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Az űrkutatás a központi témája annak az ifjúsági robotprogramozó versenynek, amelynek 

Miskolc ad otthon február 9-én: a Miskolci Egyetem díszaulájában rendezik ugyanis a First 

Lego League közép-európai döntőjét. Az esemény szervezői tartottak sajtótájékoztatót 

hétfőn délelőtt. 

 
Fotók: Mocsári László 

2017-ben a BPI Group Hungary Kft. közreműködésével és támogatásával Miskolc már helyt 

adott a First Lego League regionális versenyének. A BPI Group Hungary Kft. az idei évadban is 

elkötelezte magát a verseny regionális fordulójának megszervezése mellett, melyet január 12 -

én 10 miskolci és megyei iskoláscsapat részvételével a miskolci Ferenczi Sándor 

Szakgimnázium előcsarnokában rendeztek meg. A korábbi szervezésre kapott rendkívül 

pozitív visszajelzések, valamint a helyi iskolák nagy érdeklődése és remek szereplése alapján 

Miskolc városa kezdeményezte, hogy a First Lego League közép-európai 1. számú elődöntőjét 

is a városban rendezzék meg. Így február 9-én, a Miskolci Egyetem aulájában a magyarországi 

regionális fordulók győztesei mérik össze tudásukat a lengyelországi régiós győztesekkel.  

https://minap.hu/cikkek/osszecsapnak-jovo-innovatorai-kozep-europai-first-lego-league-donto-miskolcon
https://minap.hu/cikkek/programozhato-robotok-csaptak-ossze-ferencziben-fotogaleriaval


 

Nemzetközi és hazai szinten is nagy az érdeklődés a First  Lego League közép-európai 1. 

számú elődöntője iránt: 9 magyar, 5 lengyel és 1 bolgár csapatban összesen 170, 9 és 16 év 

közötti fiatal versenyez majd egymással, a szervezők további 200 -300 fő érdeklődőt is várnak 

az eseményre, amely délelőtt 9 és délután fél 6 között ingyenesen látogatható. 

A First Lego League robotverseny miskolci fordulójának szervezését a BPI Group Hungary 

Kft. kezdeményezte. A nemzetközi hátterű, 1999 óta Miskolcon működő járműipari 

alkatrészgyártó cég azért vállalta az esemény támogatását és lebonyolítását, hogy Miskolc 

és a régió diákjai részesei lehessenek ennek az inspiráló kezdeményezésnek és 

bepillanthassanak a műszaki tudományok fantasztikus világába.  



 

A hétfői sajtótájékoztatón Orosz Tamás, a BPI Group Hungary Kft. gyárigazgatója örömét 

fejezte ki a miskolci rendezés kapcsán. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy ide tudtuk hozni 

ezt a versenyt. Kifejezetten azért is büszkeség, mert Miskolc az egyik legfiatalabb szereplő 

ebben a sorozatban. Tavaly volt az első alkalom, amikor ebbe bevontuk a várost, és rögtön 

olyan sikereket értünk el vele, hogy a németországi központ felkért minket arra, hogy itt 

szervezzük meg a közép-kelet-európai döntőt – hangsúlyozta Orosz Tamás. 

A regionális döntő és a közép-európai 1. számú elődöntő szervezésében a BPI Group Hungary 

Kft. szorosan együttműködik Miskolc önkormányzatával és a Miskolci Egyetemmel. Rajtuk 

kívül hazai és nemzetközi vállalatok egész sora áll az esemény mögött , amely a verseny 

gazdasági és munkaerőpiaci folyamatokban betöltött szerepét is jól mutatja.  



 

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere elmondta, rendkívül fontos egy ilyen világverseny 

városunknak. – Miskolc azonnal a lehetőség mögé állt, és úgy gondoljuk, hogy érdemes, mind 

a BPI Hungary Kft., mind a First Lego League versenysorozat arra, hogy a város a nevét adja 

hozzá – hangsúlyozta Pfliegler Péter. 

Hozzátette, a városvezetésnek mindig kiemelt fontosságú volt, hogy a városunkba telepedő 

cégek munkahelyeket teremtsenek, és ezáltal a miskolci és a környékbeli embereknek biztos 

legyen a megélhetésük. – Továbbra is örülünk annak, ha új munkahelyeket tudunk cégek 

segítségével teremteni, de most már sokkal fontosabb az, hogy magas hozzáadott értéket 

képviselő cégeket tudjunk idehozni, fejlesztésre bírni, és olyan innovatív megoldásokat 

alkalmazzanak, amelyekhez ezt ismerő és ebben jártas szakembereket kell tudnunk 

biztosítani munkaerőként a számukra – hangoztatta Miskolc alpolgármestere. 



 

Pliegler Péter kitért arra is, hogy az innováció és a folyamatos fejlesztés elengedhetetlen. A 9-

16 éves gyerekek már alkalmasak arra, hogy egy ilyen verseny által olyan felnőttekké váljanak, 

akik az innovációt szinte magukba szívják és magától értetődőnek veszik azt. Ezért is 

támogatja Miskolc ezt a versenysorozatot. – Egy olyan világversenyt rendezünk 

meg Miskolcon, amelyre valóban odafigyelnek – tette hozzá. 

A First Lego League 2018/19-es évadának központi témája az űrkutatás és annak emberekre 

gyakorolt hatása, így nem meglepő, hogy a Magyar Űripari Klaszter is támogatja a 

rendezvényt. Bárczy Tamás, a szervezet bizottsági tagja a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 

mennyire örül a kiválasztott témának. 



 

– Ez egy nagyon kreatív iparág. Űrkutatásnak hívjuk itt Magyarországon, holott ezt lehetne 

űriparnak is nevezni. Sokan gondolják, hogy ez csak néhány ember hobbija, és jelentéktelen 

ügy. De a számok sokatmondóak: 310 milliárd eurós világpiaccal bír az űripar, 7000 műhold 

van fölöttünk, amely mindannyiunk életére hatással van, mindannyian figyelemmel követjük a 

meteorologóiai előjelzéseket, használjuk a telekommunikációt, a navigációt rendszereket – 

hangoztatta a Bárczy Tamás. – Körülvesz minket az űrtevékenység az élet minden területén. 

Ahhoz, hogy ezt működtetni lehessen és tovább tudjon fejlődni, emberekre van szükség. Ezért 

nagyon fontos számunkra, hogy a mai fiatalok közül a legjobbak próbáljanak meg ezzel 

foglalkozni. Nagyon nagy örömünk, hogy a verseny mellé állhattunk – zárta gondolatait a 

Magyar Űripari Klaszter bizottsági tagja. 

 


