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

ALUMNI HÍRLEVÉL
A TESTNEVELÉSI EGYETEM ALUMNI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

A Magyar Sportcsillagok Falának sorsát rendező 
megállapodást írt alá Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a 
Testnevelési Egyetem rektora és George F. Hemingway 
üzletember, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának 
korábbi tulajdonosa. ATalán még sokan emlékeznek, 
hogy 1993-ban a Testnevelési Egyetem (TE) mostani 
rektora, Mocsai Lajos kezdeményezésére a Hemingway 
Alapítvány létrehozta a Sportcsillagok Falát.

Bővebben >>>

Megállapodás a Magyar Sportcsillagok Faláról

Véleménycsere online – röviden így jellemezhetjük a 
tárgyalást, amelyet a MEFS új elnöke, a TE rektora, 
Mocsai Lajos és az Európai Egyetemi Sportszövetség 
elnöke, Adam Roczek folytatott nemrég. A TE rektora 
hangsúlyozta: nemcsak az egyetem vezetőjeként és a MEFS 
elnökeként, hanem a Magyar Rektori Konferencia (MRK) 
társelnökeként is szeretné segíteni a magyar egyetemi sport 
ügyét és fejlődését.   

Bővebben >>>

Mocsai Lajos az EUSA elnökével tárgyalt

A kora reggeli balatoni úszásáról 92 évesen se mond le 
a TE vasdiplomás testnevelőtanára, aki 70 esztendővel 
ezelőtt végezte el a Testnevelési Főiskolát. Rádóczy 
Kálmán 35 éven át ingázott és szolgálta a tapolcai 
gimnáziumot, ahol a mai napig jószívvel emlékeznek 
rá. A Révfülöpön élő nyugdíjas tanárember büszke arra, 
hogy a kilencedik X-en túl is jó egészségnek örvend, korát 
meghazudtolóan friss és aktív.

Bővebben >>>

Kora reggel úszik a 92 éves vasdiplomás
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https://tf.hu/buszkesegeink/4012-megallapodas-a-magyar-sportcsillagok-falarol
https://tf.hu/hirek/4009-mocsai-lajos-megbeszelese-az-eusa-elnokevel
https://tf.hu/buszkesegeink/4004-kora-reggel-uszik-a-92-eves-vasdiplomas-testnevelotanar
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Keleti Ágnes ötszörös olimpiai győztes tornásznő a 
világ jelenlegi legidősebb olimpiai bajnoka. Mindenki 
által remélve a bajnoknő száz nap múlva tölti be a 
századik születésnapját. Keleti Ágnes a koronavírus 
miatt a szokottnál természetesen óvatosabban él, ő maga 
is és környezete is ügyel az óvintézkedésekre. A rendszeres 
szobai mozgástól azonban nem térítheti el semmi. Ennek 
és a helyesen megválasztott étrendnek köszönhetően 
továbbra is fitt és jó kedélyű.

Bővebben >>>

Száz a százhoz
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Ezekben a napokban bontják a Testnevelési Egyetem 
régi „Új épületét”. Sokan tudják, hogy az épület, az Aula, 
a Sportcsillagok fala, de legfőképp az ott dolgozók több 
évtizeden keresztül meghatározó szereplői voltak a TF 
és a magyar sport mindennapjainak. A változás egyrészt 
örömteli, hiszen az építkezés a fejlődést szolgálja, másfelől 
pedig óhatatlanul felszínre hoz számos emléket

Bővebben >>>

A ZÁÉV munkájával készül el az intézmény Csörsz 
utcai tömbjénél az 1500 fős multicsarnok 200 
férőhelyes mélygarázzsal, az élő füves atlétika pálya, az 
NB1-es méretű futballpálya és két kültéri teniszpálya. 
A fejlesztés látványos résszel gyarapítja majd az oktatási 
intézményt: a BAH-csomópont felé zöld öböllel és fasorral, 
éjszaka pedig egy különleges, LED-világítású kerítéssel. 
A kampusz nappal és éjjel is hozzátesz majd Budapest 
városképéhez.

Bővebben >>>

Pavlik Gáborral búcsúzunk az „Új épülettől”

A főváros legnagyobb kampuszfejlesztése

https://tf.hu/hirek/4011-szaz-a-szazhoz
https://tf.hu/hirek/3986-bucsuzunk-a-tf-regi-ujepuletetol-video
https://tf.hu/hirek/3972-elindult-a-fovaros-legnagyobb-kampuszfejlesztese-a-te-n
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Október 19-től angol nyelvtanfolyamok indulnak a 
Testnevelési Egyetemen, amelyekre október 15-ig lehet 
jelentkezni. Alap- és középszintű, valamint újrakezdő 
szinten lesznek az oktatások hat héten keresztül, heti 
négy órában, illetve lehetőség nyílik intenzív, négyhetes 
kurzus elvégzésére, amely hetente hat órát jelent. Egy-egy 
csoportba 9-14 fő iratkozhat be, a tanfolyam díja 35 000 
forint.  

Bővebben >>>

Angol nyelvtanfolyamok a TE-n

Úgy tűnik, hogy – a hazai látvány-csapatsportágak 
pontvadászataival ellentétben, a bevezetett 
szabályozások eredményeként – a koronavírus-járvány 
érdemben nem befolyásolja a Magyar Egyetemi-
Főiskolai országos bajnokság lebonyolítását. Nem 
tudni, meddig marad ez így, de azt igen, hogy a MEFS tett 
lépéseket azért, hogy a helyzet a lehetőségekhez mérten jó 
legyen.   

Bővebben >>>

A MEFOB-ot nem befolyásolja a járvány

Prof. Dr. Hamar Pál szerkesztésében, Mesterségük 
címere – sportpedagógus címmel tanulmánykötet jelent 
meg két legendás TF-oktató, Bíróné Dr. Nagy Edit és 
Dr. Gombocz János tiszteletére. A neveléstudományban 
korszakalkotó két tanár négy-négy doktorandusza írt 
cikket a kiadványba a Testnevelési Egyetemet, illetve 
más felsőoktatási intézményt képviselve, az egyik 
maga a szerkesztő, az MTA doktora, Hamar Pál – vele 
beszélgettünk.

Bővebben >>>

Neveléstudományi kiadvány születésnapra

https://tf.hu/hirek/4001-angol-nyelvtanfolyamok-a-testnevelesi-egyetemen
https://tf.hu/hirek/4002-a-mefob-kuzdelmeit-nem-befolyasolja-a-jarvany
https://tf.hu/hirek/4007-nevelestudomanyi-kiadvany-ket-legendas-oktato-tiszteletere

