MBE HÍREI

MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET ARCULATA
alapítási év 1989

A MBE 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy meghonosítsa Miskolcon a Miskolci Egyetem
egyik karaként a bölcsészképzést és Magyarországon feléledjen: a magyarságközpontú
szemléletmód a felsőoktatásban.
Németh Miklós akkori miniszterelnök az országgyűlési képviselők beadványára nem
fogadta el azt, hogy a Miskolci Egyetemen kar létesüljön, mert erre az államnak akkor
„nem volt több milliárdos anyagi fedezete”, hanem ha az igény ilyen erős, írta a miniszterelnök „létesüljön magánegyetem, működjön állami épületegyüttesben, állami támogatás nélkül”.
Németh Miklós engedélye alapján működtünk, s 1400 hallgatót képeztünk 12 szakon, öt egyetemi karon, mindaddig, míg 1992-ben miniszteri rendelkezésre a hallgatóinkat átcsoportosították a Miskolci Egyetemre, első, másod, harmadévre vették fel őket,
tehát beszámították a nálunk megkezdett éveket.
A magyarságközpontú szemléletet azonban nem valósították meg, tehát továbbra is
igény mutatkozott az egyesületi képzésre, a színvonalas tanári kar és a szellemiség okán.
Sok nehézség árán sikerült fennmaradni és jelenleg, mint
felsőfokú felnőttképző intézmény
működik az egyesület és a következő ágazatokban folytat felnőttképzést, vagyis csak,
kizárólag minimum egy diplomával rendelkezők számára ad lehetőséget a beiratkozásra.

A felnőttképzési regisztráció az alábbi alapismeretekre és tudományokra terjed ki
Európa ismeret
Magyarság ismeret
Magyarságtudomány (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Pszichológia (Oktatói, nevelői képesítéssel)
Művészettörténet (Oktatói, nevelői képesítéssel)
Andragógia legújabb kutatási módszerei (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Előzetes képzésszint felmérése, képzési tanácsadás
Lélekgyógyászat, alternatív pszichológiai tanácsadó képzés
Selfness képzés (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Selfness speciális tréner (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Magyarságtudomány internetes képzés
Angol nyelv (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Kamarazenészek művészképzése
Népzeneismeret (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
Főhivatású könyvtáros (Oktatói, pedagógiai képesítéssel)
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Egyéb kulturális tevékenység
Könyvkiadás
Ősi Gyökér c. folyóirat szerkesztése és kiadása
Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis c. gyűjteményes sorozat kiadása
Bölcsészgaléria működtetése a magyar képzőművészet érdekében
Adventi Hangverseny évente a hallgatók közreműködésével
Miskolci Passió. Nagypénteken mutatjuk be egy népi imádság szövegére összeállított
Passiójátékunkat Hampó József gyűjtésében és megzenésítésében
Magyar Őskutatási Fórum. Mindig augusztus első hetében zajlik le a kirándulással is
egybekötött egy hetes konferencia-sorozat, a magyar ősmúlt, nyelv, kultúra és művészet ápolása céljából.

Külföldi kapcsolatok
A Kárpát-medence területén belül minden ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátország, Szlavónia, Ausztria) oktatási intézményeivel és társadalmi szervezeteivel folytatunk folyamatos kapcsolatrendszert: kihelyezett tagozatok, előadássorozatok, illetve lehetőséget adunk arra, hogy a határon túli magyar szervezetek, tehetséges emberek bemutatkozhassanak az anyaországban.
Ibrahim Uzun Rodostó (Törökország) volt polgármestere révén betekintést nyertünk a
törökországi régészeti munkálatok menetébe, s másolatban megkaptuk a feltárások leltározott anyagát.
Sánta Harkály Gyermekrajz-verseny határon innen és határón túl
Özdemir Cemalettin Nürnbergben (Németország) élő török múzeumtulajdonos a rokon népek ruháit gyűjti, de magyar népi és nemesi viselet nem volt a gyűjteményében. Ezt a
hiányt pótoltuk és lehetőséget adtunk a bemutatásukra. Ezáltal az összes rokon népnél
kialakítottunk egy-egy kapcsolati gócot és meghívásukra előadásokat tartunk, muzsikálunk és együttmuzsikálunk velük.
Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Centrummal kapcsolatot létesítettünk tanári karunk
kölcsönös szerepeltetésére az őskutatás eredményeinek reprezentációjára
KUSAN NATIONAL UNIVERSITY társegyetem 1994- óta
BOURGAS FREE UNIVERSITY (Bulgária) társegyetem 2005 óta
A magyarországi KOPT EGYHÁZZAL 2012-ben felvettük a kapcsolatot. Lotfi Aida magyarul beszélő kopt hívő hölgy a kapcsolatfenntartónk. Egy hallgatónkat meghívták
Egyiptomba a székházukba kopt nyelvet tanulni és a kultúrát tanulmányozni.
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MAGYARSÁGKUTATÓ NAPOK
2013-2014
A sorozat védnöke D r . K r i z a Á k o s o r v o s , Miskolc város polgármestere

A Miskolci Bölcsész Egyesület Magyarságkutató Napokat szervez tanárai, végzett, jelenlegi és leendő hallgatói valamint az érdeklődő közönség számára. Szeretnénk, ha megismernék egymást a magyarságkutatók és felismernék azt a hatalmas, nemzetmegtartó
erőt, amelyet a kutatások eredményei jelentenek a hazánknak.
Minden előadáson lesz egy vezérelőadó. Aki rövidebb kiselőadást szeretne tartani, telefonon vagy e-mailban jelentkezzen, természetesen levelet is szívesen olvasunk. Az előadások után kerekasztal konferencia jelleggel megvitatjuk a témát. Beállítjuk a lap-topot
is skype-ra és a távolabb lakó vagy külföldön élő barátaink szavát így fogjuk meghallgatni.
Meghívott előadók
Rónai Lászlóné közgazdász, vállalkozó, Biblia kutató
Dr. Balogh Sándor (USA) a keresztény szellemiség kutatója
Dr. Bakay Kornél történész professzor a MBE tiszteletbeli, örökös tagja és díszdoktora,
régészet tudósa
Dr. Borbola János egyiptológus íráskutató, tudós, a MBE tiszteletbeli örökös tagja és
díszdoktora
PhS Tóth Sándor történetkutató, régiséggyűjtő múzeumtulajdonos
DR. Horváth István orvoskutató, feltaláló, rovásírás-történész, nagydoktor, a Magyar
Tudományos Akadémia Orvostudományi Kutató Intézetének volt igazgatója
Dr. Fekete György építőművész a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Dr. Molnár V. József magyar néplélek-kutató tudós a MBE tiszteletbeli örökös tagja és
díszdoktora
Dr. Kovács Sándor
Gondos Béla szakíró, fotóművész, magyarságkutató
Dr. Czeglédi Katalin nyelvész - kandidátus, a MBE nyelvészeti tanszékének örökös
vezetője
DR. Kriza Ildikó néprajztudós, nagydoktor, a MTA Néprajzi Intézetének volt igazgatója
DR. Prokop Mária művészettörténész, egyetemi tanár, nagydoktor
Dr. PhS Farkasinszky Tibor közgazdász, magyarságkutató, a MBE Közel-keleti műhelyének tiszteletbeli örökös tagja
PhS Pitlu János magyar nyelv- és bölcseletkutató
Dr. Záhonyi András mérnök, angol nyelvtanár, újságíró, közel-keleti tudománytörténész.
PhS Rostás László építőművész, Miskolc város főépítésze, a népi vallásosság kutatója
PhS Bakk István és PhS Bakk Erzsébet magyar család- és Pálos rend kutatók
Dr. Szőnyi Magda pszichológus a jelkép diagnosztika terápia kutatója
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Az első előadás Miskolcon a MBE székházában (Vár u. 9. villamossal a Diósgyőri
Városközpontnál kell leszállni, kocsival a Tokaji Ferenc utcán át közelíthető meg) 2013.
május 17-én pénteken. 1030-kor

PhS Tóth Sándor történetkutató, régiséggyûjtõ múzeumtulajdonos
Magyar fejedelmek temetkezései a Mátra és a Bükk alján található kurgánokban
Szeretettel várjuk jelentkezéseiket, kiselőadásra, valamely különleges műtárgy bemutatására, régi írások, várromok fotóról vagy kisfilmről való megismertetésére.
Részvételi díj mindenki száméra l000,-Ft az Alma Mater támogatására
Kávét, pogit, vajas kenyeret készítünk és a Kiszely tanár úr emlékére vörösborral
koccintunk.
------------

*

*

*

------------

A második előadás Budapesten a Békemisszió székházában (Bajza u. 54.) 2013. május
25-én szombaton. 1030-kor

Dr. PhS Farkasinszky Tibor
Miska-kancsó mint õsi istentiszteleti szertartási edény
Várjuk a hozzászólásokat, s egyéb műtárgyról szóló előadásaikat, és gondolatébresztő
megjegyzéseiket.
Részvételi díj l000,- Ft az Alma Mater támogatására
Ide is elhozzuk a szokásos kis uzsonnánkat kedves barátaink szíves látására. Az áldomást a szerző ajánlotta fel a vendégek tiszteletére.
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A „MAGYAR BETEG”ÉS GYÓGYÍTÁSA
10 alkalomból álló továbbképzõ sorozat a MBE-ben végzett pszichológusoknak
A 2013-14-es tanévben
Azelőtt a mesében volt szegény ember és gazdag ember, de egyetlen társadalomtudomány sem emelte szakmai szókincsébe ezeket a jelzőket. Mára nagy gyorsasággal belépett a magyarság a mesevilágba, s a gazdagok mércéje alapján immár tudományosan és
hivatalosan is szegényre és gazdagra oszlott a társadalom. A magyar ember keresheti a
helyét a lesüllyedő középosztályból a mélyszegények rendjéig, hogy hová is sorolja be magát kis pénzével, nagy szívével.
A mai magyarság lelkét, érzelmeit és ösztönvilágát kettősség motiválja. A hajdankor
szépsége, dicsősége, méltósága s az utolsó ötszáz év sorozatos veszteségélménye. Mivel ez
utóbbi a frissebb, ez a mérvadó. A lélekgyógyász Magyarországon, betegein át a nemzetet
gyógyítja. Itt az általános lélektan ismérveit ki kell egészíteni a magyarság lélektudományával, amely társadalomlélektani és történeti ismereteket is igényel. Mára a társadalom
finoman rétegeződött. Új rétegek, rétegcsoportok formálódtak, a közelmúlt osztályai felbomlottak, majd ugyanúgy összeálltak, s a vezetőosztály a pénz és a hatalom „elitje” apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. A műveltség, mivel nem termel profitot értékét vesztette, ezért a hajdan tudásuk révén megbecsült emberek a társadalmi lét mély szegénységébe süppedtek.
A MBE végzős hallgatóit szeretné a jelenkori „magyar beteg” megismerésére (diagnosztika) és a gyógyítás lehetséges módozataira oktatni. A gyógyítás pszichológusoknak
szól, de a gyógyulás a nemzet egészét érinti. Ezért kell együtt gondolkodnunk és együttműködnünk. PhS szinten 10 alkalomra osztva szerveztünk továbbképző tanfolyamot.
Délelőtt előadások, délután tréning, szeminárium, terápiás gyakorlat.
A képzés az iskolánkban lesz. 3534 Miskolc, Vár u. 9. szám alatt (a Diósgyőri
Evangélikus Templom kertjében található). Kocsival a Tokaji Ferenc utcán közelíthető
meg. Villamossal: Diósgyőr Városközpont megálló.
Előadók:
Dr. Szögedi Dalma pszichológus a MBE tanára
Dr. Fekete György építő művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Szilvásyné Dr. Mazurek Magdolna gyógypedagógus, pszichológus, a MBE tanára
Dr. Bogár László közgazdász, a Károli Gáspár Ref. Egyetem docense
Hermanné Hegyközi Gabriella vállalkozó, pszichológus
Dr. Valikovics Attila neurológus, Osztályvezető Főorvos a BAZ Megyei Kórházban
PhS Rostás László építőművész, Miskolc Város Főépítésze
Dr. Gógl Györgyi pszichológus, a MBE tanára
DR. Horváth István professzor, feltaláló, a MTA Orvosi Kutatóintézetének volt
igazgatója
Dr. Gyárfás Ágnes tanár, könyvtáros, magyar bölcseletkutató
Dr. Szőnyi Magda pszichológus, szimbolika kutató
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Tréningek, terápiák, szemináriumok:
Dr. Szögedi Dalma, Dr. Tunkli László, Kósa György, Szilvásyné Dr. Mazurek
Magdolna, Szilvásy Bence, Dr. Szőnyi Magdolna, PhS Dobrovitz Anna
Képzési napok:

2013. IV.19, V.3, V.17, V.31, VI.7, VI. 28,
IX.13, IX.27, X.4, X.18.

Az előadások:

930-tól 1230-ig

Tréning, szeminárium, terápia:

1330-tól 1600 óráig tartanak.

Tandíj: 100.000 Ft
Jelentkezés:
Levélben:
Telefonon:
E-mail:
------------

április 15-ig
3509 Miskolc, Pf. 819 Miskolci Bölcsész Egyesület
06/46/331-981, 06/46/322-339 (elnök) és 06/20/530-9140
mbe1@chello.hu
------------

------------

*

*

*

------------

------------

------------

HOGYAN TUDJA TÁMOGATNI EGYESÜLETÜNKET
Amennyiben támogatni szeretné a Miskolci Bölcsész Egyesület magyarságközpontú munkásságát, a következő támogatási vagy együttműködési lehetőségekben gondolkodhat.

Magánszemélyek
Felajánlhatják adójuk l%-át
Ösztöndíjat tűzhetnek ki egy társadalmilag fontos vagy tudományos célú kutatáshoz. A
kutatás célját is megjelölheti a felajánló. Teljesen egyéni ötletét is elfogadjuk.
Valamilyen konkrét célra felajánlhat összeget. Pl. kifizeti a villanyszámlát vagy hozzájárul
az egyesületi számítógépes dolláros projectjeinek használatához, stb.

Cégek
Kijelölhetnek olyan ösztöndíjat, amely a cég profiljához tartozó kutatásokat finanszírozza
Felajánlhatnak szakmai gyakorlathoz lehetőséget
Felajánlhatják a cég profitadójának 20%-át
Szakmai rendezvényeket támogathatnak, Pl. az aug. 4-én kezdődő Magyar Őskutatási Fórumot, vagy a Magyarságtudományi Napokat, vagy a Magyar beteg című lélektudományos előadás-sorozatot stb. (Részletesen lásd Honlapunkon)
Infrastruktúránk fejlesztéséhez szaklaboratórium kiépítése
A cég alkalmazottjai számára a felnőttképzésben való részvétel megszervezése
Közös programajánlat

Szeretettel kérjük segítségét, szíves közreműködését!
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük nagylelkű adományát
Dr. Zubor Lídia fogorvos
a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor emléknapok alapítója 15.000.-Ft
Horváthné Szathmáry Király Hanna
a Platthy Ida díj alapítója, a magyarság küldöldi zászlóvivője 5.000.-Ft
„Virág”
egy volt hallgató 100.000.- Ft
Molnár Judit
felvildéki pszichológus 20.000.- Ft
Galamb Gabriella
felvidéki magyarságkutató sok jó házi méz és szalonna adományozója
------------

------------

------------

*

*

*

------------

------------

------------

A Miskolci Bölcsész Egyesület
HARMADIK MAGYARSÁGTUDOMÁNYI NAPJÁT
2013. szeptemberben tartja
az egyesület székházában Miskolc, Vár u. 9. sz. alatt, az evangélikus templomkertben
(autóval a Tokaji Ferenc utca felől, villamossal a Diósgyőri Városközponttól)

Célunk, hogy egymás kutatásait figyelemmel kísérhessük, elismerésünkkel, érdeklődésünkkel pályatársainkat lélekben erősítsük, munkája további folytatására inspiráljuk.

Dr. BORBOLA JÁNOS
egyiptológus
Heted-hét országon innen és túl címmel tart elõadást
A hetes szám törvényét a Moszkvai Tekercsekből olvasta el. Az egyiptomi építők
ennek ismeretében a Tangens és Cotangens tétel nélkül, számtani és geometriai ismeretekkel tudták a piramis építésekor nélkülözhetetlen precizitást biztosítani. Strabon
és Hérodotosz mellet egy született egyiptomi művelt pap írt a piramisok építéséről az ú.n.
Moszkvai Tekercseken, de mivel ez egyiptomi írású volt, a tudomány számára ismeretlen
maradt.
Most Borbola János tolmácsolásában ismerhetjük meg a tudományos módszertant és
óriásit léphetünk előre az őskutatásban.
Részvételi díj 1.000,-Ft, mellyel a nehéz helyzetben lévő Alma Matert támogatják.
Szeretettel várjuk!
(Gyárfás Ágnes)
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