bővebb tájékoztatást lehet kérni a MÍT irodában.  
 (Telefon: 06 1 212 88 01, és a 06 30 9 222 948). 
 Az előadók jelentkezését a fenti témával kapcsolatban  április 15- ig várjuk 
a MÍT Központi Irodájának címére , 1011 Budapest Bem rakpart 15, 
vagy a palmai.anna @ drotposta.hu email számra. 
 
Kedves MÍT Tagok! Kedves Kollégák! 
 „Alkossunk Együtt” címmel meghirdetett programtervezetünket magatok is alakíthatjátok , ha a fenti 
témakörökkel kapcsolatban ötletetek, javaslatotok van. Rendezvényeink megtervezéséhez kreatív, újszerű 
megoldással több kollégát szeretnénk ”megszólítani”. Ugyanakkor a váratlan helyzet elkerülése végett, 
” meglepetés vendégeink” is lesznek, kreatív programjainkon. A fenti előadásokra hozzátartozóitokkal együtt 
is jöhettek, hiszen a Magyar Írástanulmányi Társaság „ernyőszervezte” teljesebbé válik ha létrehozzuk a 
 „ Családi Grafológiát”. Programjainkat nem csak grafológusok, nem csak Magyar Írástanulmányi Társasági 
tagok, hanem külső érdeklődők is látogathatják.  Várok mindenkit szeretettel a vezetőségi tagokkal együtt. 


