Új vezetőség a MÍT élén
Tisztújító közgyűlést tartottunk május 10-én.
Sok dolgunk akadt, így a levezető elnök, Urbán József, igyekezett pörgősen levezényelni a
napirendi pontokat, egyiket a másik után.
Pálmai Anna, a MÍT leköszönő elnöke, beszámolójában nem csak az előző évet értékelte, de
visszatekintett a MÍT élén eltöltött több, mint 7 esztendő eseményeire is, megköszönve
mindenkinek a segítő munkáját és a sok szép élményt, amiben része volt az elmúlt évek alatt.
Csányiné Csizmadia Apollónia gazdasági beszámolójánál néhányan nehezményezték, hogy
nem kapták meg a beszámoló anyagát a közgyűlés előtt. Mivel így a beszámoló megértése
némi nehézségbe ütközött, a tagság elhalasztotta a beszámoló elfogadását egy későbbi
időpontra.
A beszámoló anyaga hamarosan elérhető lesz a tagság számára.
Csörgő Lajosné, a MÍT Etikai Bizottságának Elnökeként, szintén hosszabb időszak etikai
ügyeiről számolt be, hogy azok mindannyiunk számára tanulságul szolgálhassanak.
A beszámolók után egy nagyon kedves programpont következett. Tiszteletbeli Elnöki címek
adományozásáról kellett döntenünk. Több jelölt is akadt, akik mindannyian sokat tettek a
Magyar Írástanulmányi Társaság létrehozásáért, működéséért és a nehéz időszakokban való
fönnmaradásáért. A közgyűlés mindhárom jelölt számára megszavazta a Tiszteletbeli Elnöki
cím adományozását:
Dr. Agárdi Tamás alapító elnök,
Gulyás Jenő István egykori alelnök (posztumusz),
Pálmai Anna leköszönő elnök számára.
A lemondó vezetőség tagjai között tisztelhetjük Gömöri Gézát, aki a MÍT legrégebbi
tagjainak egyike. Eddig csak azért nem tartozott a Tiszteletbeli Tagok közé, mert amikor
fölajánlották neki ezt a címet, ő inkább a vezetőségi munka folytatását választotta. Most a
közgyűlés számára is megszavazta a Tiszteletbeli Tagságot.
Ezután jutottunk el az új vezetőség jelöltjeinek kiválasztásához, majd a szavazáshoz. A jelölő
bizottság tagjainak (Csörgő Lajosné, Csepelyi Magda, Urbán József) nagyszerű előkészítő
munkáját dicséri, hogy a szavazások zökkenőmentesen zajlottak le.
A MÍT újonnan megválasztott tisztségviselői:
Elnök: Véghné Vékony Györgyi
Ügyvivő Testületi Tagok:
F. Visnyei Irma
Katona Ágnes
W. Barna Erika
Zádor Erzsébet
Etikai Bizottság Elnöke: Dr. Szőllőssy-Csoma Enikő

Etikai Bizottsági Tagok:
Budavári Zsuzsa
Csepelyi Magda
Hakkel Hedvig
Kárászné Tomanó Ágnes
Gazdasági Ellenőr: Filep Irén
Tájékoztatásul közöljük, hogy azok a vezetőségi tagok, akik eddig Tiszteletbeli Tagsággal
rendelkeztek, a közgyűlés előtt írásban lemondtak erről a címükről.
Szeretettel gratulálunk minden új tisztségviselőnek és hatékony, sikeres munkát kívánunk
nekik!

Vékony Györgyi elérhetőségei:
telefon: 06 70 381 3330
e-mail cím: grafogyörgyi@gmail.com

