
                                           
 

Kedves Kollégák! Kedves MÍT Tagok! 
 
 

Amint azt a közgyűlés utáni elnöki beszámolóból is olvashattátok, a Magyar Írástanulmányi Tár-
saság 2006. szeptember 8-i közgyűlésén három új tisztségviselő megválasztására került sor. A megvá-
lasztott három ügyvivő testületi tag közül Dr. Kertainé Németh Mária az alelnöki, Makai Éva a titkári 
teendőket látja el, és az új ügyvivő testületi tagunk Nagyfényi Violetta lett. 
Örömmel köszöntjük Gömöri Géza vezetőségi taggal együtt az újonnan választott tisztségviselőket, bíz-
va abban, hogy aktívan segítik majd a társaság működését, fejlődését, s a magyar grafológia egységének 
kialakítását. 
A 2006. szeptember 8-i közgyűlést követő első vezetőségi ülésünkön, 2006. szeptember 20-án jó hang-
vételű és rendkívül eredményes munkát indított el a megújult Ügyvivő Testület a késő estébe hajló érte-
kezés alatt. 
A Magyar Írástanulmányi Társaság tagnyilvántartásának megújítását, számítógépes rendszerének fel-
dolgozását, a kimenő és beérkező posták iktatókönyvi vezetését Makai Éva titkár vállalta. 
Mindannyian bízunk abban, hogy a tagok segítik munkáját azzal, hogy időben jelzik a lakhely, a tele-
fonszám vagy e-mail címük változását, hiszen ezzel gördülékenyebbé tehetnék az adatnyilvántartásun-
kat és az információáramlást. 
(Az ehhez kapcsolódó tájékoztatást az 1. számú mellékletben olvashatjátok.) 
 
Az Ügyvivő Testület közösen dolgozta ki a tanévkezdés őszi - téli klubprogramjait, amelyeknek hely-
színe a hagyományokhoz híven a Budapest, XII. kerületi Böszörményi út 22/B sz. Irodaház. (Bejárat az 
ERSTE Bank Tanácsterménél.) 
A Magyar Írástanulmányi Társaság rendezvényeit Grafo- és Pszicho- Klubok, Fórumok keretében ter-
vezzük megtartani, váltakozva, minden hónap utolsó hetében, pénteki napokon, du. 17.30 órakor. 
A 2006. őszi Grafo-Klubok programjait a vezetőség állította össze, és Oláh Károlynét kérte fel a Grafo-
Klubok szervezésére, amelyben Makai Éva titkár lesz segítségére. 
A Pszicho-Klubokat a hagyományokhoz híven Pálmai Anna vezeti és segítsége a szervezői munkában 
továbbra is Csörgő  Ági. 
 
MÍT programjaink tehát a következők: 
 (A tanév szerinti első, térítésmentes Grafo-Pszicho Fórumon Gulyás Jenő István tájékoztató jellegű 
előadását még a 2006. 09. 08-i a közgyűlés után hallgathatták meg a MÍT tagok az új OKJ grafológus-
képzés tervezetéről.) 
 
A 2006. október 27-én 17.30 órakor megrendezésre kerülő Pszicho-Klubon Bert Hellinger 
szisztemikus fenomenológiai családfelállítás módszerét Sztelek Emese pszichológus mutatja be, kibő-
vítve ezzel a Pszico-Pilis 2006 Konferencián tartott nagysikerű  bemutatóját. 
 
A 2006. november 24-én 17.30 órakor megrendezésre kerülő Grafo-Klubunkon Latinovits Zoltán 
kézírásának elemzésére kerül sor különböző elemzési módszerekkel, a „Latinovits-év" alkalmából. 
Előadók: Budavári Zsuzsa, Dr. Szidnai László 
 
Pszicho - Grafo Klub 2006. december 15-én 17.30 h  
Karácsonyi rendezvény - karácsonyi ajándékként - közkívánatra. 
"A megbocsátás pszichológiája". 
Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke 
 
A vezetőségváltás és a közgyűlés utáni sűrű teendőink miatt az olaszországi szakmai út a tervezettnél 
kissé későbbre tolódott. 
 
 



Szeptember közepén a Nápolyi 2. Nemzetközi Konferencia szervezőivel vettük fel a kapcsolatot. Az 
október 21-22-i nápolyi konferencián való részvétel megszervezésére azonban már kevés idő maradt, és 
rendkívül költségesnek bizonyult, másfelől a Barna Erika által Budapesten szervezett konferencia idejé-
hez is túl közel esett volna az időpont, így más utat keresve megkértük a nápolyi konferencia szervezőit, 
hogy segítsenek megtalálni számunkra néhány Róma közelében működő grafológiai társasá-
got/intézményt. 
 
Az „Olaszország Ősszel” című szakmai utunk véglegesített időpontja: 2006. november 25-28–a, 
amelynek programját a mellékelt szórólapon olvashatjátok. Ezt az őszi turista utat kötjük össze a szak-
mai programunkkal. Az utazási iroda az olasz grafológusokkal való találkozás teljes idejére tolmácsot 
biztosít. 
A fenti programra jelentkezni 2006. október 31-ig az alábbi e-mail címen, illetve telefonszámon 
lehet: 

movar@ciklamenturist.hu telefon: 06-20 445 21 63 
 
További információ a MÍT Központi Irodájában, 1011 Budapest, Bem rakpart 15. mfsz. 2/a. 

telefon/fax: 06 1 212 88 01, 06 30 9 212 948-as telefonszámokon. 
(A limitált létszámra való tekintettel a részvételi szándékotokat csak a beérkezés sorrendjében tudjuk 
elfogadni. Kérjük, hogy részvételi szándékotokat a Ciklámenturistnál és a MÍT Központi Irodájában is 
jelezzétek!)  
 
A jelentkezéshez az alábbi adatok szükségesek: 
 
Név, születési dátum, útlevél vagy személyi igazolvány száma, lakáscím (levelezési cím). 
Mindenféleképp fel kell tüntetni a jelentkezéseknél azt, hogy a Magyar Írástanulmányi Társaság 
„Olaszország Ősszel” című szakmai programjának keretében vesztek részt ezen a turistaúton. 
 

 ***** 
Az őszi programok ismertetése után szeretnénk tájékoztatni a tagságot arról, hogy a vezetőség el-

fogadta a Közgyűlés elnöki beszámolójában már említésre került Tiszteletbeli Tagságra javasolt kolle-
gák névsorát, azzal a kiegészítő javaslattal együtt, amelyben Katona Ágnes és Faklen Pál számára is 
egyhangúan megszavazta a vezetőség a Tiszteletbeli Tagság odaajándékozását. A Magyar Írástanulmá-
nyi Társaság a Tiszteletbeli Tagságot azoknak a kollégáknak tervezi odaajándékozni, akik a MÍT alapító 
tagjai voltak, illetve a magyar grafológia szakmai fejlődését segítették, s akiknek támogatása a MÍT 
szakmai megújulását is jelenthetné egyben. 
Tiszteletbeli Tagságot kapnak tehát mindezek értelmében: Dr. Agárdi Tamás, Faklen Pál, Gulyás Jenő 
István, Katona Ágnes, Dr. Szidnai László, Visnyei Irma és W. Barna Erika 
  
(Gömöri Géza a MÍT vezetőség tagja, akinek szavazati jogáról le kellett volna mondania, ha felvállalja a tiszteletbeli tagsá-
got, a vezetőségi tagságának megőrzése mellett döntött, amit ezúton is köszönünk, annál is inkább, mivel tapasztalatára, 
bölcsességére nagy szüksége van az Ügyvivő Testületnek.) 
 
 Reménykedve a tiszteletbeli, a régi, az új és a leendő MÍT tagok, valamint a grafológusképző iskolák és 
az új vezetőségi tagok együttműködésében, kívánok minden Grafológus Kollégának jó munkát, s az 
eddigieknél sokkal nagyobb összefogást, mert csak az egységgé alakuló grafológustársadalom őrizheti 
meg az eddig elért eredményeket. 
 
 
Budapest 2006. október 17.                 

                       Üdvözlettel:  
                                                                                                              Pálmai Anna  

 a MÍT elnöke 
                                                                                                
 


