
M E G H Í V Ó  

 

a 

Magyar Írástanulmányi Társaság 

közgyűlésével, (vándorgyűlésével)  

egybekötött szakmai napjára,  

 

a „Grafo- Szeged” című „Négy Égtáj” 

programunkra. 

Időpont: 2011. április 30. de. 10-től 17 óráig 

Helye: Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 

Cím: 6701 Szeged, Boldogasszony sugárút 6. 

 

*** 

A program első része: 

Közgyűlés: 

( Levezető elnöke: Nagyfényi Violetta) 

 

Napirendi pontok: 

1/a, Pálmai Anna, a MIT elnöke beszámol a MÍT 2010 évi munkájáról, a MÍT „szakmai 

ernyőszervezetének” szerepéről, szakmai életéről, konferenciáiról, kapcsolatairól, 

eredményeiről, válságkezelő helyzetéről. 

 

1/b, Az elnöki beszámoló második részében szól a 2011-es évre tervezett programok, 

konferenciák, vidéki központok, szakmai napok megújításának terveiről, a Románné 

Goldzieher Klára emléktábla állításának jelentőségéről. 

 

2. Csányiné Csizmadia Apollónia, a MÍT gazdasági ellenőre beszámol a MÍT 2010-es évi 

gazdasági helyzetéről, tevékenységéről. 

 

3. Etikai bizottság beszámolója: Csörgő Lajosné (Ági) 

 

4. Egyebek: A hozzászólások, javaslatok feljegyzése, meghallgatása, megvitatása után a 

levezető elnök bezárja a közgyűlést, amelyeket hagyományainkhoz híven most is 

térítésnélküli előadások követnek. 

 

(*** Amennyiben a közgyűlés létszámára nézve nem határozatképes, a megismételt közgyűlést, 

ugyanazon a napon, félórával később újra összehívom) . 

 

A közgyűlés után szakmai programokon vehettek részt. 



2. rész: Előadások 
 

Téma: a pszichológia, a pedagógia és a grafológia kapcsolata 

 

I. Marunák Mária: A grafológia alkalmazása a korszerű 

tanulásszervezési folyamatokban: pedagógiai grafo- grammok 

(Bono és Gregorc modellek) 

 

II. Urbán József: Aláírás-mandalák 

 

Szakmai délelőttünk után, ha van kedved hozzá 13. 30 órától közös ebédet szervezünk, 

sétálhatsz a Dóm téren, a Tisza-parton, tervezünk városnézést, múzeum és 

képtárlátogatást… 

 

A kirándulással egybekötött szakmai program nem csak a MÍT tagok, hanem a hozzátartozók, 

valamint a téma iránt érdeklődők számára is ingyenes. Grafo „autóskaravánnal” szervezzük 

ezt az őszi szakmai napot, amely 2011. április 30-án reggel 7 órakor indul a MÍT Központi 

Irodája elől. 

(Cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 15. Érkezés Budapestre este 21 órakor). 

 

Azokkal a kollégákkal, akiknek kedvezményes vonatjegyük van és ezért ők a „grafo-vonatozás 

” nosztalgiáját választják, találkozunk de. 10-kor Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán, a 115-ös előadóteremben.  

Bővebb információt Szegeden Marunák Máriától (06-30-290-3160) és Szabóné László 

Mónikától (06-30-844-1003) kaphattok. A Budapestről indulók, pedig a MÍT irodában 

érdeklődhetnek a csütörtök délutáni fogadóórákon (06-1-212-8801), Balázs Piroskánál a 06-

30-973-9084-es és Pálmai Annánál a 06-30-922-2948-as mobilszámokon. 

 

Értékes szakmai és élményekben gazdag utat kíván: 

 

Bp. 2011. 03. 11  

Pálmai Anna, 

a Magyar Írástanulmányi Társaság 

elnöke 


