ALUMNI HÍRLEVÉL
A TESTNEVELÉSI EGYETEM ALUMNI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

A TE SZENÁTUSA TÁMOGATJA A MODELLVÁLTÁST
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor és Dr. Genzwein
Ferenc kancellár előterjesztésére a Testnevelési Egyetem
Szenátusa hétfőn tárgyalta az intézmény közérdekű
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási
intézménnyé történő átalakulását. Mocsai Lajos az
előterjesztést követően a Szenátus tagjainak kérdéseire
válaszolt és részletezte az átalakítás mentén kialakuló új
lehetőségeket. A 20 jelenlévő szenátusi tag, 18 igen és két
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.		
		
Bővebben >>>

VÉRPLAZMAADÁSSAL SEGÍTETTEK
A Testnevelési Egyetem számos koronavírus-fertőzésen
átesett hallgatója és munkatársa, valamint több külsős
részvételével zajlott szerdán az intézmény parkolójában
a véradással egybekötött előszűrés. A véradás célja,
hogy kimutassák, kiknek a vérében termelődött kellő
mennyiségű ellenagyag ahhoz, amely elegendő lehet a
súlyos koronavírus-fertőzöttek gyógyítására. Az előszűrésre
olyan TE-s dolgozók és hallgatók, valamint nem egyetemi
polgárok érkeztek, akik már kigyógyultak koronavírusfertőzésükből.		
Bővebben >>>

A TF MŰHELY MŰSORA MÁRCIUS 15. EMLÉKÉRE
Egy évvel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy
2021 tavaszán a koronavírus-járvány miatt még
mindig nem lehet megtartani a Testnevelési Egyetem
hagyományos megemlékezését az 1848-as forradalom
és szabadságharc hőseire. Azonban a TF műhely tagjai
ebben a nehéz helyzetben is műsorral készültek, online
műsorral. Nemerkényi Krisztina tanárnő írása és a műsor
itt tekinthető meg.
Bővebben >>>
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ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A Fulbright Bizottság 2021-ben is meghirdeti
ösztöndíjait a 2022/2023-as tanévre, az Egyesült
Államokba. Pályázati anyag és online jelentkezés itt.
Jelentkezési határidő: folyamatos, de legkésőbb három
hónappal az ösztöndíj kezdete előtt. Kérdés esetén
forduljanak a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán
dolgozó kollégákhoz.
Bővebben >>>

OLIMPIAI KVÓTÁT SZERZETT KORPÁSI BÁLINT
Ragyogó magyar eredményeket hozott az elmúlt
hétvége, hiszen olimpiai kvótát szerzett a magyar női
kézilabda-válogatott, egyéni sportban pedig a birkózó
Korpási Bálint váltotta meg jegyét a közelgő tokiói
ötkarikás játékokra. A 34. életévét március 30-án betöltő,
világ- és Európa-bajnok birkózó a BOK Csarnokban
megrendezett olimpiai kvalifikációs viadalon döntőbe
jutott, s ezzel ötödik magyar birkózóként tokiói kvótát
szerzett.
Bővebben >>>

JÓKAY ZOLTÁN, AZ ARANYVADÁSZ
Ragyogó teljesítményt nyújtva védte meg címét a férfi
röplabdázók Magyar Kupájában a Pénzügyőr csapata,
vagy ha úgy tetszik, folytatta aranyvadászatát Jókay
Zoltán. A Testnevelési Egyetem Sportjáték Tanszékének
mestertanára vezetőedzőként kettőből kétszer vezette az
MK trónjára a Pénzügyőrt. Ezúttal vele beszélgettünk, s
rögvest megkérdeztük tőle, hogyan csapódik le egy-egy
ilyen siker az egyetemen?
Bővebben >>>
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SPORT ÉS SZÍV
Dr. Koller Ákos, Dr. Préda István és Dr. Szekeres
Mária, vagyis a TE és a Semmelweis Egyetem jeles
oktatóinak szerkesztésében Sport és szív címmel jelent
meg egy új egyetemi jegyzet, mely a két egyetem nagy
sikerű közös kurzusán elhangzott előadásokat foglalja
össze. A jegyzet fejezeteit írták: Prof. Dr. Apor Péter, Prof.
Dr. Koller Ákos, Prof. Dr. Nyakas Csaba, Prof. Dr. Pavlik
Gábor, Prof. Dr. Préda István, Prof. Dr. Pucsok József, Dr.
Szekeres Mária és Dr. Szelid Zsolt
Bővebben >>>

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI TANFOLYAM INDUL
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú
iparjogvédelmi, valamint alapfokú szerzői jogi
tanfolyamokat indít. A 20 órás képzések végén alapfokú
szakvizsgára kerül sor. Képzésenként 20 fő jelentkező esetén
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával külön kerül sor
a képzés megszervezésre a Testnevelési Egyetem Polgárai
számára a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00012
pályázat keretében.
Bővebben >>>

MEGJELENT A TST LEGÚJABB SZÁMA
Megjelent a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) /
Physical Education, Sport, Science (PSS) legújabb
száma.
				
				
				
				
				
			
Bővebben >>>
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BESZÉLGETÉS DR. LÉNÁRT ÁGOTÁVAL
Immár egy éve élünk együtt a koronavírus-járvánnyal,
valamennyien látjuk, érezzük, milyen kedvezőtlen
hatást gyakorol a nehéz helyzet a mindennapjainkra. A
sportolók életét is alapvetően befolyásolja a járvány, hiszen
a COVID, valamint a vele járó szigorítások és tiltások
miatt már eleve a tervezés is nehezebben kivitelezhető. E
témával kapcsolatban Dr. Lénárt Ágotával, a Testnevelési
Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszékének
vezetőjével, hazánk népszerű és elismert szakemberével
beszélgettünk.		
Bővebben >>>

ONLINE KONFERENCIA NEVES KÜLFÖLDI ELŐADÓKKAL
Hogyan kezeljük a COVID-fertőzött betegeket a
gyógyult koronavírus-fertőzöttek plazmájával és IVIggel? Erre a kérdésre keresik a választ, a járvány első éve után,
immár konkrét tapasztalattal és kutatási eredményekkel
az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a Semmelweis
Egyetem és a Testnevelési Egyetem munkatársai. A
szervezők az Egyesült Államokból, Lengyelországból és
Németországból hívtak előadókat.
		
Bővebben >>>

IDÉN IS VÁRJA JUBILÁNSAI JELENTKEZÉSÉT A TE!
A Testnevelési Egyetemen jubileumi díszoklevelet
adományoz azon korábban végzett hallgatóinak,
akik oklevelüket legalább 50 éve szerezték meg és
tevékenységükkel közmegbecsülést érdemeltek ki az
egyetem, illetve jogelőd intézményei hírnevét öregbítve.
Az 50 éve végzettek arany, a 60 éve végzettek gyémánt,
a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek rubin, a 75
éve végzettek gránit, a 80 éve végzettek pedig smaragd
díszoklevelet kaphatnak.			
		
Bővebben >>>
A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatások Irodájának kiadványa.
Felelős kiadó az Iroda vezetője. Levélcím: 1534 Pf. 69. | Telefon: +36-70-902-0662 | Web: tf.hu/alumni | Email: alumni@tf.hu

2021/04

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

