
Betű Bálunk szakmai összejövetele fordulópont lehet a MÍT életében. 

Kedves Kollégák, akik részt vettetek 2011. február 23 -án a Betű Bálunkon, ezen a játékos, 
zenés, s rendkívül meghitt hangulatú szakmai vetélkedőn!  
Köszönöm, hogy ráéreztetek ennek a szakmai- és mégis jó kedvű farsangi programunknak 
rendeltetésére.  
Hiszen végre sokan voltunk. Végre megtelt régi- és új kollégákkal a nagyterem. S 
jelenlétetekkel, Vékony Györgyi szakmai grafovetéledőjével, a MÍT konferenciáink kivetítőn 
megjelenő mozgalmas képeinek szakmai egységet és értékeket megörökítő archívumával, a 
Revans Tánccsoport hangulatos fellépésével, Papadimutriu Athináék immár hagyományt 
építő fellépésével, olyan értékteremtő program született újjá, amelyiknek közösségformáló 
ereje van.  
S ebben a térítésnélküli programban végre megszületett a Grafológusok Nagy Családjának 
újjá éledését, életképességét, értékeit hordozó rendezvénye, amely a régit megbecsülve, a 
hagyományokat, és a szakma értékeit megőrizve újítja meg önmagát. 
Köszönöm Papadimitriu Athinának és kísérőinek, köszönöm a Revans Tánckar három fellépő 
tagjának, köszönöm az informatikusunknak Mezei Dávidnak és Mezei Alexandrának, Orosz 
Mariannak, a Grafo -Versenyt vezető Vékony Györgyinek, és nem utolsó sorban a MÍT 
vezetőség legidősebb tagjának, a 90 éves Gömöri Gézának, akinek születésnapját ezen a 
rendezvényen ünnepelhettük. S aki magas kora ellenére is rendíthetetlenül látogatja 
programjainkat. 
S köszönöm Sármásiné Gizikének, hogy oly sok kollégához eljuttatta az interneten 
meghívóinkat. S köszönöm Urbán Józsinak a szép kivitelű meghívó megszerkesztését s 
eljuttatását megannyi e mail címre. 
S köszönet mindazoknak, akik ezen a térítésmentes programunkon az állófogadás jellegű kis 
zsúrasztalt hangulatossá tették hozzájárulásukkal.  
S főleg azt köszönöm, hogy a hitet megerősítették bennem. Igen... A hitet, hogy nem szabad 
feladni....  
Tenni, szervezni, és a hagyományokat megújítani. Életben tartani a grafológustársadalmat a 
lelki- és az anyagi válság idején a legfontosabb feladatát jelentheti ma a szakmai- és emberi 
értékek megőrzésének. 
 
Kedves Kollégák! Továbbra is számítunk Rátok!!!  
 
S a következő rendezvényeinken is várlak benneteket szeretettel:  
 
2011. 03. 06. 
 

Pálmai Anna  
a MÍT elnöke 
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