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A 20 ÉVES MBE 
 

 2009-2010-ben ünnepli a MBE 20 éves fenn-
állását. Az évfordulóra több eseménnyel emlé-
keztünk. 

Október 20-án Budapesten a Magyar Kultúra 
Alapítvány székházában (Szentháromság tér 6.) 
oktatásról szóló konferenciát rendeztünk annak 
emlékére, hogy iskolánk 20 éve létesült, melynek 
vezérgondolatába bevezettük a régi magyar okta-
tási rendszert. Ennek lényege, hogy több lépcsős, 
az ismeretek egymásra épülnek és minden lépcső 
végén megszerzett Certificatio tudományos isme-
retek mellett szakmát is ad a hallgató kezébe. Az 
első három éves oktatási időszak végén lehettek 
nyelvoktatók, informatikusok, könyvtárosok, 
népzene-néptánc oktatók, újságírók, szerkesztők 
stb. 

Az első három év után már munka mellett is 
folytathatták tanulmányaikat, vagy külföldi egye-
temen tanulhattak tovább, de ha tehették nappali 
tagozaton fejezhették be a felsőfokú végzettséget. 

Ezután kimondottan tudományos célzattal 
megírhatta a végzett hallgató PhS disszertációját 
és letehette a hozzá tartozó vizsgákat, s a hetedik 
év végére Phs fokozattal hagyhatta el az Alma 
Matert. 

A PhS szóösszevonás: „Ph”-ja filozoffer 
rövidítése, „S” pedig a 7 szabad művészet, a 
Septem Artes Liberales első betűje. 

Négy karon és 14 szakon folytattunk oktató-
munkát. Volt Bölcsészkar (magyar nyelv- és iro-
dalom, történelem, pszichológus, művészettörté-
nész, hitoktató, színházi szakember, népzenész, 
kamarazenész szak). Természettudományi kar 
(Földrajz – ökológia), Modern nyelvtanár képző 
kar: angol, német, francia, olasz, orosz nyelv-
szakkal. Orientalisztika, keleti tudományok: Si-
nológia, Nippológia, Tibetológia, Ókori- és őskori 
mezopotámiai nyelv és kultúra. 

Több, mint 10 évig működött a rendszerünk, 
de 2000-ben elkészült az oktatási miniszter felké-
résére egy forgatókönyv, mely a MBE teljes tönk-
retételét tűzte ki céljául. Ez a forgatókönyv ma is 
működik. Sikerült gátlástalan agresszivitással az 
összeomlás felé űzni társadalmi szervezetünket, 
de megtörni nem tudták. 
 Ma is működik a magyarságtudományi, pszic-
hológiai, művészettörténeti képzésünk, angol és 

német nyelvoktatásunk, a mezopotámiai nyelv- és 
kultúra képzés, sőt a Magyarok Világszövetsége 
szervezésében a Nílus menti népek hieroglifáinak 
magyar olvasatába is bepillanthattak hallgatóink. 
 Miután öt alkalommal adtunk be sikertelen 
akkreditációs pályázatot, 2005-ben a felnőttkép-
zés keretében a FAT akkreditációjához fordultunk 
kérelmünkkel, amely itt kedvező fogadtatásban 
részesült és ma felsőfokú felnőttképző intézmény-
ként, mint akkreditált oktatási létesítmény vé-
gezzük munkánkat. 

A zaklatások azonban nem szűntek meg. 
Munkánk, időnk nagy része a szakadatlan fel-
jelentések elleni védekezésben merül ki. A 
kertjeinkbe bedobált sáros nemzeti színű zászlók, 
fenyegető, névtelen vagy álneves Internet-
üzenetek sokaságáról már ne is beszéljünk. Mi 
azonban mindezek ellenére tartjuk első megfo-
galmazásunkat: a MBE a nemzeti hagyományok 
talaján készíti elő a magyarság jövőjét. Ezért 
könnyen megismerik azokat, akik hozzánk jártak, 
járnak, mert nekik csillag ül a homlokukon. 
 
 

A 2009. október 20-i konferencia címe: 
 

A magyar oktatás századai 
Erkölcs, hagyomány, szokás, eleink kultúrálódása 

az előszázadokban 
 
volt, melyet Dr. Sediánszky János a Bp. I. ker. 
alpolgármestere nyitott meg. 
 Patrubány Miklós a jövő magyarságtudományi 
oktatásának fontosságára hívta fel a figyelmet 
előadásában. 
 Bakk István és Bakk Erzsébet: A Pálos rend 
és a magyar oktatásügy címmel mondta el készülő 
PhS disszertációjuk lényegét. Számos Pálos rendi 
iskola nyomára bukkantak kutatásaik nyomán, sőt 
felsőfokú képzés írásos dokumentumait is megta-
lálták. Érdeklődve várjuk munkájuk folytatását. 
 Krizsai Mónika PhS a királytükrök, mint iro-
dalmi műfaj különlegességét ecsetelte. A király-
fiak számára vagy maga a király vagy az ország 
legbölcsebb, legtisztább lelkű tudósa írta a tan-
könyveket. Ezek elkerültek az egyházak által mű-
ködtetett iskolákba is, így a magyar tanuló ifjúság 
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a királyra nézett, mint tükörre, s onnan saját 
képének is égi mása pillantott rá vissza. A királyfi 
a királyra nézett, a királyt a Nap tanította, a ma-
gyar gyerekek lelke, szelleme és okossága a Nap 
tüzében kovácsolódott. 
 Váradiné Osváth Ilona antik példákon át mu-
tatta be a történelemtanítás etikáját, s ezek máig 
érvényben maradtak. Az etikus megközelítés nél-
kül a legjobb politikai háttér mellett is kátyúba 
juthat a nemzet a történelemszemléletében félre-
vezetett fiatalsága révén. 
 Pápai Szabó György megerősítette ezeket az 
elveket Az erkölcsi nevelés jelentősége a nevelés-
ben című előadásával. A lelkész tanár az erkölcsi 
nevelés alatt a lélek kiművelését érti, a lélek sza-
bad, de csak erkölcsi vezérléssel képes megélni 
szabadságát. Az erkölcstelenség gúzsba köt és 
ilyenkor a lélek irányítása helyett a „hálózati ve-
zetés” lép életbe. Az egyén belesodródik a ki-
agyalt okoskodás tömkelegébe, elveszti csillagve-
zérletét, lefelé húzza a háló, s észre sem veszi, 
már sötétség veszi körül. Az erkölcs a világosság 
tudománya, ezért minden iskolában tanítani kell, 
s minden tantárgyban vezéreszmeként szere-
pelnie. 
 Keresztes Attila PhS disszertációjában, me-
lyet 2009 nyarán védett meg a magyar értékeket 
vonta be a lélekgyógyászat munkájába. Azért ne- 

vezte egyesítő pszichológiának, mert a mélytudat 
fontosságát nem vitatta, de a magyar ember eseté-
ben a mélytudat selyemrétjét közösségi elemekkel 
töltötte fel, ahol megtalálhatók a magyar ősmű-
veltség nyomainak képei, mesék, dallamfoszlá-
nyok, imák, aranyló képek felvillanásai is. Ezeket 
megragadva sikeres gyógyító munkát feltételezhe-
tünk. 
 Zaja Roland PhS távolmaradt elfoglaltsága 
miatt, de az Ő munkássága és rendszere már be-
leépült a MBE lélekgyógyász, alternatív pszicho-
lógiai tanácsadó programjába, mely féléves képzés 
és végzett pszichológusoknak nyújt új szakmai fel-
ismeréseket. Lényege az örökölhetőség kérdése. A 
lelki megrázkódtatások, katarzisok, nagy termé-
szeti katasztrófák feletti lelki benyomásokat az 
utódok hordozzák, s már a második generációban 
jelentkezik. A múlt tehát nemcsak egyéni, van kö-
zös nemzeti múltunk, s ezt is kezelnie kell a lélek-
gyógyásznak. 
 Gyárfás Ágnes szavaival zárult a konferencia. 
Utána estébe nyúlóan beszélgettek a résztvevők és 
közösen megkoszorúzták Mátyás királynak a 
Hilton szálló falába épített reliefjét, amely a 
Bautzeni várfalban lévő eredeti hű mása. 
 Hampó József magyar táncait, botos tánc, 
süvegtánc Aranyosi György trombitaművész adta 
elő, nagy sikerrel, a szerző kísérte zongorán. 
 

 
 
 
 
 

  
 

A régi és új iskolánk 
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KAMARA KÖNYVKIÁLLÍTÁS A MBE KÖNYVEIBŐL 
 

Kamara Könyvkiállítást rendeztünk 2009. de-
cember 14-én a Vár u. 9. sz. alatti székházunkban 
20 éves kiadói tevékenységünk bemutatására. 
Rendezte Eszenyi Miklós régi könyvtárvezetőnk, 
közíró és történész. 

500 könyvet tudtunk bemutatni, melyek java-
része tankönyv, de így is mérföldkő a magyar tu-
dományosság mezején. Itt látott napvilágot Har-
matta János füzete a kettős honfoglalás megerő-
sítésére tett kutatásaiból, Bakay Kornél szemlélet-
váltó műve a Magyar Őstörténet régészeti kuta-
tásai I-III. kötete és Tóth Sándor Győztes csatá-
ink: Pozsonyi diadal és Cserhalmi ütközet törté-
nelmi tudatformáló munkája. 

Új szemléletet hozott Losonczi Miklós Magyar 
esztétikája és Kedves Tamás Zeneesztétikája, 
Végvári Lajos Európai művészetszemlélete (Eur. 
műv. története. 1996.), Kádár Zoltán és Medvigy 
Mihály bizantológiai és korakeresztyén művészete 
bemutató munkái. 
 Itt került kiadásra Kárpáti Béla Miskolci iro-
dalom c. művének 2. kötete a kortársírók bemu-
tatásával (2000). A megjelenés után a keresztvizet 
is leszedték a szerzőről azok, akik más bemutatást 
igényeltek volna maguk és barátaik számára, de 
ez már történelem. 

Akárcsak Eszenyi Miklós itteni tudományos 
tevékenysége, aki bemutatta a MBE kiadói mun-
kásságát kis füzetében, szociológiai tankönyvet írt 
és összeállította a MBE Oktatási Programját 
(1993) benne bemutatta a karok, a szakok pro-
filját, tematikákkal, tanárok nevével. A MBE egy-
szerű kis társadalmi szervezet. Az ellene fellépő 
hivatalos agresszivitás tönkreteheti, de ez a könyv 
kitörölhetetlenül beírta nevét a magyar felső-
oktatás történetébe. 

Színes foltként jelent meg a pulton Farka-
sinszky Tibor őskutatási sorozata, pénzeinkről, 
Babba Máriáról, a Nagyszentmiklósi Kincsről stb. 
Munkássága minden befolyástól mentes tudomá-
nyos tevékenység. A szerző kandidátus, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, de műveiben min-
den külső nyomást elhárítva, belső igényessége és 
az objektív tények igényessége motiválta mun-
káját. 

Itt kapott nyomdai kiadást elsőként Czeglédi 
Katalin Nyelvészeti Őstörténete (I-V. köt), a ma-
gyar nyelvnek nem finnugor irányzatú tudományos 
feldolgozása. Ezzel egy időben indult el a MBE 
legnagyobb kiadói vállalkozása a 12 kötetre terve-
zett Czuczor – Fogarasi féle a magyar nyelv szó-
tárja c. műve. Sok gond, buktató után Bognár 
Ferenc visegrádi vállalkozó szíves segítségével 
Karácsonyra megjelent az V. kötet és a nyomdász 
feldolgozta már mind a 12-t. Reméljük, 2010-ben 
megjelenik a VI. kötet is. E szótár lényege az, 
hogy a finnugor etimológia ellenében nem hang-
alaktani úton keresi a szavak eredetét, hanem a 
gyökrendszerét felállítva ősgyökök alapján. 

Szép meséskönyveket adott ki a MBE. Az 
Aranyhajú lány egy régi 1934-es gyűjtés ered-
ménye (2000), A sánta harkályban (2009) mesék 
és népballadák találhatók, az Égi mese pedig a 
mezopotámiai ősi iratok tartalmának mesébe 
ágyazott összegzése. 

A kiállítást Borkuti László nyitotta meg, a 
Miskolci Városi Könyvtár igazgatója, a további 
együttműködés reményében. 
 
 

 
 

A SÁNTA HARKÁLY c. meséskönyv borítója 
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MAGYARSÁGTUDOMÁNY A VILÁGHÁLÓN 
 

Kedves Barátaim! 
 

 Szeretettel hívunk mindenkit az internetes közösségünkbe, amely ugyan 

képzési mód, mégis közösségteremtés az alapeszméje. Ha ismerjük egymást, 
gondolatban megfogjuk egymás kezét és körbeöleljük a Földet, a Boldogasszony 
köpenye alá vonjuk a magyarságot. 
 

 Sajnáljuk, hogy tandíjért kell képzési programunkat bevezetni. Tudjuk, hogy 

ez állami küldetés lenne, ingyen, nemzetmentő feladatként bevezetve. Ilyen 
azonban nem várható, s Önök tudják, hogy intézményünk semmiféle állami 
támogatásban nem részesül, ezért rákényszerülünk a tandíjra. 
 

 Azonban 2007-ben, amikor a hatalom agresszivitása utcára tette iskolánkat, 

Molnár Lajos amerikai barátunk kezdeményezésére közadakozásból építettük fel 
a diósgyőri romos evangélikus iskolát, amit a lelkész és a gyülekezet szeretetből 
felajánlott. Ma is hálásak vagyunk Rónai Lászlóné, Verebély Tamás és Tibold 
Szabina viszonozhatatlan nagyságú adományaiért. 
 

 Úgy döntöttünk, hogy mindazok, akik adakoztak annak idején, most az 

adomány kétszeresét levonhatják a tandíjból. Nagyon szeretnénk valahogyan 
viszonozni a jó időben nyújtott segítséget. Ezt az összeget átruházhatják 
családtagjaikra, gyermekükre, unokáikra. 
 

 Mi az adományokat és a tandíjat is hitbizománynak tekintjük, ezért az Önök 

megítélésén túl Isten előtt szeretnénk a belénk vetett bizalommal elszámolni. 
, 

 Meglátják, jó lesz ez az internetes telefonkapcsolat, mert látjuk is egymást, 

nem csak egymás hangját halljuk, s Önök is kérdezhetnek, mint az élőbeszédben. 
 

 Isten áldását kérem kedves Mindnyájukra, egy boldog, szép, egészséges, 

művelt és lélekben a Mennyországra figyelő magyarság reményében. 
 
Miskolc, 2010. március 11. 
 
 
 Dr. Gyárfás Ágnes 
 a Miskolci Bölcsész Egyesület elnöke 
 



MBE HÍREI 

 89

 

MAGYARSÁGTUDOMÁNY 
oktatói - pedagógiai képesítéssel 

 
INTERNETES OKTATÁS (E-learning) formában 

 
 

INTERNETES TECHNIKAI FELTÉTELEK 
 

Skype program használata. Ilyen program minden résztvevő számítógépében kell, 
hogy legyen. Ha véletlenül nincs még a gépükön, ingyen letölthető és telepíthető. 

Hang- és képcsatlakozáshoz mikrofon és webkamera. Ezek egy-kétezer forintos 
kiegészítők a számítógéphez. (Kapható webkamera beépített mikrofonnal is.) 
 

A JELENTKEZÉS TECHNIKÁJA 
 

Levélben:  MBE 3509 Miskolc, Pf. 819.   Hungary  
Telefonon: +36-46-331-981  
Faxon: +36-46-331-981  
E-mailben:  mbe1@chello.hu 
Skype: gyarfas.agnes1 

 
A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 

 

A Jelentkezési Lap kitöltése és visszaküldése a következő mellékletekkel: 
 iskolai végzettséget igazoló irat PDF formátumban 
 önéletrajz és 2 db 4x4 cm-es fénykép PDF formátumban 
 

Személyes vagy postai jelentkezés esetén fénymásolatokat is elfogadunk, eredeti 
fotóval. 
 

AZ OKTATÁS TECHNIKÁJA 
 

A tanrend szerinti anyagot élőben 2010. április 8-tól minden csütörtökön délután  
1600 – 1830-ig hallgathatják, illetve az internetes telefonvonal segítségével láthatják is. 
Időeltolódás miatt ugyancsak élőben leadjuk a külföldi hallgatóinknak a megfelelő 
időpontban, megfelelő számú jelentkezés esetén. 
 

Ha valaki kimaradt egy-egy óráról és szeretné pótolni, annak elküldjük az előadás 
DVD vagy CD-re felvett hang- és képanyag másolatát. 
 

Minden tanár megadja az első órán a tankönyv címét és a kötelező olvasmányokat. 
Ezek a MBE-ben beszerezhetők, illetve hozzá lehet férni Interneten is. Könyveket postán 
küldünk. 
 

A tananyag nagy része benne van az ŐSI GYÖKÉR című folyóiratban, amelyet Badiny 
Jós Ferenc professzorunk alapított még Buenos Airesben, és 1999-ben adta át az 
egyesület elnökének Dr. Gyárfás Ágnesnek. E folyóirat negyedéves és ára postázással 
együtt 4. 000, Ft egy évre. Minden évben adunk ajándékkönyvet, amely benne van a 
magyarságtudományi tananyagban, és megkönnyíti a felkészülést. 
 
 
Miskolc, 2010. március 11.  
  
 Dr. Gyárfás Ágnes 
 e l n ö k  
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N A P P A L I  K É P Z É S  
2 0 1 0  

 
MISKOLCON 

a  
DIŐSGYŐRI VÁR ALATT 

/Vár u.  9./ 
  

működik az 1989-ben alapított 
 

MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET  
Akkreditálása FAT AL-1959 

 
ahol a  f e l n ő t t k é p z é s  k e r e t é b e n  

 

P S Z I CH O LÓ G U S  szakképzés 
 

folyik  
 

oktatói-pedagógiai képesítéssel 
 

Diplomások számára a képzés időtartama három év /hat félév/  
 
 

Ugyancsak diplomások számára a  
 

L É L E K G Y ÓGY Á S Z  
 

alternatív pszichológiai tanácsadó szakképzés féléves időtartamban 
 
 

Sikeres összegző vizsga után Certificatiot kapnak a végzettek 
 

Érettségizetteknek előkészítő év 
 
ÉRDEKLŐDNI LEHET: a 06/46/331-981, 06/46/332-228 és a 06/20/530-91-40-es, 
ill. a 06/30/258-35-62-es telefonon 
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A Miskolci Bölcsész Egyesület  
pszichológus képzésének alapeszméje 

 
 Oktatóink elfogadták a lélek létezését és ezért mind kutató, mind oktató munkásságukat ezzel 
a tudattal művelik. 
 A képzés anyaga kiterjed a klasszikus lélektudomány tanaira. „Az emberi szervezet megismerésére 
irányuló tárgyak csoportjára” és „A lélektudomány általános területét átfogó tantárgycsoportjára”. 
Szeretnénk, ha hallgatóink ezekben a tárgyakban ugyanolyan jól képzettek lennének, mint a többi magyar 
egyetem pszichológia szakán végzett hallgatók. 
 A megszokottnál több figyelmet szentelünk a pszichodiagnosztikára és therapiára. Ez 
megmutatkozik a tananyagban és az iskolán kívül végzett kórházi, klinikai, szociális 
intézménybeli gyakorlatokban. Hallgatóink betekintenek a drogambulanciák, az alkoholelvonók és 
a börtönök világába, foglalkoznak a hajléktalanok sorsával, de a különleges képességűekkel is. 
 Kiegészítésként a 2005-ös új tervezet a családot vette fókuszba. Bemutatjuk a hagyományos 
családmodellt, egészen az ősi, szakrális magyar családdal bezáróan. A családjogon át rámutatunk 
a családot védő joggyakorlatra, és ezzel párhuzamosan bemutatjuk azt a rejtett társadalmi 
visszaélést, amely a családon belüli erőszakban mutatkozik meg és számtalan embert tesz lelki 
sérültté, főként nőt és kisgyermeket. A problémás családból kerülnek ki a pszichésen sérült 
gyermekek, s ők már a megoldást az iskolában keresik, de ritkán találják meg. Az Ő 
megsegítésükre vezettük be (már jó pár éve) a pszichésen sérült gyermek felismerésére és 
gyógyítására vonatkozó tantárgyunkat, melyet egyébként tanártovábbképzés keretében is 
oktatunk. A minél hatékonyabb lelki gyógyítás érdekében tananyagunkba felvettük a Hellinger-
féle családtherapiát, amely progresszív segítségnyújtásra is esélyt ad.  
 Erre az új felfogásmódra a 2005-ben végzett Septem Artes Liberales szintű hallgatóink 
disszertációi hívták fel a figyelmünket. Ők akik az élet különböző területén végeznek 
lélekgyógyászati tevékenységet felfedezték korunk nagy betegségét, a „család hiányában” 
szenvedő embert és a „család áldozataként” felnövő embert. A boldog család tagjai fogamzásuk 
kezdetétől átélik a szeretet élményét, melynek befogadására és továbbadására nyitottá válik a 
lelkük. A szeretet az életmódjuk és e jegyben egymásra találnak, mert csak a szerető lélek képes a 
boldogság megismerésére. Célul tűztük ki, hogy hozzásegítsük a magyar társadalmat a boldog 
család megteremtéséhez, mert meggyőződésünk, hogy innen nő ki a boldog emberpalánta, az ép 
lelkű és testű ember, az egészséges magyar társadalom. 

2005 óta egy újabb jelenségre figyeltünk fel, amely a magyar nép lelkét rombolja. Ez a 
parttalan térbe sodort lelkek szindrómája. A magyarság jövőképe borússá vált, elvesztette lelke 
királytükrét, nem találja az erkölcsi fogódzókat. Ez ellen az elmélyült magyarságismeret oktatása a 
válaszunk, ahol a népmesék bölcselete rámutat a sors beavatási módszereire és rávezet a 
megoldásra. 

Zaja Roland nevű munkatársunk révén figyeltünk fel a „Szerzett veszteségélmény, mint 
örökölhető lelki károsodás” jelenségére, amelyet lélektudományos úton vissza lehet vezetni a 
bukott 1849-es szabadságharcra, a trianoni békediktátum elfojtott fájdalmára és több esetben a 
szülők által átélt 1956-os világjelenségre, amikor nyugatról elárulták, keletről leverték a magyar 
forradalmat és szabadságharcot, de amikor két hétre mégis, megélte az akkori generáció a 
tökéletes politikai függetlenség állapotát. 

Szeretnénk a magyarság lelki gondjain magyar módra segíteni, módszerünk a kiolthatatlan 
szeretet, amely mindenkire kiárad, aki a Kárpát-medencében a „Miskolci Iskola” segítségével 
szeretné lelke nyugalmát megtalálni, és szerzett vagy örökletes lelki görcseit feloldani. 
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MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET 
Magyarság központú oktatási intézmény 

 

Miskolc, Vár u. 9. sz. alatt (a Diósgyőri Vár mellett)  
az evangélikus templomkertben  

Elérhető: telefon/fax 46-331-981  
email: mbel@chello.hu  
Skype: gyarfas.agnesl 

 
 

NAPPALI KÉPZÉS 
2010/2011 

 

MAGYARSÁGTUDOMÁNY 
 

00140020-as felnőttképzési azonosító számmal 
 

OKTATÓI-PEDAGÓGIAI végzettséggel induló képzés 
 
A pesszimisták Herder óta a magyarság végromlását jósolják. Igaz hogy egy 
ideje szinte tragikussá vált népünk erkölcsi és társadalmi arculata, mi 
mégis regisztrált engedélyezett felnőttképzés keretében felsorakoztatjuk ez 
ellen a tendencia ellen a magyarságtudományi kutatások érvrendszerét, és 
olyan szakembereket képzünk a jövő Magyarországának, akik tisztánlátó 
ismeretekkel felvértezve képesek a reményteljes, boldog magyarságtudat 
meghonosítására. 
 
Tantárgy Vezető tanár 
 

Magyar nyelvészeti őstörténet Dr. Czeglédi Katalin 
Magyar őstörténet. Történelem új szemléletben Tóth Sándor PhS 
Humán antropológia. Magyar titkok Dr. Kiszely István 
Középkori latin. Krónikák, oklevelek Érsekcsanádi István 
A mezopotámiai képjelírás, magyar gyökkészlete Dr. Gyárfás Ágnes 
Hieroglifák magyar olvasata Dr. Borbola János 
Magyar bölcselet. A turáni világkép Dr. Gyárfás Ágnes 
Magyar őrtörténet kérdéses pontjai Dr. Farkasinszky Tibor 
Világban szétszóródott magyarok Hankó Ildikó PhS 
Magyar Adorján öröksége Dr. Tomory Zsuzsanna 
Emlékhelyek és túrák. Kurgánok, sírok, templomok Gondos Béla 
Lovas íjászat Piros Sándor 
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A Magyarságtudomány alapszak, amely oktatói-pedagógiai képesítéssel jár. Össz. 
óraszáma: 288 óra. E mellett lehetőséget biztosítunk ahhoz is, – főként csak az 
érettségivel rendelkezőknek – hogy megtanulhassanak olyan szakismereteket is, 
amellyel megélhetésüket biztosíthatják. Választhatnak az alábbi szakterületek között: 
 
Szakismeret Vezető tanár 
 

Politológia Dr. Kovács Sándor 
Könyvtáros Tircsné Dr. Propper Valéria 
Népzene, régi zene oktató Csiszár István 
Újságíró, szerkesztő Hankó Ildikó PhS 
Régész munkatárs Dr. Lovász Emese 
Művészettörténész Dr. Prokopp Mária 
Angol nyelvi oktató Takáts Zsuzsanna 
 Dr. Simonfalvi László 
 
 
Oktatói-pedagógiai képesítés tantárgyak Tanárok 
 

Pedagógia, didaktika, tanítási gyakorlat Dr. Földy Ferenc 
A magyar lélek képe Dr. Molnár V. József 
Bibliaismeret és erkölcstan Molnár József lelkész 
 
 
A szakterületek egy-egy egységének elsajátítási ideje ugyancsak 288 óra. A 
Magyarságtudományt d i p l o m á s o k  2 év alatt, érettségizettek pedig a 
szakismerettel együtt 3 év alatt sajátíthatják el. 
 

A képzést összegző vizsga és Certificatio kiosztó ünnepség zárja. 
 

Magyarságtudomány féléves tandíja: 40.000.-Ft 
 

Magyarságtudomány és egy szakterület féléves tandíja: 80.000.-Ft 
 

Beiratkozási díj: 10.000.-Ft 
 

Összegző vizsga díja, CERTIFICATIO: 20.000.-Ft 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Magyarságtudomány, oktatói- pedagógiai képesítés 
internetes képzésre 

 
 
Alulírott……………………………………………………………………………………………... 
 

jelentkezem a Miskolci Bölcsész Egyesület által 2010. április 8-án indítandó 
internetes képzésre. 
 

Tudomásul veszem, hogy a képzés folyamán dolgozatokat kell írni. A képzés 
végén záró dolgozat írása és ennek megvédése is feladatom lesz. 

A tandíjat befizetem. 
Elfogadom, hogy végzéskor a MBE, mint akkreditált felnőttképzési 

intézmény Certificatioját kapom meg angol és magyar nyelven. 
Elfogadom, hogy a MBE Skype-azonosítóját a jelentkezés és a tandíj 

befizetése után kapom meg. 
 
 
 
Dátum:…………………….. Aláírás: ………………………………..…………………….  
 
 
 Lakcím: …………………………….………………………..  
 
 
 …….…………………………………………………………  
 
 
Fax: …………………………………………. Telefon:……………………………………….  
 
 
e-mail: ……………………………………… 
 
Kérem közölje, melyik időpont lenne megfelelő Ön szerint az oktatásra. 
 
 
Időpont:…………………………………….. 
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A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET 
 

a XV. Magyar Őskutatási Fórumát 
2010. augusztus 2-6-ig tartja 

 

Miskolcon a Vár u. 9. sz. alatti székházában. 
 
 

Témáink: 
 

1./ A magyarság ősi világképe és ennek megjelenítése a népköltészetben, népi 
ornamentikában, szokásokban, építészetben, jellegzetes írásokban stb. 
 

2./ A magyar őstörténet és történelem új megközelítésben. 
 
K i r á n d u l á s : 2010. augusztus 4-én szerdán. A boldvai Árpád-kori 
templommal kezdjük, majd Borsod, Szalonna, Tornaszentandrás, Torna, Csécs, 
Vígtelke, … 
 
 
Étkezés: Ebéd – a Talizmán panzióban (700.-Ft fejenként) 
 Vacsora – a Talizmán panzióban (700.-Ft fejenként) 
 

Ebédet és a vacsorát mindenki maga rendel, és maga fizet a pincérnél. 
 
 
Szállás: 
 

1./ Egyesületben 10 férfi és 10 nő számára közös fürdőszobával. 
 1.500.-Ft/éj, 
 

2./ Egyesületben van két apartman fürdőszobával. Az apartman 3 ágyas. 
 4.000.-Ft/éj, akárhányan alszanak benne. 
 

3./ Karacs Teréz Kollégiumban. Miskolc, Győri kapu 156. sz. 
 Varga Ágnes gondnoknőnél lehet jelentkezni. Telefon: 06/46/970-495 
 2.000.-Ft/fő/éj, melyet fizetni a gondnoknál kell. 
 

4./ Talizmán Panzióban, amit velük kell megbeszélni. 
 Telefon: 06/46/378-627 
 
 
Részvételi díj: 6.000.-Ft Napi díj: 1.500.-Ft 
 

Kirándulás díja: 5.000.-/ Ft /fő 
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MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET 

 
3509 Miskolc, Pf.: 819 

Fax: 46/331-981

 

 

 
XV. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUM 

 
3534 Miskolc, Vár u. 9. 

(1-es villamos végállomásánál) 
 

 

2010. augusztus 2-6. 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Ezúton jelentkezem a Miskolci Bölcsész Egyesület által szervezett 
XV. Magyar Őskutatási Fórumra 

 
 

Szállás:  A MBE iskola épületében 1.500-Ft/éjszaka 
 A MBE apartman 4.000-Ft/éjszaka 
 Karacs Teréz Kollégium 2.000-Ft/fö/éjszaka 06-46-970-495 telefonon 
 Talizmán panzió (ár a panzió árai alapján) a 06-46 378-627 telefonon 
 

Szállást és étkezést kérek az alábbi napokra (a kívánt napot x-el jelölje) 
 
Kirándulás: 5.000 Ft/fő autóbusszal. Igen + …… fő Nem 
 (a megfelelő választ kérem bekarikázni) 
 

Szállás 
Dátum Iskola 

1.500 Ft/éj 

Apartman 

4.000 Ft/éj 

Kollégium 

2.000 Ft/fő/éj 

Talizmán 

Panzió 

Ebéd 
 

700 Ft 

Vacsora 
 

700 Ft 

Aug.  02. Hétfő       

 03. Kedd       

 04. Szerda       

 05. Csütörtök       

 06. Péntek       

 

Előre láthatólag fővel érkezem 
 
Részvételi díj:  6.000 Ft (megérkezéskor kell fizetni)  Napi díj 1.500 Ft 
 

 

 
 Név: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 Postai cím: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 Telefon: ……………………………………………………………………………………………. 
 
 …………………………… 
 aláírás 
 

 
 
 

A konferencián előadást kívánok tartani, melynek címe:…………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Az előadásom tematikája és időtartama: ………………………………………………………………………… 


