
A MÍT „ernyőszervezetének” külföldi és belföldi lehetőségei 2009-ben…

A Magyar Írástanulmányi Társaság vezetősége, amint azt már az előző év végi híreinkben 
olvashattátok, az Ügyvivő Testület új tagjaival együtt folytatja az előző években elindított külföldi 
és belföldi kapcsolatrendszerének továbbfejlesztését. 

Az újjá alakult vezetőség első testületi ülésének kellemes hangulatú légkörében megszületett 
döntések eredményét, a MÍT első félévének színes, szakmai programjában olvashatjátok. 

Ismét készülünk Dobogókőn megrendezni a már hagyománnyá vált magyar-olasz pszichológiai-
grafológiai konferenciát. S azzal a különös ötlettel, hogy most a 2009-es év tavaszi 
konferenciájának központi témáját az olasz kollégáktól, prof. Raffaele Casellitől, és Elena 
Manettitől várjuk. Ámbár, a közel egy évtizede működő Pszicho-Pilisünk, és az immár két évtizede 
megrendezésre kerülő Grafo-Gárdonyunk témájának megtalálásáért sosem kellett a szomszédba 
mennünk. Annál is inkább, mivel a konferenciákon feldolgozott szakmai anyag megtalálása 
magamnak is mindig izgalmas feladat, s talán kihívás is volt egyben. 
Mégis, most épp a nemzetközi kapcsolatok nemes hagyományát ápolva, szokatlan módon, nem csak 
meghívjuk a külföldi kollégákat, hanem arra is lehetőséget adunk, hogy az idei Pszicho–Pilis 
Konferencián feldolgozásra kerülő központi témát ebben az évben az általuk megadott koncepció 
jegyében dolgozzuk fel.

A nyári Grafo-Gárdony 2009 olasz-magyar Konferencia központi témájához pedig 2009 május 30- 
ig várjuk a MÍT tagok ötleteit a MÍT irodába, személyesen, telefonon vagy e-mailen, s a Pszicho- 
Pilisen választjuk majd ki a leghasznosabb módon feldolgozható témakört. 
Természetesen az idei Grafo-Gárdonyra is meghívjuk olasz kollégáinkat, és jó hírként előre 
szeretném jelezni számotokra, hogy ez év őszén újabb olaszországi konferenciára készülünk. S aki 
szeretne velünk jönni ez év végére tervezett római utunkra, figyelje majd az őszi programok között 
meghirdetett felhívásunkat.

A külföldi utak, nemzetközi konferenciák szervezésén túl, a képzőintézményekkel való kapcsolat 
megújítását is tervezzük a Tiszteletbeli Tagok bevonásával. 
Többek között szeretnénk felajánlani a képző intézményeknek azt a lehetőséget, hogy 
rendezvényeinken a már végzett grafológusaik diplomamunkáikkal bemutatkozhassanak, s ezzel 
egyben beléphessenek a grafológusok „ernyőszervezetének nagy családjába”.

Az elmúlt év végén hozta meg az új vezetőség azt a határozatot, amely lehetőséget biztosít arra, 
hogy rendezvényeinken ünnepélyes keretek között tehessék le a különböző képzőintézményekben 
végzett grafológusok a MÍT Etikai Kódexében megfogalmazott grafológus esküt. S maguk 
választhatják ki a MÍT- nek azt a rendezvényét, amely időben a legközelebb van a frissen 
megszerzett diploma átadásához.

Természetesen az oklevél átadására is lehetőséget adunk, ha erre a képzőintézménynek igénye van. 
S szeretném hangsúlyozni, hogy nem az iskola bensőséges, szép ünnepélyeit akarjuk megkerülni, 
hanem ismét egy gesztust, egy közös programot szeretnénk felajánlani, s minden képző intézmény 
maga dönti el, hogy kíván-e élni ezzel a lehetőséggel. Hiszen mindez függhet a vizsgák 
időpontjától, a képzőintézmények létszámától, földrajzi helyzetétől. S a kisebb iskolák tanári 
szobájában átadott oklevél is lehet rendkívül bensőséges, nagy élmény.

Az elmúlt év végén a MÍT-nek helyet adó, és egyben a Magyar Írástanulmányi Társaságot az év 
minden napján támogató Grafomédia Intézet végzős hallgatói kapták meg elsőként a Karácsonyi 
Klubon, Dr. Bagdy Emőke Professzor Asszony nagyszerű előadása után az okleveleiket, amelynek 
még az aláírásán alig száradt meg a tinta, hiszen aznap hoztuk ki az NSZIF- ből. Rendkívül szép 



esemény volt, úgy az oklevél átadása, mint a grafológus eskü letételének zenével átitatott felemelő 
pillanata. 

Így hát megint elindult egy új hagyomány, amellyel lehet élni vagy nem élni. Kinek- kinek 
körülményei, lehetősége vagy igénye szerint. S tartozhatunk az iskolánkon túl egy ország 
grafológusainak nagy családjához, amely eljutott és el fog jutni ez év őszén is RÓMÁIG. 

Ennek reményében kívánok eredményes munkát, és hivatásunkhoz méltó nagyszerű szakmai és 
emberi kapcsolatokat! 
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Pálmai Anna a MÍT elnöke 
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