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Ismét jubileumi diplomaosztót tartottunk

Csütörtökön ismét találkozhattak a Testnevelési 
Egyetem egykori hallgatói: a központi épület Athén 
termében átvehették jubileumi díszoklevelüket. 
Az idén 68-an jelentkeztek aranydiplomára, 22-en 
gyémántdiplomát vehettek át, ők hatvan éve végeztek 
egyetemünkön, a 19 hatvanöt éve végzett „diákunk” pedig 
vasdiplomát kapott. A jubileumi diplomaosztót Prof. Dr. 
h. c. Mocsai Lajos rektor úr nyitotta meg, köszöntötte és 
méltatta a megjelenteket, majd bemutatta az TE-n éppen 
zajló fejlesztéseket.  Bővebben >>>

Hámory Sarolta 1919-ben született hallgatónk – aki 
az idén ünnepli 100. születésnapját – 75 éve végzett a 
Testnevelési Egyetemen, akkori nevén a Magyar Királyi 
Testnevelési Főiskolán. Lotty néni már átvette arany-, 
gyémánt- és vasdiplomáját is, az idén pedig igényelte a 
következő, gránit jubileumi diplomát. Dr. Kerekes Judit, 
az ünnepelt Amerikában élő lánya elmondta: édesanyja 
már nem hagyja el otthonát, ezért örülne, ha egy delegáció 
elvinné a diplomát balatonfüredi otthonába.
  Bővebben >>>

A jubileumi ünnepségen Blanka néni rubindiplomát 
vehetett át, azaz ő 70 éve végzett a Testnevelési Egyetemen. 
Blanka néni a frissességének és a jó kedélyállapotának 
köszönhetően akár 25 évet is a letagadhatna a tekintélyt 
parancsoló életkorából. Detroitban repülőre szállva, 
közel 7500 kilométeres utat megtéve „ugrott haza”, 
és most nagyon boldog, hogy rubindiplomával térhet 
haza Warrenbe, a lakóhelyére, egy Michigan állambeli 
kisvárosba.
  Bővebben >>>

Gránitdiploma átadás Balatonfüreden

A hihetetlen rubindiplomás Blanka néni

https://tf.hu/hirek/3439-ujra-egyutt
https://tf.hu/hirek/3372-granit-diploma-atadas-balatonfureden 
https://tf.hu/buszkesegeink/3434-a-hihetetlen-rubindiplomas-blanka-neni
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A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni és Karrier Irodájának kiadványa.
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Csütörtökön átadták a TE velencei Vízisport és 
Rekreációs Központját. A Testnevelési Egyetem új 
egysége a hazai sportszakemberek képzését segíti, mintegy 
1,3 milliárdos állami támogatásból jött létre a Tóbíró 
közben fekvő üdülő átépítésével.  Velencén a vízi sportágak 
oktatása és szabadtéri labdajátékok kerülnek a középpontba, 
a sportközponttal integratív térségi jelenlétre törekszünk, 
együttműködve a környék turisztikai és kulturális életének 
szereplőivel.
  Bővebben >>>

Megnyílt a Vízisport és Rekreációs Központ

2019. május 31-én pénteken Áder János köztársasági 
elnök – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára 
– a Sándor-palotában rektori kinevezéseket adott át. Az 
ünnepi eseményen a köztársasági elnök újabb öt évre Prof. 
Dr. h. c. Mocsai Lajost bízta meg a Testnevelési Egyetemen 
rektori feladatainak ellátásával. Mocsai Lajos előző rektori 
megbízatása - 65. életévének betöltése miatt - március 
9-én járt le, június 1-től azonban, a TE Szenátusa által 
ellenszavazat nélkül támogatott pályázata alapján, újabb öt 
évre kapott megbízást.  Bővebben >>>

Mocsai Lajos újabb öt évre a TE rektora

Bevezettük az az Alumni-kártyát, amelynek 
hasznosságáról és átvételi lehetőségéről mindent 
megtalál az Alumni menüpontban! Az első tíz 
sorszámozott Alumni-kártyát jelképesen a TF jelenlegi 
vezetése kapta. Aki nem tudta a helyszínen átvenni, 
megteheti hétköznap 9 és 13 óra között az Alumni és 
Karrier Irodán előzetes telefonos egyeztetés után.  
  

Bővebben >>>

Alumni-kártya és Alumni est
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http://tf.hu/ai
mailto:alumni%40tf.hu?subject=
https://tf.hu/hirek/3409-megnyitotta-kapuit-a-velencei-vizisport-es-rekreacios-kozpont
https://tf.hu/hirek/3423-mocsai-lajos-ujabb-ot-evre-a-te-rektora
https://tf.hu/hirek/3406-alumni-kartya-es-alumni-est-a-tf-en

