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 „Az érzelmek megnyílása vagy elzárkózása” 

Szeretettel várunk 

a Magyar Írástanulmányi Társaság 

GRAFO-GÁRDONY 2007 KONFERENCIÁJÁRA, 
amelyet 2007. augusztus 25-26-án tartunk.  

Helyszín:  Velencepart Hotel (volt TV-Rádió üdülő). Cím: 2483 Gárdony, 

Pisztráng utca 19.  Telefon: 06 22 570-146 

Program:  2007. augusztus 25.  szombat 

Regisztráció 9.00-től 10.00 h-ig. A megnyitó után 10.15-től:   W. Barna Erika: Az érzelmi 

intelligencia grafológiai jeleinek feltárása. 10.50 Gulyás Jenő István: A szeretet nyelve. Avagy 

miért nem értjük meg egymást? Mert más a szeretetnyelvünk. (kávész.) 11.40 Farkas László: Az 

íráskép-földrajz kialakulása (Az etnikai, szubkulturális, természeti és földrajzi diszpozíciók 

befolyásoló hatása a magyar népesség szemészeti állapotára.) 12.30 Ebéd a Hotel éttermében. 

13.30 Urbán Gabriella: „Egy húron pendülünk?” A rezonometriai elemzés lehetősége 

párkapcsolatokban. 14.00 Pálmai Anna interaktív grafológiai elemzésének vendége ezúttal 

Kertész Zsuzsa tv-bemondónő. 14.45 Musztrai Zsuzsa: A kétnyelvűség érzései 

grafológusszemmel, avagy mit jelent  egy idegen kultúra világában grafológussá lenni. (Az 

Olaszországban élő magyar származású grafológus-írásszakértő kolléganő, a tavaszi nemzetközi 

konferencia tolmácsa előadása mellett egyben ízelítőt ad a Pszicho-Pilis 2007 Konferencián 

elhangzott olasz delegáció előadóinak anyagából.) 15.30  Dr. Szöllősi Ágnes: A pszichoterapeuták 

és tanácsadók érzelmeinek tudatosítása. 

Program: 2007. augusztus 26.  vasárnap: 

9.30 Dr. Szidnai László – Szerzőné Fiedler Mónika és Koppándi Anna: A húr hangjai – magától a 

szerzőtől és tanítványaitól. 10.00 Gyimóthy Gábor: „Deviancia és érzelmek". Nevelőintézetben 

élő fiúk kézírás- és rajzvizsgálata. 10.30 Zádor Erzsébet és Ungvári Judit:  Sorsforgatókönyv. 

Egy személy életszakaszának követése. (kávé sz.) 11.10 Vékony Györgyi: Érzelmek a kézírásban 

– grafológusszemmel. 11.50 Lehoczkiné Gonda Ágnes: A tanulási problémák hátterében rejlő 

érzelmek tudatosítása. Feltárásuk „rák-tükör” módszerrel. 12.30 Ebéd a Hotel éttermében. 13.30 

Dr. Vass Zoltán: Az érzelmek kifejeződése projektív rajzokban. (kávé sz.) 14.30 Workshop Dr. 

Vass Zoltán vezetésével.  Címe: Érzelmi működések vizsgálata projektív rajzokkal: saját 

élményű gyakorlat. Kerekasztal-beszélgetés a konferencia előadóival. Programzárás 

A konferencia térítési díja a MÍT tagok számára kedvezményes. 
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Részvételi díj: Szállással, étkezéssel, MÍT tagoknak kedvezménnyel 17.000.- Ft + állófogadással 
egybekötött  zenés esti program 3.000,- Ft 

MÍT kedvezmény nélkül a részvétel 19.000.- Ft + esti program 3.000,- Ft. 

Kísérő családtagoknak 13.000.- Ft + 3.000,- Ft esti program. 

Napi jegy: MÍT tagoknak kedvezménnyel, ebéddel 9.000- Ft., ebéd nélkül 7.000,- Ft.  

MÍT kedvezmény nélkül, ebéddel: 10.000.- Ft, ebéd nélkül: 8.000.- Ft. 

Szállásigény bejelentése a MÍT irodában: 06-1-212-88-01, Pálmai Annánál (06-30-922-29-48), 

valamint Oláh Károlynénál (06-70-252-53-51) és Nagyfényi Violettánál (06-30-974-93-20)  

legkésőbb 2007. augusztus 5-ig. 

Az augusztus 5-e utáni jelentkezők számára a limitált férőhelyek miatt a szálláslehetőséget nem 

tudjuk garantálni! 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a Grafo-Gárdony 2007 Konferenciánk helyszínét eredetileg a MÁV 
Lokomotív Hotel Gárdonyba terveztük, azonban az elmúlt héten áttettük egy másik hotelbe, a 
tavalyi programunk MÍT szekciójának már jól bevált helyszínére. Tehát az idei Grafo-Gárdony 
ismét a Velencepart Hotelben (a volt TV-Rádió üdülőjében) kerül megrendezésre. Cím: 2483 

Gárdony, Pisztráng utca 19. 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Ugyanakkor felhívjuk a konferencia résztvevőinek figyelmét, hogy az előadások sorrendjében is 

előfordulhatnak változások. Épp ezért a napijegyek helyett javasoljuk, hogy - a lehetőségeitekhez 

képest - a Konferencia mindkét napján és a zenés esti programon is vegyetek részt! 

 

Kellemes nyarat, hasznos szellemi feltöltődést kívánnak a 

 

                                  a MÍT vezetőségi tagjaival együtt a 

Budapest 2007. 07. 07.               Grafo-Gárdony 2007 Konferencia szervezői 

 

 


