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A főváros legnagyobb kampuszfejlesztése
A ZÁÉV munkájával készül el az intézmény Csörsz utcai
tömbjénél az 1500 fős multicsarnok 200 férőhelyes
mélygarázzsal, az élő füves atlétika pálya, az NB1es méretű futballpálya és két kültéri teniszpálya. A
fejlesztés jelenlegi üteme látványos résszel gyarapítja majd
az oktatási intézményt: a BAH-csomópont felé zöld öböllel
és fasorral, éjszaka pedig egy különleges, LED-világítású
kerítéssel épülő kampusz nappal és éjjel is hozzátesz majd
Budapest városképéhez.
Bővebben >>>

Dr. Sós Csaba egyetemi tanári kinevezése
Újabb mérföldkőhöz érkezett sikerekkel teli pályáján
Dr. Sós Csaba: a Testnevelési Egyetem Úszás és
Vízisportok Tanszékének vezetője egyetemi tanári
kinevezésben részesült. Több mint harminc éve tanít
a TE-n (korábban Testnevelési Főiskola), a magyar
úszósport megkerülhetetlen alakja, 2017 januárjától a
magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. 		
Bővebben >>>

Búcsú Kulcsár Gergelytől
Hétfőn búcsúztattuk el Kulcsár Gergely háromszoros
olimpiai érmes gerelyhajítót, a Testnevelési Egyetem
korábbi tanárát, kiváló edzőt. Az 1960-as római és az
1968-as mexikói olimpián bronz-, az 1964-es a tokiói
játékokon ezüstérmes lett gerelyhajításban, míg tanítványa,
a legendás Németh Miklós 1976-ban Montrealban –
akkori világrekorddal – olimpiai aranyérmet szerzett.
Bővebben >>>
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Mocsai Lajos a MEFSs új elnöke
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
augusztus 12-i tisztújító közgyűlésén az elkövetkezendő
négy évre Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajost választotta meg
elnöknek. A Testnevelési Egyetem rektora, a választás
előtt, még mint a MEFS elnökjelöltje röviden ismertette
programját, melyet egy Klebelsberg Kunó idézettel kezdett:
„A testnevelés újjászervezése nemzeti ügy, össztársadalmi
érdek és érték”.
Bővebben >>>

A FISU vezetőségének elismerése
A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség, a FISU is
elismerte, nem mindennapi esemény volt az augusztus
12. és 14. között rendezett első digitális hallgatói
világfórum, amelynek a Testnevelési Egyetem adott
otthont. Úgy tűnik, a FISU-t is lenyűgözték a számok:
105 országból 600 egyetemi hallgató és 900 oktató, így
több mint 1500-an regisztráltak a 2020 FISU World
Forumra, amelyet a szervezet történetében először digitális
platformon rendeztek.
Bővebben >>>

Hiánypótló szaklap: Sportjog
Megjelent a Sportjog című szaklap első két száma,
amely nemcsak szakjogászoknak, jogi szakembereknek,
hanem a sport világában dolgozó szakembereknek és
sportolóknak egyaránt hasznos lehet. A hiánypótlónak
nevezhető folyóirat a szerzők, valamint a TE Sportjogi
Tanszékével együttműködő kollégák, neves társegyetemi
szerkesztőbizottsági tagok és oktatók, illetve gyakorlati
szakemberek munkájának eredménye.
Bővebben >>>
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Eltemették Tass Olgát
Kedden a Farkasréti temetőben kisérték utolsó útjára
Tass Olga olimpiai bajnoknőt, egyetemünk korábbi
tanárát, a magyar sport meghatározó egyéniségét.
Rekkenő hőségben gyülekeztek a részvevők: a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Magyar Torna Szövetség, a
Testnevelési Egyetem, valamint sportklubok vezetői
és munkatársai, Schmitt Pál volt köztársasági elnök
és felesége, számos fiatal tornász és természetesen volt
munkatársak, barátok, tisztelők.		
Bővebben >>>

Professor emeritus lett Berkes István
Professor emeritus címet adományozott Berkes István
egyetemi tanárnak, korábbi dékánhelyettesének a
Testnevelési Egyetem. Az intézmény szenátusának
döntését Mocsai Lajos rektor jelentette be azon a pénteki
ünnepségen, amelyet a professzor 70. születésnapja
alkalmából rendeztek. Mocsai Lajos köszöntőjében kitért
rá: a professzor számos olimpiai, világ- és Európa-bajnok,
sok száz élsportoló sérülését gyógyította meg több évtizedet
átölelő orvosi pályafutása alatt.		
Bővebben >>>

Mocsai Lajos az MRK társelnöke
Tisztújító ülésén a Magyar Rektori Konferencia
Borhy László akadémikust, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem rektorát választotta elnökévé,
míg a plénum társelnöke Mocsai Lajos, a Testnevelési
Egyetem rektora lett. „Ez egy kiemelkedő elismerés,
de nem csupán nekem, hanem annak a munkának az
elismerése is, amelyet az elmúlt években kollégáimmal
együtt végzünk a Testnevelési Egyetemen.”		
Bővebben >>>
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A TE-ről a NOB-ig és az UEFA-ig
Csoporttársak voltak a Testnevelési Egyetemen,
Sportszervező BSc-t és Sportmenedzser MSc-t
végeztek, jelenleg pedig mindketten a világ sportjának
működéséhez járulnak hozzá szakértelmükkel, nem
mellesleg az esküvőjüket szervezik. A tavaly január óta
Svájcban élő, egyaránt 27 esztendős Szabó Szandra és
Bugár Dávid története felemelő, elvégre ilyen fiatalon is
eljutottak igen magasra Magyarországról.
		
Bővebben >>>

Egykori TFSE-s lett a kézisek kézise
Gódorné Nagy Mariannt választották minden idők
legjobb magyar női kézilabdázójává. Csak kevesen
tudják, hogy a remek sportolónő egykor a TFSE
csapatában is játszott. A 281-szeres válogatott játékos
az 1982-es hazai rendezésű világbajnokságon Sterbinszky
Amáliával közösen egészen a dobogó második fokáig
vezette a nemzeti együttest.		
Bővebben >>>

A TE első sport-specifikus dietetikusai
Június 26-án, pénteken a Tokió-teremben vehettek
át emléklapot az ország első sport-specifikus
dietetikusképzésén részt vett hallgatók. Az egyéves,
kifejezetten gyakorlatorientált kurzus során a hallgatók
kétszáz órában sajátították el a sportdietetika alapjait,
továbbá behatóbban megismerték a dietetika és a sport
közötti összefüggéseket.
Bővebben >>>
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A TF Hőse lehet Tóth Bendegúz
Szörnyű csapás érte nemrégiben a magyar sportot
és a Testnevelési Egyetemet: huszonkét éves korában
elhunyt kiváló birkózónk, Tóth Bendegúz. Korosztálya
legtehetségesebb birkózója volt, egyetemi és juniorvilágbajnoki ezüstérmet szerzett, fényes jövő állt előtte.
Nálunk tanult, testnevelő tanárnak készült nappali
tagozaton, s bár versenysportoló volt, aki rengeteget edzett,
sohasem kért semmiféle felmentést tanulmányai kapcsán.
Bővebben >>>

Lesz olimpia, már kezdik kiismerni a járványt
Dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem
rektorhelyettese volt hétfőn Szombathy Pál műsorvezető
vendége a DIGI Sport napindító műsorában, a Reggeli
Startban. A beszélgetésnek az is aktualitást adott, hogy
szerdán a Testnevelési Egyetemen a koronavírus-járvány
élsportolókra és az élsportra gyakorolt hatásáról rendez
konferenciát, amelyen a sportért felelős államtitkár, Dr.
Szabó Tünde is részt vesz.		
Bővebben >>>

Konferencia: a koronavírus és az élsport
Sportoljunk Egészségben! címmel műhelykonferenciát
rendezett június 17-én a Testnevelési Egyetem, amelyen
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is részt
vett. Az előadások a koronavírus-járvány és az élsport
összefüggéseiről, valamint a hatékony védekezésről szóltak.
Az élsportolók kiemelten veszélyeztetettek, különösen
azok, akik évente több nemzetközi megméretésen is
indulnak.		
Bővebben >>>
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TE-oktatók a legjobbak között
A TE három oktatója is felkerült az ország
ötszáz legjobb kutatóját tartalmazó ranglistára.
Intézményünk munkatársai közül a legelőkelőbb
helyre (51.) Dr.Radák Zsoltot rangsorolták. Dr.Tihanyi
József, a Sporttudományok Doktori Iskolájának tagja, az
Egyetemi Doktori Tanács elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora a 362., míg Dr.Koltai Erika, a Sportés Egészségtudományi Intézet Molekuláris Edzésélettani
Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa a 488.
helyre került.		
Bővebben >>>

Trianon és a TF
Az I. világháborút követően Magyarország elveszítette
területe kétharmadát, lakossága egyharmadát – de vajon
milyen hatást gyakorolt Trianon az öt évvel később
megalapított Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára?
Erről beszélgettünk dr. Szikora Katalinnal, a Testnevelési
Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének tanárával.

Bővebben >>>

Jelentős felfedezést tett a TE kutatócsapata
Jelentős felfedezést tett a Testnevelési Egyetem
kutatócsapata: az izomláz oka nem az izomban, hanem
az idegben keresendő. Az Antioxidantson megjelent
publikáció a megjelenés óta több mint húszezres
látogatottságával nemhogy a legfrissebben megjelent
cikkek között lett az első, hanem a tekintélyes szaklapban
valaha megjelent cikkek között is a legolvasottabb lett.
Bővebben >>>
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Előtérbe kerülhet az egyetemi sport
Mint többször megírtuk, augusztus 12. és 14. között a
Testnevelési Egyetemen és az online térben rendezik a
2020 FISU World Forumot. A járvány miatt a digitális
térben tartandó eseményről Mocsai Lajossal, intézményünk
rektorával beszélgettünk, aki úgy látja, hogy Universiade és
az egyetemi sport hamarosan visszanyerheti jelentőségét,
mert átalakulhat az olimpiai mozgalom jellege.
Bővebben >>>

A vasdiplomás Keleti Ágnest köszöntöttük
Vasdiplomát kapott az ötszörös olimpiai bajnok Keleti
Ágnes. Az elismerést Mocsai Lajostól, a Testnevelési
Egyetem rektorától vehette át a legidősebb olimpiai
bajnok. A TFSE színeiben is olimpiai bajnoki címet
szerző, 99 esztendős legendás sportolónő, otthonában
fogadta az egyetem küldöttségét.

Bővebben >>>
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