Tisztelt Rektor Úr!

Tanárnők, Tanárurak! Kedves Vendégeink!

1959 kora nyarán elköszöntünk tanárainktól, egymástól és
felkészülten, tele reményekkel hagytuk el szeretett Testnevelési
Főiskolánkat.
2019 kora nyarán a Testnevelési Egyetemtől meghívást kaptunk a
gyémánt diploma átvételére.
Egy modern egyetem fogadott bennünket. Az impozáns főépület, a
megújult pavilonok és az átalakuló Csörsz utcai atlétikai pályát látva,
azt hiszem mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy főiskolánk az eltelt
évek alatt egyetemmé érett.
Valamennyi öreg hallgató nevében köszönjük Rektor Úr!
Az emlékezés ennyi év után is örömteli, és elfelejteti, az akkor
kellemetlennek vélt órákat, napokat.
Szeretném felidézni azokat a helyszíneket, melyeken emlékezetes
élményeket éltünk át, a teljesség igénye nélkül. A kis atlétikai pályát,
Margit szigeten lévő úszó órákat, a füves játékteret, ahol az iskolai
játékokat gyakoroltuk gyerekes vidámsággal . És a vizsgák,
szigorlatok, melyeket olykor tanáraink humorral próbáltak oldottabbá
tenni. A szintek kemény bevasalását, az atlétikai pályán és a
tornateremben. A május elsejei felvonulásokat, és az ott végrehajtott
bemutatókat, melyeken néhányszor jól eláztunk. Már – már
hagyományként került megrendezésre, az egész estét betöltő,
látványos dísztorna. Melyeken, a legnagyobb sikert mindig az
asztalugró csapat aratta. A december 13.-án megtartott avatásokra, úgy
vélem, a mindenkori elsőévesek nem felejtik el soha.
Sokan maradtak az évfolyamból a tanári pályán, néhányan vezető
tanárként mentek nyugdíjba. Több évfolyamtársam sportvezető ként is
dolgozott és segítette az olimpiai felkészülést. Edzői munkát, szinte
mindannyian végeztünk különböző bajnoki osztályokban szép
sikerrel.

Meggyőződéssel állíthatom felkészülten hagytuk el a főiskolát. Az
elméleti és a gyakorlati tudás talán kevés lett volna, ha a testnevelés és
sport szeretete nem kísér el pályánkon. Ezt a szemléletet,
elkötelezettséget igyekeztünk átadni az eltelt évek során diákjainknak,
versenyzőinknek. Ma már a sport valamennyi területén
hangsúlyozzák, hogy magas szintű motiváltság szükséges a kimagasló
eredmények eléréséhez.
1956 kissé megtépte az évfolyamot annak ellenére, hogy tanáraink
közül néhányan szinte barátként láttak el tanácsokkal, és vigyáztak
ránk. Mégis, a megfogyatkozott évfolyamunkból, nem kis
büszkeséggel mondom négy olimpiai bajnok nőtt ki. Ágoston Judit,
Kertész Aliz, Pézsa Tibor, Zsivóczki Gyula. Őszintén reméljük lesz
még hasonló sikeres évfolyam az egyetem elkövetkező éveiben.
Tisztelt Rektor úr kedves tanárnők, tanárurak köszönjük a
megemlékezést, és lehetőséget, hogy ünnepélyes keretek között
vehetjük át a gyémánt diplománkat, Köszönjük.
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