Szeptemberig a következő programokat tervezzük:
Az évi első Grafo-Klubunk témája: Bartók Béla életútja grafológusszemmel.
Időpont: 2007. január 26.
Előadó: Dr. Forgács Katalin
Belépőjegy ára: 1000,- Ft, MÍT tagoknak 800,- Ft.
Cím: Budapest XII., Böszörményi út 22/B Irodaház, ERSTE Bank Tanácsterme.
A Magyar Írástanulmányi Társaság 2007. farsangján ismét megrendezi a 14. Országos
Grafológus Bálját.
Helyszín: BM Duna Palota, Széchenyi Terem (Cím: Budapest V., Zrínyi u. 5.)
Időpont: 2007. február 17. szombat, 19.00-24.00 óra.
Fellép: Papadimitriu Athina művésznő
A belépő vacsorával, műsorral együtt 6.000,- Ft, amelyet február 10-ig lehet a MÍT Központi
Irodájában Makai Évánál (tel.: 06-1-212-88-01), valamint Oláh Marikánál (06-70-252-53-51)
és Nagyfényi Violettánál (06-30-974-93-20) megrendelni.
Kelet-Magyarországi szakmai grafológiai napot tervezünk Debrecenbe 2007. március
24-én a MÍT tagok és a program iránt érdeklődő más kollégák számára.
Az egy napra tervezett szakmai útra bérelt autóbusszal indulunk Budapestről reggel 6 órakor a
MÍT Központi Irodájától. (Budapest, Bem rkp. 15.)
A program ingyenes, csupán az autóbuszbérlés 1 főre eső költségét kell térítenie a
résztvevőknek. A program délelőtti szakmai részét a Debrecen környéki grafológus- és
írásszakértő kollégák szervezik "Írásszakértés és grafológia" címmel.
Visszafelé jövet kora délután fakultatív programként Hajdúszoboszlót is útba ejtjük.
Érkezés Budapestre este 22 óra körül. (Figyelem! Családtagok, ismerősök is részt vehetnek
szakmai kirándulásunkon). Jelentkezni lehet a MÍT irodájában Makai Évánál a 06-1-212-8801
és a 06-20-33-47-952 telefonszámokon.
A Magyar Írástanulmányi Társaság 2007. évi tavaszi Közgyűlését április 27-én
pénteken, előreláthatólag du. 17.00 órakor tartja.
Cím: Budapest XII., Böszörményi út 22/B Irodaház Tanácsterme. Bejárat az ERSTE
Banknál.
Témája többek között a "Tiszteletbeli Tagsággal" kapcsolatos vezetői határozat
megszavazása.
A közgyűlés után térítésmentes szakmai programként Pszicho-Grafo Fórumont tervezünk,
melynek témája még szervezés alatt van.
A kétnapos "Pszicho-Pilis Konferencia 2007" Pünkösdkor, május 26-27-én lesz
Dobogókőn a Nimród Szállóban, s mint azt már említettük, ez évben már Olasz-Magyar
Konferenciaként szerveződik, hiszen várjuk Rómából azokat az olasz kollégákat, akik az
elmúlt évben a Milánói Nemzetközi Konferenciát szervezték.
A konferencia témaköre:
*Az egyéniség fejlődésének, kibontakozásának lehetőségei - korlátjai a családi háttér és a
társadalmi hatások tükrében.*
A programmal kapcsolatban érdeklődni, jelentkezni lehet a MÍT Központi Irodájában a
csütörtök délutáni fogadónapokon, vagy telefonon a 06-1-212-88-01-es számon, Pálmai
Annánál a 06-30-922-29 48-as és Csörgő Áginál a 06-20-808-29-00 telefon-számokon.

Ugyancsak kétnapos, több mint másfél évtizedes hagyományunk a "Grafo-Gárdony
Konferencia 2007" ez évben augusztus 25-26-án kerül megrendezésre Gárdonyban.
Témaköre: "Az érzelmek megnyílása vagy elzárkózása."
A témával kapcsolatos előadói szándékotokat július közepéig kérjük bejelenteni személyesen
vagy telefonon a MÍT Központi Irodájában a 06 1 212 88 01, vagy a 06 30 9 222 948, illetve a
palmai.anna@drotposta.hu, a makrem@freemail.hu e-mail címekre.
A programot a MÍT vezetősége és Oláh Károlyné (06-70-252-53-51) szervezi.
Gyertek el minél többen és hozzátok magatokkal programjainkra mindazokat, akik a
Magyar Grafológusok nagy családjához, a Magyar Írástanulmányi Társasághoz
szeretnének tartozni.
Értékes szakmai feltöltődést és békés, tudásban, lélekben megújító szakmai munkát kívánnak
mindenkinek a szervezők, és a MÍT vezetősége nevében:
Pálmai Anna elnök

