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- „Négy égtáj program”: Grafo-Pécs 2007. szeptember 29-én szakmai programmal 
egybekötött autóbusz-kirándulás Pécsre Visnyei Irmához, a MÍT Tiszteletbeli Tagjához a 
Regionális Grafológusképző Központ vezetőjéhez. 
(Hóvégi grafo-klubunk ezúttal vidéken!) 
Indulás reggel bérelt autóbusszal a MÍT Központi Irodája elől (1011 Bp., Bem rakpart 15.). 
 
A szakmai program témája: A grafológia Dél-Magyarországon és Budapesten, az ország szívében. 
Előadó Fazekasné Visnyei Irma: Hasonlóságok és eltérések, az „elszigeteltségből” adódó problémák és előnyök 
Koppándi Anna: Egymásra hangolva… Rezonometria  a párkapcsolatban. 
Hozzászólások és a kerekasztal-beszélgetés után a Tiszteletbeli Tagságot jelző dokumentum átadása Fazekasné 
Visnyei Irmának. 
Az ebéd utáni délutáni program városnézés és kirándulás Sikondára a  welnessfürdőbe. 
Este érkezés a Bem rakpartra a MÍT Központi Irodája elé 21.30-kor. 
Jelentkezni szept. 26-ig lehet a MÍT Irodán a 06-1-212-88-01 számon Makai Évánál. 

 
- Róma Nemzetközi Konferencia 2007. október 21-én, utazás Olaszországba (19-22-ig). 
 
A MÍT elmúlt év őszén indított nemzetközi kapcsolatainak eredményeként remélhetőleg hosszú távú kapcsolat 
indul el az olaszországi ARIGRÁF iskolán keresztül. A tavaszi Pszicho-Pilis 2007 konferencián vendégül látott 
10 fős olasz delegáció az október 21-i római konferenciára ugyancsak 10 magyar grafológust hívott meg, akik 
részére a konferencián térítésmentes részvételt biztosítanak, valamint két 30 perces előadás lehetőségét 
ajánlották fel.  A római konferencia témája „a családon belüli erőszak”. 
A MÍT 4 napos „római hétvége” repülőjárattal tervezi ezt a váratlanul felajánlott programot. A fapados 
repülőjegy ára oda-vissza kb. 55 000.- Ft. A római pályaudvar közelében két éjszakára a szálláshely szintén 
hasonló árban kalkulálható. Postafordultával várunk még néhány jelentkezőt erre az útra. Bővebb érdeklődésre a 
MÍT Irodán (06-1-212-8801) és Pálmai Annánál a 06-30-922-2948-as mobiltelefonon van lehetőség. 
 
- A Magyar Írástanulmányi Társaság Közgyűlését 2007. október 26-án du. 15 órakor 
tartjuk. 
Helyszín: Budapest, Böszörményi út  24/B. Irodaház Tanácsterem.  
A közgyűlés utáni Pszicho-Klubon du. 17.30-kor dr. Bagdy Emőke professzor asszony 
előadására kerül sor. Az előadás címe: A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. 
A közgyűlésen részt vevő MÍT tagok számára az előadás ingyenes. 
- Grafo-Klub 2007. november 23-án 17.30 órakor.  
Helyszín: Budapest, Böszörményi út 24. Irodaház B épület. Tanácsterem  
Témája: A római konferencia magyar előadóinak beszámolója.  
Téma: „A  családon belüli erőszak”. 
- Karácsonyi Grafo-Pszicho Klub: 2007. december 14. péntek du. 17.30 órai kezdettel 
„a grafológusok nagy családjának karácsonya”. 
Helyszín : Böszörményi úti Irodaház. Budapest, Böszörményi út 24/ B. Tanácsterem 
Előadó: dr. Szőnyi Magda pszichológus, a MÍT Tiszteletbeli Tagja 
 
 Értékes szakmai megújulást kíván a programokat szervező Ügyvivő Testület nevében   
 
 
Budapest, 2007. szeptember 13.                
 
                                                                                         Pálmai Anna, a MÍT elnök 


