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Felhívom figyelmeteket a honlapunkon található Grafo-vasárnap, Grafo-Szeged nevű Négy-
égtáj programunkra. Annál is inkább mivel ezen a rendezvényünkön megismétlünk Szegeden 
két nagysikerű előadást a nyár végi Grafo-Gárdony 2008 olasz- magyar konferencia 
programjaiból azok számára, akik az ország déli részéből a távolság- vagy egyéb akadályok 
miatt nem tudtak eljönni erre a konferenciára. 
S reménykedem abban, hogy mindannyian megkaptátok legutóbi írásos értesítésünk 
mellékleteiben elpostázott programjainkkal együtt, a 2008 november 28- ra tervezett 
Tisztújító Közgyűlés meghívóját, amelyenek napirendi pontjait most jóval a meghirdetett 
időpont előtt igyekeztünk eljutatni hozzátok, hogy tudjatok időben felkészülni rá. Szeretnénk 
jól gazdálkodni a postaköltséggel, így postázásoknál megpróbáltuk egy borítékban több 
program anyagát elküldeni. Az e-mail elérhetősége a tagságnak még nem minden esetben 
használható, mivel nincs meg minden tagunknak az e-mail címe, s a meglévő e-mail címekre 
sem mennek át minden esetben a nagymennyiségű anyagok. Azonban igyekszünk a 
postázások mellett a honlapunk főoldalán és a hírek admin rovatban is eljuttatni felétek az 
információkat. 
Igen. Jól látjátok. Ez év végén Tisztújító Közgyűlést tartunk, hiszen az idő rohan, s az 
Ügyvivő Testület tagjai közül néhányunk mandátuma lejárt, így ennek megújítását fogjuk 
kérni Tőletek, de természetesen új jelöltek is pályázhatnak a megüresedett tisztségek 
betöltésére. 
- Az elnöki mandátum- és egy Ügyvivő Testületi tag mandátuma, a gazdasági ellenőr 
mandátuma, és az etikai bizottság elnökének és négy tagjának a mandátuma lejárt, s a nyár 
folyamán megüresedett titkári tisztségre is lehet pályázni mindazoknak akiknek nincs 
tagdíjtartozásuk és legalább egy éve tagjai már a Magyar Írástanulmányi Társaságnak. 
(* Itt szeretném jelezni, hogy a postán kiküldött tájékoztatóban tévesen a gazdasági ellenőr 
helyett gazdasági vezető megnevezés került. Tehát a tisztség megjelölése helyesbítve:” 
gazdasági ellenőr”. Elnézéseteket kérjük az elírásért.) 
- A jelölő bizottság elnöke Ágostházi Réka, akinél megtehetitek javaslataitokat a: 06 30 5 599 
669-es telefonszámon, de érdeklődhettek a MÍT csütörtök délutáni fogadó óráin személyesen 
vagy telefonon a 06 1 212 88 01-es telefonszámon, s a honlapunkon is megtalálhatjátok a 
tisztújító közgyűléssel kapcsolatos információkat. A közgyűléshez csatolt Grafo-Pszicho 
Klubunkon ismét térítésnélküli grafológiai pszichológiai előadást hallgathatok majd. 
A térítésnélküli programok bevezetése egy olyan újszerű kezdeményezésünk, amelyeket a 
jövőben reméljük még nagyobb gyakorisággal fogunk tudni megszervezni, mivel a MÍT 
ebben az évben 520 ezer Ft. értékben pályázatot nyert, s ez az összeg a tavalyi pályázatunk 
kétszeresét teszi ki. A következő év tavaszára tervezett Négy Égtáj programon, már nem csak 
az előadások lehetnek ingyenesek, hanem valószínűleg már autóbuszt is fogunk tudni bérelni 
a Budapestről vidéki programjainkra induló kollégáink számára. Most azonban még 
autóskaravánnal indulunk Szegedre, mivel előzetes felmérésünk alapján a jelentkezők száma 
még kevésnek bizonyult ahhoz, hogy autóbuszt béreljünk. ( Tehát okt.12-én vasárnap reggel 7 
órakor találkozunk a MÍT központi irodája előtt azokkal a kollégákkal, akik autóval jönnek 
velünk erre a szépnek ígérkező szakmai kirándulásra, ahol Marunák Mária- és Gulyás Jenő 
lányának, Szabóné László Mónikának grafológiai iskolája fogad majd minket Szegeden.) 
- S akik Gulyás Jenő temetésén nem tudtak részt venni , vagy szeretnének még egyszer 
emlékezni nagy múltú kollégánk tanításaira, azoknak erre lehetőségük lesz a MÍT ez évi 
karácsonyi rendezvényén, december 19- én. Karácsonyi klubunkon találkozhattok újra Dr. 



Bagdy Emőke Professzor Asszonnyal, a MÍT Tiszteletbeli Tagjával, akinek előadásai minden 
alkalommal lelki-szellemi táplálékai lehetnek nem mindennapi hivatásunknak: "a nagybetűs 
GRAFOLÓGIÁNAK". 
S amelyben oly sok küzdelem és meg nem értés után végül is eljutottunk a nemzetközi 
elismertség megtapasztalásához. Hiszen az utóbbi éveink rendkívüli eredményeit mutatták 
meg, úgy szakmailag mint emberileg, azok a konferenciák, amelyeket az olasz kollégákkal 
elindult kapcsolatainkból, előadásaikból, jelenlétükből, s a tavalyi római utunk élményeiből 
meríthettünk.  
További sikeres munkát és értékes szakmai feltöltődést kívánok minden Kedves 
Tagtársunknak. 
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