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Átadták a TE új központi épületét
A tanévnyitóval egybekötött ünnepségen került átadásra
a Testnevelési Egyetem új, Alkotás úti Központi épülete.
Az Athén teremben rendezett esemény iránt kiemelt volt
az érdeklődés, több mint 60 rangos vendég, a TE jelenlegi
és volt oktatói, olimpiai bajnokok, a sajtó képviselői és
természetesen az új hallgatók vettek részt az eseményen.
zabó Tünde sportért felelős államtitkár ünnepi beszédében
kijelentette: ritka az olyan alkalom, hogy egyszerre nyitnak
meg egy tanévet és adnak át egy új épületet a diákoknak,
oktatóknak.		
Bővebben >>>

Évkezdő tájékoztató
A 2018/19-es tanévben az elsőéves nappali szakos
hallgatók számára a TE Támogató Szolgálata már
a felújított K épületben tartotta meg évkezdő
tájékoztatóját az EFOP-3.4.-16-2016-00008 projekt
keretein belül. Az immár hagyományosnak mondható
tájékoztatóhoz az idén csatlakozott a Küzdősport Tanszék
oktatója, Csákvári László is, aki a hallgatókat informálta a
karate sportági gyakorlat választásának előnyeiről.
		
Bővebben >>>

Fotógaléria az új Központi épület átadásáról
Múlt héten tanévnyitóval egybekötött ünnepségen
került átadásra a Testnevelési Egyetem új, Alkotás úti
Központi épülete. Az Athén teremben rendezett esemény
iránt kiemelt volt az érdeklődés és az ünnepségről számos
fotó készült. Az ünnepi eseményen több mint 60 rangos
vendég, a TE jelenlegi és volt oktatói, olimpiai bajnokok,
a sajtó képviselői és természetesen az új hallgatók vettek
részt.
		
Bővebben >>>
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A TF krónikása volt
Dr. Takács Ferenc Professor Emeritus egyetemi
tanárról sok adat található az interneten és azt bárki
elolvashatja, de azok csak száraz tények. Takács Tanár Úr
élete és munkássága azonban egyáltalán nem volt „száraz”,
átlagos, ezt volt kollégái pontosan tudják. Takács Tanár Úr,
kollégánk nem szerette a sematikus, száraz dolgokat, mint
ahogy azt sem szerette, ha professzor úrnak szólítják. Ő
Tanár Úr maradt. A professzor úr megszólítás éppen ezért
nem illene a róla szóló megemlékezéshez sem.		
		
Bővebben >>>

Régi álmunk vált valóra az új képzésekkel
Megszépült
környezet,
csúcstechnológiájú
infrastruktúra
és
új,
felsőfokú
szakirányú
továbbképzések várják a hallgatókat a Testnevelési
Egyetem 2018–2019-es tanévében. Az intézmény a
sportmédia, valamint a nemzetközi sportkapcsolatoksportdiplomácia szakirányú kurzussal is segíteni szeretné
a sport elfogadottságát és társadalmi elismertségének
növelését. A Testnevelési Egyetem rektorával, Mocsai
Lajossal a Nemzeti Sportban jelent meg egy hosszabb
beszélgetés.		
Bővebben >>>

Kezd hatni a „mozgásgyógyszer”
Szeptemberben az új tanévet már az idő- és
költségkereten belül elkészült, világszínvonalú új
épületében kezdi meg a Testnevelési Egyetem – mondta
a Magyar Időknek adott interjúban Mocsai Lajos.
Egyetemünk rektora beszélt a páratlan laborhálózatról,
a képzés átalakításáról, a campusfejlesztés következő
ütemeiről és a kormány által évekkel ezelőtt bevezetett
mindennapos testnevelés most megjelenő hasznáról is.
		
Bővebben >>>
A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni és Karrier Irodájának kiadványa.
Felelős kiadó az Iroda vezetője. Levélcím: 1534 Pf. 69. | Telefon: +36-1-487-9200/61221 | Web: tf.hu/ai | Email: alumni@tf.hu

2018/10

Mert aki TF-et végzett, az örökké TF-es marad

