
Elnöki levél a MÍT tagoknak 

Kedves MÍT Tagok! Kedves Kollégák! 
 
 
Megint eltelt egy év. S bár az új év első hónapján már jóval túl vagyunk, de bevártunk még 
néhány alakuló programunkkal kapcsolatos információt, így február közepén köszöntelek 
Benneteket, és az első negyedév elején kívánok számotokra sok sikert a munkában, a 
szeretetben, egészségben, az anyagi javak- és vágyaitok megteremtésében.  
 
Az utóbbi években akarva-akaratlan, de kénytelenek voltunk mi is a gazdasági nehézségeink 
köré fókuszálni erőinket, hiszen sokszor említésre kerül emiatt, hogy „non profit egyesület 
vagyunk”. S bár a gazdasági problémák még egyre erőteljesebben éreztetik hatásukat, hiszen 
a legizgalmasabb, legszínvonalasabb programjaink a fővárosban már egyre kisebb létszámmal 
működtek. Így részben átalakítjuk programjainkat, és kiscsoportos kreatív kerek-asztal 
beszélgetéseket tervezünk, másrészt megtapasztalva a vidéki városok nagyobb 
érdeklődésének szakmai igényét, a „Négy Égtáj” programjaink sikerességét, gyakrabban 
visszük vidéki városokba rendezvényeinket.  
Sőt! Közgyűlésünket is.(Lásd: „Grafo- Szeged” a mellékelt programjainkban).  
Azonban reménykedjünk abban, hogy az anyagi- és az esetleg ezzel járó lelki válság egyre 
messzebb kerül majd, s programjainkon, amelyeknek tervezetét ehhez a levélhez csatolom, 
egyre nagyobb számban tudtok majd részt venni. Hiszen ezeknek a rendezvényeknek nagy 
része szintén térítésmentes részvételi lehetőséget nyújt ahhoz, hogy szakmailag 
felkészültebbek és élményekben is gazdagabbak lehessetek. 
Rendezvényeink között vannak hagyományainkhoz híven, évek óta, sőt, évtizedek óta 
megtartott és megújított nyár eleji és nyár végi konferenciák:(Pszicho-Pilis 2011 Konferencia, 
Grafo-Gárdony 2011 Konferencia, és a már említett „Grafo-Szeged” 
„Négy Égtáj” programokon túl lesznek ismét Grafo-Klubok, Pszicho- Klubok, Fórumok, 
amint azt a mellékelt anyagokban, és a www.mit1930.hu honlapunkon a Hírek menüpontban 
is megtalálhatjátok. (Ugyanis a HÍREK rovat az a menüpontja honlapunknak, amelyekbe 
magunk is betudjuk írni a legaktuálisabb változásokat, rendezvényeket, s nem kell hozzá 
informatikai segítség. Így a programokat egyelőre honlapunk átalakításáig itt keressétek,  
és a főoldalonmegtalálható „letölthető” programokban). 
 
Kedves jelenlegi- és régi Kollégák !  
 
A 2011 –es év első postai úton küldött leveleit nem csak a jelenlegi tagjainknak, hanem 
azoknak a kollégáknak is elküldjük, akikkel nem csak egy-két év óta, hanem sokkal hosszabb 
időintervallum óta nem találkoztunk, s a tagdíjfizetésről már megfeledkeztek, vagy 
körülényeik miatt nem szeretnének már tagjai lenni a szervezetünknek, de mivel nem 
mondták még le MÍT tagságukat, így már passzív tagokká váltak. Azonban mi sosem adjuk 
fel! Sosem feledkezünk meg a régi tagokról. Akkor sem, ha most egy gyors mozdulattal a 
papírkosárba teszik a levelünket.  
Sőt! Még akkor sem, ha felesleges kiadás, pazarlás sokak szerint a passzív tagokra fordított 
jelenlegi postaköltség. Azonban úgy gondolom, ha csak egy- vagy két kolléga jelzi a passzív 
tagok közül hogy újra aktivizálni szeretné tagdíja befizetésével a tagságát, azt nagy örömmel 
fogadjuk ismét az ország legrégibb non profit szervezetébe, a Magyar Írástanulmányi 
Társaságba, amelyben az idén különleges eseményre készülünk. 
Igen, Kedves Kollégák! Egyedülálló esemény előtt áll ez évben a MÍT Ügyvivő Testülete, 
amelyre nem csak Titeket, hanem a két- az öt- vagy ennél több év óta passzívvá váló MÍT 



tagjainkat is szeretettel várjuk. Hiszen először fordul elő emléktábla avatás a magyar 
grafológia-, illetve, a Magyar Írástanulmányi Társaság történetében. 
Igen…Emléktábla avatásra készülünk.  
 
Nagy fordulópont, kilométerkő ez a magyar grafológiai történetében, amikor is Románné 
Goldzieher Klára tiszteletére emléktáblát állíthatunk, a Hegedűs Gyula u. 14 szám alatt, ahol 
fénykorában a Magyar Írástanulmányi Társaság alelnökeként, élt, alkotott, dolgozott.  
 
Nagy örömmel értesítelek Benneteket arról, hogy pályázatunk erre fordított összegét, amely 
100 ezer Ft. a XIII. kerületi Önkormányzat újabb 100 ezer Ft. összeggel, és az ünnepség 
költségeivel támogatja.  
 
Természetesen azok a régi tagok, akik nem szeretnének többé értesítést kapni 
programjainkról, írásba jelezzék ezt számunkra, s akkor a passzív tagok sorából törölni fogjuk 
nevüket, de sajnos ezután már programjainkat csak a tagoknak járó árkedvezmény lehetősége 
nélkül látogathatják. 
 
Reméljük azonban, hogy minél többen aktív tagjai szeretnétek maradni az ország legrégibb 
non profit szervezetének, amely 80 év távlatára visszavezethető, s amely Románné Goldzieher 
Klára, Dr. Balázs Dezső- Hajnal Richárd titkárok, s a Németh Péter elnöksége által 
annakidején 1930-ban megalakult, 1988-ban és 2000-ben megújult. Hiszen a múlt értékeire a 
szakma megújulására, összefogására egyre nagyobb szükség van.  
 
Azonban a gazdasági- néha tán lelki válság ideje alatt is megszeretnénk tartani értékeinket, 
eredményeinket. S azok megtartása, továbbfejlesztése miatt, egyre több térítésmentes 
programra, konferenciára, szakmai beszélgetésre, alkotó lehetőséget nyújtó EGYÜTTLÉTRE 
van szükségünk, 
amelyre várunk benneteket szeretettel:  
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