
A legfrissebb MÍT híreink: 
 
 
  A MÍT vezetősége 2006. június 1-én határozatképes döntéseket hozott a nyári 
programokkal kapcsolatban és megkezdte az őszi közgyűlés előkészítését, hiszen ezen az 
ülésen jelen volt a lemondott titkár Mózsik Erika, és másod aláírói kötelezettségének eleget 
tett.  
A MÍT vezetősége tehát minden téves információ ellenére legitim, működőképes- és 
működik. A következő közgyűlésen, a lemondott tisztségviselők helyébe olyan jelöltek 
pályázatát várjuk, akik hosszútávra gondolják elkötelezni magukat a MÍT ügyeiben. 
A Grafo-Gárdony Konferenciával kapcsolatban pedig a MAGIF és a MÍT megegyezésre 
jutott. Bár a MÍT az eredeti dátumát, és a két napos rendezvény előnyeit már nem kaphatta 
vissza, azonban létrejött mégis a közös, 4 napos MÍT MAGIF rendezvény, 2-2 napos 
szekcióra bontva a grafológiai napokat. 
 
  A tárgyalások során szerettünk volna (maximális felajánlásokkal) a négy napot 
összevonni, úgy, hogy a MÍT lemondott volna  a saját programjáról, a bevételéről, annak 
fejében ha a „MÍT égisze alatt szerveződhet a program”. Bár  ezt még a ketté vált gárdonyi 
dátum előtt, a kezdet-kezdetén felajánlottam a szervezőnek, mivel csak így lehetett volna 
elkerülni a közös rendezvény esetében azt, hogy ne kelljen a kollegáknak kétszer leutazniuk a 
gárdonyi rendezvényre. Sajnos azonban erre akkor és most sem kaptunk lehetőséget. 
 Azonban az, hogy maga a „közös szervezés” lehetősége végre létre jött, az egy olyan 
eredménye a grafológustársadalom összefogásának, amely talán ez egyszer mégis megérdemli 
azt, hogy a MÍT-MAGIF konferenciára két hétvégén induljunk el otthonról. 
Hiszen ennek  a programnak a témája végül is így azt hiszem elsősorban a nagy betűs 
„Ember,” és a vele foglalkozó nagybetűs  „Grafológia” lett. 
Így hát találkozunk az idei gárdonyi grafológiai napokon a MÍT és MAGIF közös szervezésű  
Grafo-Gárdony 2006 Konferenciának MÍT szekcióján, augusztus 18-19-én Gárdonyban a 
Velencepart Hotelben, azaz a volt TV- Rádió Üdülőjében. Cím:2483 Gárdony Pisztráng 
u.19.Teleon:06-22-570-148. 

Érdeklődni, jelentkezni a MÍT irodán csütörtök délután a 061 212 88 01, valamint a 06 
30 9 222- 948 - as, és a 06 20- 8-082-900-as telefonon lehet. Szállást a limitált létszám miatt 
kérjük telefonon jelezni. Fizetés a helyszínen történik. 
S reméljük, hogy találkozunk a gárdonyi grafológiai napok második hétvégéjén is a MÍT- 
MAGIF közös szervezésű konferenciának a MAGIF szekcióján is, 2006 augusztus 26-27-én, 
a Hotel Gárdonyban ( Cím:2483 Gárdony Üdülők útja 27.)  
 
Bízom abban, hogy a közös rendezvény mindkét szekciója a tudományos grafológiát, és a 

grafológia emberibb szakmai szerveződésének egységét fogja megerősíteni. 

 

     Kívánom, hogy legyen a küzdelmes nyár után végre, a szakma békéjét megkoronázó szép 
nyári  programunk. 
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