ALUMNI HÍRLEVÉL
A TESTNEVELÉSI EGYETEM ALUMNI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

DR. LACZA ZSOMBOR ÍRÁSA AZ MTA ORVOSI HÍRLEVELÉBEN
Plazmaterápia, hazai tapasztalatok címmel jelent
meg összegző írás Dr. Lacza Zsombor ortopédtraumatológus szakorvostól, az MTA Orvosi
Tudományok Osztályának harmadik hírlevelében. A
Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, Prof.
Dr. Jakab Ferenc, a pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium
vezetőjének felkérésére írt az elmúlt egy év munkájáról
a koronavírus-fertőzés ellen terápiaként alkalmazott
plazmaterápia kapcsán.
Bővebben >>>

ÉRMET SZERZETT A TE-HALLGATÓ CSELGÁNCSOZÓ
Remek eredményt elérve bronzérmes lett a cselgáncsozók
tel-avivi Grand Slam-versenyén a 90 kilogrammosok
mezőnyében szereplő Tóth Krisztián, a Testnevelési
Egyetem hallgatója. A 26 esztendős kiválóság az észt
Mattisa Kuusikot és az izraeli Daniel Sabagot ipponnal
legyőzte, majd ugyanígy kikapott az azeri Mammadali
Mahdijevtől. A vigaszágon vazaarival verte meg a kazah
Iszlam Bozbajevet, végül ipponnal a szlovák Milan Randlt.
Bővebben >>>

REMEK EREDMÉNYEK, EGYÉNI CSÚCSOK A TFSE ATLÉTÁITÓL
A TFSE atlétáinak idei fedett pályás idénye január
utolsó hétvégéjén kezdődött a Budapest-bajnoksággal
és február 20-21-én zárult a fedett pályás magyar
bajnoksággal. Ebben a versenyszezonban a Gyimes
Zsolt tanár úr vezette középtávfutó csoport szerepelt a
legeredményesebben. A TFSE sportolóinak ezúton is
gratulálunk!
Bővebben >>>
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ÁTVETTÉK OKLEVELÜKET A LOVASKULTÚRA-OKTATÓK
A járványhelyzet miatt szűk körben kapták meg
oklevelüket a Testnevelési Egyetem Lovassportok
Csoport
lovaskultúra-oktató
szakirányú
továbbképzésén végzett hallgatói. A szűk körben tartott
eseményen összesen öt hallgató kapta kézhez oklevelét
az egyetem aulájában tartott rendezvényen, amelyen a
végzősök mellett jelen volt Dr. Karády-Protzner Anna
csoportvezető, Zupán Péter sportszakmai vezető, valamint
Száz Petra oktatásszervező és tanár.
Bővebben >>>

KELETI ÁGNES, A SZÁZÉVES BAJNOK
Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok,
hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő
életút áll az ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet
Sportolója, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka mögött.
Az ötszörös olimpia bajnok a születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségen újságírói kérdésre azt mondta: „Élek,
jól élek, szeretek élni. Az egészség a lényeg, a születésnap
egyáltalán nem fontos, csak a jó élet”.
Bővebben >>>

VAN-E „ÁLLAMPOLGÁRSÁGA” A VAKCINÁNAK?
Többen kérdezik tőlem, hogy “akkor most milyen
vakcinát érdemes beadatni?”. Sőt, sok laikus ismerősöm
nem is kérdez, határozott véleménye van arról,
melyik típusú oltásnak mik a hátrányai és előnyei.
Ezek a vélemények már-már megkövesedett tényekként
keringenek a médiában és persze a közösségi térben,
politikával, bulvárral és összeesküvés-elméletekkel színezve
. Dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos
rektorhelyettesének írása.
Bővebben >>>
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ÚJ TANKÖNYV A KAJAK-KENU SPORTRÓL
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ)
támogatásával, főképp a Testnevelési Egyetemhez
köthető szerzők jóvoltából új tankönyv jelent meg „A
kajak-kenu sportág alapjai” címmel, amely egyelőre
letölthető formában érhető el. A 186 oldalas könyv hét
fős szerzői gárda munkája. Az ötlet kipattanásától az utolsó
pont leütéséig három év telt el, nem kell különösebben
ecsetelni, mennyi munkát fektettek a szerzők a tankönyv
megírásába, elkészítésébe.
Bővebben >>>

A TESTNEVELÉSI EGYETEM HALLGATÓJA AZ ÉV SPORTOLÓJA
Hétfőn este a Nemzeti Színházban rendezték meg a
63. M4 Sport – Az Év sportolója gálát – a járványügyi
helyzet miatt ezúttal rendhagyó módon virtuálisan,
nézők nélkül. Az Év női sportolójának egyetemünk
hallgatóját, Karakas Hedvig válogatott cselgáncsozót
választották. Hedvig intézményünk sportmenedzseri
képzésének hallgatója, akinek középfokú edzői végzettsége
is van.
Bővebben >>>

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, TANÁRNŐ!
Fél évszázad tanítás után január 15-én nyugdíjba
vonult Nemerkényi Krisztina, a Testnevelési Egyetem
meghatározó alakja. Ennek alkalmából megkértük a
népszerű tanárnőt, hogy az általunk kiválasztott öt témakör
hallatán árulja el, mi jut eszébe. Nyolcgyermekes családban
nőttem fel legkisebb gyerekként, innen van meg bennem
az affinitás a jó közösség kialakítására, ezért voltam benne
minden közösségi program megszervezésében, számomra
ez nagyon fontos.
Bővebben >>>
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„ÉLETÜNK LEHETŐSÉGE”
A legfontosabb mérkőzésen, az olimpiai részvételről
döntő, olaszok elleni összecsapáson egészen parádés
teljesítményt nyújtva győzött az elmúlt hétvégén,
így ott lesz koronavírus-járvány miatt a tavalyról
idén nyárra halasztott tokiói olimpián a magyar női
vízilabda-válogatott. Büszkén újságoljuk, hogy a csapat
egyik kulcsfigurája, főszereplője a Testnevelési Egyetem
edzői szakára járó Keszthelyi-Nagy Rita volt.
		
		
Bővebben >>>

A SIKERRŐL, A KÜLDETÉSRŐL ÉS A TEHETSÉGEKRŐL
Dr. Rácz Levente, a Testnevelési Egyetem Kineziológiai
Tanszékének vezetője volt az M2 Petőfi televíziós
csatorna vendége. Hazánk egyik legkiválóbb erőnléti
edzőjének nevéhez több mint ötven érem fűződik az
elmúlt két olimpiai ciklus utánpótlás, illetve felnőtt
világversenyeiről, így arról is kérdezték, mi a siker titka?
A megfelelő mozgáskultúra közvetítéséről, az indirekt
információk eredményre vezetéséről, valamint a tehetségek
egészen fiatalkori felfedezéséről is érdekességeket árult el a
több mint ötperces beszélgetésben.		
Bővebben >>>

NYELVTANFOLYAM ÉS NYELVVIZSGA A TE-N
Hamarosan nyelvvizsgát előkészítő tanfolyam
indul a Testnevelési Egyetemen (TE), amelyre
már lehet jelentkezni, a kurzus végén pedig
nyelvvizsgát is tehetünk. 2020. március 16-tól angol
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot indít a TIT-iXam
Nyelvvizsgaközpont a Testnevelési Egyetemen (TE). A
négyhetes kurzus során a jelentkezőket kiscsoportos, B2
iXam nyelvvizsga-előkészítő keretében készítik fel.		
		
		
Bővebben >>>
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ÚJABB 31 TILTOTT HATÓANYAG MÉRHETŐ A TE-N
Újabb 31 tiltott hatóanyaggal bővült a Sporttáplálkozástudományi
Központ
Analitikai
Laboratórium akkreditált mérése - tájékoztta a
Testnevelési Egyetem honlapját, Prof. Dr. Martos
Éva igazgató, miután sikeresen lezajlott a Központ
akkreditációs eljárással összefüggő kötelező felülvizsgálata
és az új módszerekkel bővített akkreditációja. A mostani
akkreditációval 97-re bővült az étrend-kiegészítőkben és
egyéb élelmiszerekben kimutatott hatóanyagok száma.
		
Bővebben >>>

EXTRA TELJESÍTMÉNY, EXTRA LEHETŐSÉG
Decemberben a törökországi Mersinben rendezték meg
a tornászok Európa-bajnokságát, és bár a pandémia
miatt nem volt teljes a mezőny, a mieink vállalták az
indulást, és ragyogó eredményeket értek el. A férfi- és a
női csapat egyaránt bronzérmes lett, az olimpiai kvótát már
korábban megszerző Kovács Zsófia ugrásban és felemás
korláton aranyérmet szerzett, Székely Zója pedig második
lett felemás korláton. Kalmár Zsuzsával beszélgettünk.
		
Bővebben >>>

FONTOS A SPORT SZEREPE A NŐI VEZETŐK ÜZLETI SIKEREIBEN
Magyarországon tízből kilenc (89%) női vezető szerint
a sportolás hozzájárul ahhoz, hogy sikeres vezetővé
váljon – mutat rá a Testnevelési Egyetem, az Egyenlítő
Alapítvány és az EY 232 magyar döntéshozó hölgy
körében készült hazai kutatása. A megkérdezettek szerint a
sportolás számos olyan személyiségvonást és tulajdonságot
alakít ki a nőkben, amely munkavállalóként és vezetőként
is fontos. A válaszadók közel kétharmada emellett úgy véli,
hogy a versenysportos múlt előnyt jelenthet egy új állásra
való jelentkezéskor.		
Bővebben >>>
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WEBINARSOROZAT A BERNI EGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL
Három részből álló, angol nyelvű webinar-sorozatot
szervezett a Testnevelési Egyetem és a svájci University
of Bern, melynek fókuszában a sportmotiváció állt. A
sorozat három eseménye három különböző fókuszcsoportot
vizsgált a motiváció és a sport összefüggésében: 1. fiatalok
2. felnőttek 3. profi sportolók. Az esemény mindhárom
alkalommal hasznos és használható tudást adott a
résztvevőknek, akik a világ 24 országából képviseltették
magukat.
		
Bővebben >>>

A KÖRMENDI ALEX FERGUSON
Terjedelmes interjút adott Jocha Károlynak Dr. Kristóf
László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, aki
január 10-én töltötte be 82. életévét. A magyaredzo.hu
internetes oldalon megjelent írásban Laci bácsit számos
témában faggatta a szerző, és szóba kerültek a tanulmányai,
így természetesen a Testnevelési Egyetem is. Pontosabban
akkoriban Testnevelési Főiskola, leérettségizése után
Kristóf László 1957-ben került az intézménybe.		
		
Bővebben >>>

TÍZ ÉV UTÁN LABDARÚGÓEDZŐ MESTERKÉPZÉS A TE-N
2021 őszén 12 sportágban, azon belül futballban is
MSc-képzést indít a Testnevelési Egyetem, a Sportjáték
Tanszék Labdarúgó-csoportjának irányításával. A
részletekről Prukner Lászlót, a TE mesteroktatóját, korábbi
NB I-es vezetőedzőt faggattuk. „Az intézményben utoljára
2010-ben végeztek hallgatók MSc-n labdarúgásában,
az azóta eltelt időszakban nem indult a Testnevelési
Egyetemen a legnépszerűbb sportágban a legmagasabb
szintű képzés” – mondta megkeresésünkre Prukner
László.		
Bővebben >>>
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ÚJ IDŐPONTBAN A IV. SPORT ÉS INNOVÁCIÓ KONFERENCIA
Későbbi időpontban szervezi meg a Testnevelési Egyetem
és a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) az eredetileg
2021. május 19-21. közötti időszakra tervezett IV. Sport
és Innováció Nemzetközi Konferenciát. A magyar és angol
nyelvű nemzetközi rendezvény célja, hogy ösztönözze
újabb kreatív ötletek megvalósulását és innovációvá válását.
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem rektora,
Dr. habil. Kádár Judit nemzetközi igazgató és Mocsai
Tamás, a NEKA ügyvezetője közösen jelentették be, hogy
a rendezvény új időpontra került.		
Bővebben >>>

PLAZMATERÁPIA: DOPPINGVÉTSÉG VAGY SEM?
Február 8-án, hétfőn újabb webkonferenciát szervez
a COVID és a sport kapcsolatáról Dr. Szelid Zsolt,
a TE sportkardiológusa, és ahogyan eddig, ezúttal
is érdekes témákat boncolgatnak a meghívottak.
Rajta kívül Dr. Lacza Zsombor, a TE tudományos
rektorhelyettese, valamint Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar
Anti-Dopping Csoport vezetője tart előadást. Kiderült,
hogy a plazmaterápiás program, konkrétan a plazma
levétel technológiája dopping kérdéseket vet fel.		
		
Bővebben >>>

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉVEL
Együttműködési megállapodást kötött szerdán a
Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) és a
Testnevelési Egyetem (TE). A szerződés értelmében
az egyetem a jövőben több fontos területen is segíti a
köznevelési típusú sportiskolák munkáját. Az eseményen
a SIOSZ részéről Rózsa József elnök, Kis Mihály alelnök,
Tóth József irodavezető és Dr. Péter Ákos sportmunkatárs
volt jelen a Testnevelési Egyetem Rektori Hivatalában
rendezett aláírás alkalmával.		
		
Bővebben >>>
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VAN MIRE ÉPÍTENI FÉRFI KÉZILABDÁBAN
Jó eredményt elérve az előkelő ötödik helyen
végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott az
Egyiptomban megrendezett, múlt hét végén befejeződő
világbajnokságon. Györfi János kézilabda mesteredzőt
arra kértük, értékelje szakmai szemmel a magyar csapat
teljesítményét. Ahogy sokan emlékezhetnek: A magyar
válogatott a franciák ellen búcsúzott a negyeddöntőben,
hosszabbítás után, pedig a találkozó elején tetemes előnyt
halmozott fel a csapat világhírű riválisával szemben.
		
Bővebben >>>

POLGÁR JUDIT ÁTVETTE DÍSZDOKTORI CÍMÉT A TE-N
A sakktörténet legjobb női játékosa, Polgár
Judit a Testnevelési Egyetemen tartott szűk körű
átadóünnepségen vette át díszdoktori oklevelét. A
másik neves kitüntetett, Dr. Ji Li Li videóüzenetben
köszönte meg az egyetem elismerését és sajnálatát fejezte
ki, hogy nem lehetett személyesen jelen. Polgár Judit az
ünnepség előtt az egyetem nemrég felavatott multimédiás
stúdiójában tartott 20 perces motivációs előadásában
elsősorban a jelen és a jövő generációit szólította meg.
		
Bővebben >>>
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