
Kedves Grafológus Kollégák! Kedves MÍT Tagok!  
 
Régi- és egyben megtisztelő feladatunk, hogy az ország grafológusainak 
"ernyőszervezeteként" működjön a Magyar Írástanulmányi Társaság. 
Ezt a rendkívül szép, szimbolikusan is megfogalmazott feladatát a grafológustársadalom 
együttműködésének, még nagy elődeink fogalmazták meg. S ezt a feladatot ápolni, a 
grafológus társadalom egységét megőrizni mindannyiunk nemes feladata kell, hogy legyen. 
Ennek szellemiségében szerveztük a Magyar Írástanulmányi Társaság konferenciáit, 
rendezvényeit, s a MÍT programjait, újszerű kezdeményezéseit. S ennek jegyében próbáljuk 
az ország különböző részeiben lévő MÍT tagokkal szorosabbá, intenzívebbé tenni 
kapcsolatainkat a következő években. 
Az együttműködési szerződések lehetőségének meghirdetését is a grafológustársadalom 
széleskörű összefogásának jegyében indítottuk el. Hiszek abban, hogy a MÍT köré tömörülő 
grafológiai szervezetek, iskolák, és a grafológia ügye iránt elkötelezett Kollégák összefogása 
a nehéz időszakban is segítheti a grafológia értékeinek megőrzését. 
 
Az első Európai Uniós kapcsolatokat elindító, MÍT keretek között szervezett külföldi utunk, 
amikor első ízben szálltak repülőgépre a Magyar Írástanulmányi Társaság tagjai hogy a 
Rómában lévő Aga Agria iskolával találkozhassanak, egy újabb hagyomány elindítását 
jelentették a MÍT programjainak, szakmai életének szervezésében. Az olaszországi úton 
szerzett szakmai értékek, külföldi tapasztalatok, szakkönyvek, új lehetőségeket indítanak 
majd a MÍT életében a nemzetközi kapcsolataink ápolásával. 
Annál is inkább, mivel készülnek az olasz grafológus kollégák a 2007. dobogókői Pszicho-
Pilis Konferenciánkra, amely ennek jegyében már nemzetközi értékek hordozójává válhat. 
A tartalmas együttműködés kialakításának megerősítéséről szólt az őszi közgyűlésen 
megjelölt szakmai tekintélyek elismerését támogató Tiszteletbeli Tagság odaajándékozása. Az 
új vezetőség jóváhagyta a Tiszteletbeli Tagságra javasoltak névsorát, akikről köztudott, hogy 
sokat tettek a magyar grafológia tudományos oldalának megerősítéséért. 
 
Kedves Kollégák! Hiszek abban, hogy a grafológia csak akkor működhet, ha a tudás mellett 
ott van a szakmai alázat, a lélek cizellált, megtisztult igényessége, amely hitelesebbé teheti a 
szakmai értékeket. Ennek jegyében szerveződtek, s szerveződnek a MÍT pszichológiai 
rendezvényei, s ezeknek a rendezvényeknek pszichológiai értékeitől megérintve emlegetjük 
oly sokszor prof. Dr. Bagdy Emőke előadásait. 
 
A következő évben, február hó végén ismét farsangi összejövetelt szervezünk. Gyertek el 
minél többen a 2007. február 17-én a Duna Palotában megrendezésre kerülő Grafológus 
Bálra. Hiszen most is, mint minden évben, ennek a rendezvénynek elsősorban az a funkciója, 
hogy a "farsangi bál ürügyén", a grafológusok fehér asztalnál beszélgethessenek 
szakmájukról, terveikről, mindennapjaikról. S ismét kiépülhessenek olyan kapcsolatok, amely 
a másik jobb megértését, elfogadását, a grafológustársadalom "emberi oldalát" erősíti. 
(Reméljük azért a tánc sem fog elmaradni. S jó hír, hogy meghívó ára a tavalyitól kedvezőbb.) 
Addig is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok a szervezők, és a MÍT 
vezetősége nevében minden Kedves Grafológus Kollégának és családjának:  
Pálmai Anna  
a MÍT elnöke  
 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Minden Kedves 
Kollégának és Családjának a Magyar Írástanulmányi Társaság vezetősége! 


