
Magyar Írástanulmányi Társaság 2010 első fél évének tervezett programjai: 
 
Grafo-Klub:  2010. január 29-én, pénteken, 17 h 
Helyszín: Budapest, Böszörményi úti 24/B 

-Mesterek és tanítványok munkái. 
Ötletes témák és szakdolgozatok, grafológushallgatók korreferátumai,  
konzulenseik közreműködésével. 
Vállalkozó szellemű szakdolgozók munkáinak bemutatása. 
                             ******** 
-2010. február 19. péntek, 18 órától  

(Figyelem! A szombatra tervezett időpontunk  

P. Athina elfoglaltsága miatt péntekre tevődött át.) 

„Játékos farsangi Betűbál” Népek zenéi és írásai. 
 Sramlizenés, görög táncos vidám szakmai program, 
Grafo-Klubjaink helyszínén: a Budapesten, a Böszörményi út 24-ben. 
Zsíros kenyér, fahéjas forralt bor egy kis grafológiával fűszerezve: 
játékos elemzések, tombola, tréfás grafo-vetélkedők. 
Meghívott vendégünk (zenei kísérőivel együtt) ez évben is  
Papadimitriu Athina. Belépő 1000.- Ft 
                                ********** 
-A Magyar Írástanulmányi Társaság tavaszi közgyűlése 
2010. március 26. péntek du. 15 órától 
Helyszín: Budapest, Böszörményi út 24/B irodaház 
A közgyűlés után a MÍT tagok számára térítésnélküli Grafo –Klubot csatolunk. 
 Előadók: Radvánszki Andrea: Jellem és jelem  
Házi Zsuzsanna: A neveté, mint kreatív válasz a nehézségekre 
                                     *********** 
-Négy-Égtáj  keretében Grafo-Eger című szakmai program, 
 2010 április 18-án 10.30-tól (Figyelem! A Grafológia újságban közölt időpontunk 11-éről 18-
ára változott) 
Helyszín: Eger, Eszterházy tér 1. de. 10. 30-tól az Eszterházy Károly Főiskolán.   
Háziasszonyunk és előadónk: Katona Ágnes a MÍT Tiszteletbeli Tagja, 
 az Országos Írásszakértői Intézet igazgatója. 
Előadásának címe: Személyi identifikációs problémák a kriminalisztikában  
Délután kirándulás a Szépasszony-völgyben. (Szakmai programunk ingyenes)  
                                          ************* 
-Május 22-23 Pszicho-Pilis 2010 olasz-magyar Konferencia.  
Helyszín: Dobogókő, Fény u. 1. Walden Hotel (Figyelem, helyszínváltozás!) 
Témánk: „Ép testben ép lélek”  
 A test és a lélek egysége, vagy annak sérülései a pszichológia és a kézírás tükrében. 
Várjuk március 18-ig a hazai előadók jelentkezését a MÍT Központi Irodájában.  
Olasz vendég előadóink: Elena Manetti, Carla Poma, Vincenzo Tarantino, Raffaele Caselli.   
Musztrai Zsuzsa olasz- magyar tolmácsolása mellett ez évben előadóként is bemutatkozik. 
A konferencia védnöke: Dr. Szőnyi Magda 
 (Napijegy a március 26-i közgyűlésen 5 000.- Ft plusz áfa, a helyszínen 7 000.- Ft. plusz áfa.) 
                                       
                                            **************** 
 Grafo-Gárdony 2010 Konferencia, augusztus 28-29-én. 
Témája: Szülőtől örökölt sorsok a lélek és a kézírás tükrében. 
 Előadói igényeket 2010. július 1-ig lehet bejelenteni.  
A konferencia védnöke: Prof. Dr. Bagdy Emőke 
 
*A Grafológia újságban  leadott programtervezetünk két-három fent  megjelölt helyen változott. 
  


