
M E G H Í V Ó 
a Magyar Írástanulmányi Társaság 
Dél-Magyarországi szakmai napjára 
„ G R A F O – P É C S” 
2007. szeptember 29-én 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
Pécs, Rét u. 10. 

(Regionális Grafológusképző Központ) 
 

Kirándulással egybekötött  szakmai program MÍT tagok és hozzátartozóik, valamint a téma iránt 
érdeklődő grafológusok számára. A program szakmai része ingyenes, mindössze a bérelt autóbusz egy 
főre eső költségét kell a résztvevőknek téríteni, ami az oda-vissza úton  2x2 500.- Ft-nál nem lehet több, 
mivel kislétszám esetén az útiköltséghez támogatást kapunk. S ebben az esetben kedvezőbb az utazás ára 

mint a vonaton, mivel ott a másodosztály Pécsig oda- vissza 7000.-- Ft + pótjegy. 
Az indulás ideje és helyszíne: 2007 szeptember 29-én reggel 6.30 órakor a MÍT Központi Irodája elől. 

Cím:1011 Budapest Bem rakpart 15. Érkezés Budapestre este 21 órakor. 
Akik saját gépkocsijukkal szeretnének eljutni a programra, csatlakozhatnak „autóskaravánként” a Bem 
rakpartról induló bérelt autóbuszunkhoz, de találkozhatnak  a csoporttal a pécsi vasútállomáson aznap 
de. 9.45- kor, ahol várjuk azokat a kollégákat, akik a „grafo-vonatozás” nosztalgiáját választják. 

(A Keletiből reggel 6. 30- kor indul egy IC, amely 9. 40 -re érkezik Pécsre és este 18.55- kor indul vissza.) 

 
Délelőtti szakmai program: 

 

Témája: A Grafológia Dél-Magyarországon és Budapesten az ország szívében… 
 

- Fazekasné Visnyei Irma: Hasonlóságok és eltérések, 
az „elszigeteltségből” adódó 
problémák és előnyök 

 

- Koppándi Anna : Egymásra hangolva… 
Rezonometria a párkapcsolatban 

 

- Kovács Judit Ágnes: „Graforiportjaim” a Grafológia újságban 
 

- A hozzászólások és a kerek asztal beszélgetés után a Tiszteletbeli Tagságot jelző 
dokumentum átadása Fazekasné Visnyei Irmának. 

 

- A szakmai program után 13-tól ebéd (fakultatív program Pécsett) 
 

- Délutáni program 14-től városnézés: Dzsámi, Dóm, Dóm Múzeum, Ókeresztény 
sírkamra, Múzeum utca, séta, kávézás a Király és a Ferencesek utcáján (sétáló 
utcák), TV-torony: Pécs madártávlatból ( Válogatás kinek-kinek igénye szerint.) 

 

- Hazafelé úton: Mánfai templom, kirándulás  Sikondára a Wellnessfürdőbe 
(www.sikondfurdo.hu) a busszal utazóknak 

 

Jelentkezni  lehet telefonon, személyesen és írásban  a MÍT irodájában 
Szeptember 27-ig Makai Évánál a 06 1 212 88 01, a 06 20 33 47 952, 

a 06 30 9 222 948 -as mobil számokon. 
 

Értékes szakmai feltöltődést kíván a MÍT vezetősége 


