
A Tiszteletbeli Elnök gondolatai tisztújítás után 

Kedves Kollégák! 
 

Nagy változások időszerű élményei kavarognak még körülöttünk, hiszen amint látjátok a régi 
vezetőség lemondott és átadta helyét az újnak. 
Amint azt már híreleveleinkben és a Grafológia Újságban is jeleztük a MÍT eddigi vezetőségi 
tagjai tisztségük átadásával próbálták segíteni a válság krízises helyzetében a megújulást.  
 
Jómagam, mintegy 20 éves MÍT szervezői munkám elismeréséül, és a 7 éves elnöki tisztségem 
alatt sikeresen, de nem kis nehézséggel megküzdve tettem meg mindent azért, hogy a Magyar 
Írástanulmányi Társaság a válság idejében is fennmaradhasson.  
A további sikerekhez azonban további megújulásra és összefogásra van szükség. S ez történt 
most. 
Megújultunk.... S ennek a megújulásnak, ennek az összefogásnak a záloga volt az a tartópillér, 
amelyik a válság alatt is elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy életben tartsa az ország legrégibb 
nonprofit szervezetét. S elég bölcs ahhoz, hogy a jelenlegi krízishelyzetben pedig átadja a helyét 
az újnak... 
Azonban ennek a fordítottja is igaz. Megújulás a múlt nélkül, annak értékei nélkül 
elképzelhetetlen.  
 
Ennek jegyében megtörtént 2013-május 10-én az a Tisztújító Közgyűlés, amelyen a régi 
vezetőség minden tagja lemondott, hogy átadja helyét egy fiatalabb, friss ambíciókkal 
rendelkező generációnak. 
Jó érzés volt és külön szeretném mindenkinek megköszönni, hogy a Tisztújító Közgyűlés 
számomra egyöntetűen szavazta meg a Tiszteletbeli Elnökséget, hiszen ennek odaajándékozása 
egyben jelzés értékű, hogy a vezetőségváltás most valóban a megújulás érdekében történik, de a 
múlt értékeinek megőrzésével, s azok megújításával.  
Dr. Agárdi Tamásnak a MÍT alapító elnökének ugyancsak Tiszteletbeli elnöki címet szavazott 
meg a közgyűlés. 
Gömöri Gézának, a MÍT legidősebb tagjának pedig megszavazta a közgyűlés a Tiszteletbeli 
Tagságot. 
 
Az új elnöknek, Vékony Györgyinek és az új vezetőség minden tagjának a sikeres megújulás 
jegyében sok sikert kívánok a régi vezetőség nevében is, a további jó együttműködés 
reményében.  
A megválasztott új tisztségviselőknek névsorát olvashatjátok az új vezetőség honlapján és a 
MÍT Hírlevélben. 
 
Jómagam, mint Tiszteletbeli Elnök, remélem hogy továbbra is az új vezetőség, és a MÍT tagok 
segítségére tudok lenni, úgy az Ügyvivőtestületi munkában, mint az általam elindított MÍT 
hagyományok ápolásában. 
 
Így a következő, 2013. június 29.- i dobogókői Pszicho-Pilis Konferencia megrendezésével is 
segíteni szeretném (most már mint a MÍT Tiszteletbeli Elnöke) a szervezői munkámon keresztül 
a MÍT hagyományok folyamatosságának ápolását. 
 
A további jó együttműködés jegyében kívánok sikereket mindannyunknak: 
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