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Köszöntő

A magyar sport fellegvára

Büszkén üdvözöllek a
Testnevelési Egyetem
iskolaújságának, a TF Mag 3.
számának első oldalán.
Igen, újra önállóak vagyunk!
Úgy gondolom, hatalmas öröm
számunkra, hogy nem egy
másik egyetem külön karaként,
hanem önálló egyetemként
működik tovább az intézmény.
Egy új irány, egy szükséges
lendület, a változás szele. Igaz,
rengeteg dolog áll előttünk a
következő években, de
megtettük az első nagy lépést.
Elindulhatunk végre egy olyan
úton, aminek végén egy világszínvonalú sporttudományi intézmény áll Európa szívében. Ahol
ikonok, leendő olimpikonok és edzőik forgácsolódnak a TF fogaskerekei által. A megújulási
folyamat számos kérdést vet fel az intézmény jövőjével kapcsolatban. Ezen kérdésekre
próbálunk választ, illetve tájékoztatást adni a következő pár oldalon. Majd olvashattok az idei
gólyatáborról, egy szervező- és egy gólya szemszögéből is. Lesz szó úszásról, TFeszt-ről,
Move Week-ről, és még sorolhatnám.
Megragadva a lehetőséget, szeretnék köszönetet mondani a TF vezetőségének, az újsággal
kapcsolatos támogató attidűdért, ugyanis egyre többen olvassátok. és az egyetemen kívül is
nagyon jó visszhangja van a lapnak. Külön köszönetet érdemel Király András, aki ezentúl a
friss számokat feltölti a tf.hu címre, így ezentúl a /hallgatók fül alatt találjátok meg a legújabb
és a régebbi számokat egyaránt.
Ezen számunkhoz pedig jó szórakozást kívánok Nektek!
Lékó Dániel

A Testnevelési Egyetem megalakulása

A TF önállósága már azóta téma, mióta a

személyes találkozóra, melyen sok nem

Semmelweis Egyetemmel történt

hivatalos dolog derült ki. Ahogy telt az idő,

integrációjával elvesztette azt. Már évek

egyre több részlet került nyilvánosságra. A

óta jönnek folyamatosan hírek azzal

legfőbb aggodalmat a képzési struktúra

kapcsolatban, hogy talán most… De

esetleges átalakítása, illetve a

egészen idén nyárig nem született olyan

létesítményfejlesztés, valamint a leendő

döntés, ami ezt lehetővé tette volna. Az

intézmény szervezeti felépítése keltette.

NFTV módosításával már nem volt kérdés,

Kérdés volt ezen kívül, hogy megkapjuk-e

hogy sokak évtizedes álma teljesül be

az egyetemi rangot, illetve lesz-e doktori

azzal, hogy szeptember 1-től megalakul a

iskolánk.

Testnevelési Egyetem.

A válaszokat az augusztus hozta el, amikor

Sokáig szinte minden bizonytalan volt a

a hallgatói képviselet tagjai meghívást

leválással kapcsolatban, majd első körben

kaptak az államtitkárságra. Ekkor már az

a Semmelweis Egyetem rektora hívta meg

idő közelsége miatt szinte minden olyan

a Hallgatói Önkormányzatot egy

kérdésre választ kaptunk, ami eddig
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tisztázatlan volt. Ezen a megbeszélésen

vitás kérdések, megszűnjön a

körvonalazódott az a négy téma, ami

tanszék-oktató-TO bermuda háromszög,

később is nyitott kérdés maradt, illetve

amiben oly sokan vesztünk el az évek

fontos lehet a későbbiekben. A diplomát

alatt.

kiállító intézmény a korábban végzettek,
illetve a képzésüket még a Semmelweis
Egyetemen kezdők részére. Az intézmény
elnevezése. A Testnevelési Egyetem
jövőbeni székhelye, illetve a
létesítményhelyzet kezelése, valamint a
korábbihoz hasonló ösztöndíj fellebbezési
és kiutalási esetek elkerülése. A
szeptember végül meghozta, amit
mindenki várt, - vagy legalábbis készült rá
- megalakult az önálló TF. Az átállás – ami
még mindig tart – nem volt
zökkenőmentes, rengeteg munka és főleg
türelem és megértés kellett hozzá. Most
sem tartunk még abban a fázisban, hiszen
több olyan területen is helyt kell állnia az
intézménynek, amit eddig más szervezeti
egység látott el. Ennek megfelelően

A szenátus november 6-án választotta
m e g M o c s a i L a j o s t re k t o r n a k , é s
december folyamán ki lesz nevezve.
Kancellárunk dr. Genzwein Ferenc, aki a
pénzügyi és gazdasági ügyekért felel majd.
Hosszú távon a legnagyobb kérdés a TF
jövőjével kapcsolatban, hogy maradunk-e
a jelenlegi helyen. Jelenleg három
lehetőség van terítéken: az első, hogy a
mostani kampuszt újítják fel és bővítik ki, a
második, hogy a Stadionoknál épülő
Olimpiai Felkészítő Központ részeként
kapna új helyet az Egyetem, a harmadik
pedig egy zöld mezős beruházás, melynek
keretében valószínűleg a Normafánál
húznának fel egy teljesen új létesítményt.

találkozhatunk több új arccal is, főleg a

A végeredmény bármi is legyen, jelenleg

Tanulmányi Osztály kötelékét illetően.

lehetőség és szándék is van arra, hogy

Jelenleg az Egyetem ideiglenes
szabályzatok szerint működik és megbízott
vezetővel. A cél mindannyiunk előtt az,
hogy végre olyan dokumentumok alapján
kelljen folytatnunk tanulmányainkat
(gondolva itt elsősorban a Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzatra) amelyek betarthatóak

sokat javuljon a képzés és a TF működése
is, de ehhez mindenki részéről hatalmas
mennyiségű munkát kell elvégezni és nem
utolsó sorban sok helyen gyökeres
szemléletváltásra van szükség ahhoz,
hogy ez mind meg is valósulhasson.
Nagy Máté

mind hallgatói, mind oktatói szempontból
is. Ne legyenek többet félretájékoztatások,
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GÓLYABÁL 2014

A 2014-es gólyabálnak, a Barba Negra Music Club adott helyet, ahol kalózhajó,
pálmafák között választották meg a bálkirályt- és bálkirálynőt. Valamint a hatalmas
parketten a tanár-diák tánc, koncert és DJ gondoskodott róla, hogy minden TF-es
gólyának és nem gólyának is szuper estéje legyen! Íme néhány kép az estéről.
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Gólyatábor, Tata 2014
Egy szervező szemszögéből...

Amennyiben hihetünk a visszajelzéseknek, a 2013-as évben sikerült egy jól sikerült
gólyatábort szerveznünk, de mindenki tisztában volt vele, hogy gólyatábort kétszer
ugyanúgy nem lehet csinálni. Ezért izgalommal vágtunk bele az idei év gólyatáborának
szervezésébe, és ami legalább annyira fontos, a lebonyolításába.
Az indulás előtti reggel a többi mentorral,a semmiképpen sem korai 7:30-as ébredés után
már tűkön ülve vártuk az idei év gólyáit. Jómagamnak, azt hiszem mondhatok ilyet, hogy
kiemelt szerepem volt. Ugyanis rám hárult a feladat, hogy szórakoztassam, aktivizáljam és
kicsit talán kínozzam a szerencsés delikvenseket. Ahogy elkezdtek szállingózni az első
gólyák, már önkéntelenül is beindult az agyam. Vajon ki lesz idén a leghangosabb? Ki lesz,
aki legtovább fennt marad éjjel? Vajon ő lesz, akit nem lehet majd kirángatni az ágyból?
Ki lesz, akivel egyből legjobb haverok leszünk?

Mire ezeket a kérdéseket végigpörgethettem volna magamban, már előttük álltam és a
tavalyi évről meséltem emlékezetes történeteket, velük együtt ordítottam a talán
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mindenkinek ismert
gólyadalokat, és hát aki
szomjas volt, azon bizony
hivatalból muszáj volt segíteni…
Az

idén

meglepően

eseménytelen vonatút után
(nem zárta be magát senki a
WC-be), megérkeztünk Tatára,
és első ízben vettük nyakunkba
a v á ro s t . A d é l u t á n e l s ő
programja a csapatok
ismerkedése volt, ez után egy
csapatépítő sorverseny
következett, majd ismét
lehetőségük volt a csapatoknak
megismerkedni
csoportvezetőikkel, azaz a
törzsfőnökökkel, illetve
egymással.
Az első esti megőrülés előtt
bemutatkoztak a törzsek
(ugyanis az idei GT témája
indián törzsek voltak), és
minden egyes tagja a
szervezőbrigádnak. Innentől
más dolgunk nem volt, mint egy
óriásit mulatni a TF rezidens DJ-e , Chris M zenéjére.
Az első reggel megtapasztalhatták szerencsétlen áldozataink, hogy ez nem az a hely lesz, ahol
délig lehet húzni a lóbőrt, tartottuk a beígért korai ébresztőt, és csak hogy azért se
szeressenek meg minket túl hamar, egy reggeli tornát is iktattunk a programba. Nehéz volt
kárörvendés nélkül konstatálni, milyen leírhatatlan számú szemmel gyilkolást zsebeltem be az
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általam tartott röpke
reggeli mozgás
alatt… Csak hogy ne
érje szó a ház elejét, a
tervezett
gimnasztikából
lefaragtunk, és egy
sokkal
szórakoztatóbb
módon fejeztük be a
tornát: Megtanultuk
az idei év gólyatáncát.
Meglepő módon a
társaság teljesítménye
a „leülhetsz, egyes”
kategóriától kezdve,
rohamos módon
fejlődött. Érezhető
volt, hogy az esti
buliban már nagyot
fog szólni ez a
napirendi pont.
Egy gyors reggeli után
buzgó

módon

vetettük be magunkat
az egész délelőttöt
átölelő sportnapba,
ahol megmutathatták
drága gólyáink mire képesek különböző sportágakban. A programban szerepelt
labdarúgás, röplabda, streetball, frizbi és a nagy sikernek örvendő laser tag is. Túl sok idő
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azonban nem volt a megnyugvásra, az ebéd utáni
csoportfoglalkozás után, hamar eljött a második
este. Lehetőségük volt kipróbálni a sörpingpong
nemes játékát. Közvetlen ez után rajtolt el az esti
vetélkedő, és a második nap bulija. Aznap este a
Drop the Cheese duó csinált hatalmas hangulatot
nekünk.
Szerda reggel a szokásos reggeli rutin után a gólyák
a nyakukba vették Tatát, ahol válogatott feladatok
teljesítésével mutatták meg mindenkinek, milyen is
az, ha egy TF-esnek teljesítenie kell valamit. Utólag
is köszönjük nekik a feladatok kreatív megoldását,
nem csak maguknak, de nekünk is rengeteg vidám
percet szereztek. A délután az átlagosnál hosszabb
csoportfoglalkozásokkal telt el, ahova ellátogatott a
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kempingbe a Faninfo,
stílusosan egy hófehér
limuzinnal gurultak be
a tábor területére, és
egy Dance Battle
programmal csináltak
bulit a délután
közepén.
Az utolsó esténken a
csapatok
megmutatták, hogy
mennyire voltak
eredményesek a
csoportmunkáik
során. Prezentálták az ódájukat hozzánk,
törzsfőnökökhöz és a színdarabjukat,
amiket előre megadott szavak beépítésével
kellett összehozni. Az utolsó esti buli
fellépője Dj Havlik volt, és kénytelen
vagyok ismételni magam, szintén egy
remek partit csapott nekünk.
Az utolsó reggel könyörületesebb volt a
szervezőbrigád, elmaradt a reggeli torna,
szabad volt visszadőlni egy kicsit a
pihe-puha ágyikókba, majd utoljára ültek
ö s s z e a s z o k á s o s t ö r z s h e l y ü k re a
csoportok. Mindig ez a tábor legnehezebb
része. Itt már mindenkiben tudatosodik,
hogy lassan haza kell menni, ez a négy nap
elrepült és nem sokára csak egy emlék
lesz. Mi pedig összeszorított farpofával
reméljük, hogy az első TF-es élménye
mindenkinek egy életre szóló emlék legyen.
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Nos, én úgy gondolom ez idén is sikerült. Köszönjük
Nektek gólyák, ha ti nem vagytok ebben ilyen jó
partnerek, nem lett volna ekkora buli ez a négy nap.
Reméljük ti is olyan szép emlékekkel, és olyan
sztorikkal tértetek haza, mint mi szervezők,
törzsfőnökök, és az egyetemi pályafutásotok alatt
még rengetegszer érezzük ennyire jól magunk
együtt!
Rencsevics Máté
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Egy gólya szemszögéből...
A 2014-es gólyatábor Tatán került megrendezésre. Személyes
véleményem, hogy minden résztvevő gólyának felejthetetlen
élményben volt. A hétfő reggeli a gyülekezőt követően a

“Megtanultuk a
Gólya-dalokat, és azt
ha baj van akkor
csak „Pázmány Péter
Jogi Egyetem” a
mondandónk. “

mentoroktól kaptunk némi felvilágosítást, hogy mégis hova
jöttünk, milyen céllal, valamint mi vár ránk ebben a négy
napban. Rencsevics Máténak köszönhetően megtanultuk

a

Gólya-dalokat, és azt ha baj van akkor csak „Pázmány Péter
Jogi Egyetem” a mondandónk. Még indulás előtt sor került
pár játékra, ahol valamennyire megismerkedhettünk
gólyatársainkkal, némileg

feloldódhattunk, majd délután

elindultunk úticélunk felé. A vonatút gyorsan eltelt, de nem
eseménytelenül. Ekkor már nem egy csapat ismeretlen
voltunk, hanem a beavatásra készülő TF-es gólyák csapata.
Meglepő módon mire Tatára értünk a csapatom már 50 plusz
ponttal rendelkezett. Miután elfoglaltuk a szállást, és
megismerkedtünk a saját csapatunkkal (csak a VACSATIK!) ,
személyes mentorainkkal és persze a gyönyörű
mentor-asszonyainkkal, sor került a délutáni vetélkedőkre
(lisztből tik-tak kiemelése szájjal, dinnye evés sorláncban,
11

stb.), majd az este közeledtével, várt minket az első TF-es bulink. Számomra kellemes
csalódás volt, ugyanis mindenki teljes mértékben feloldódott, és maximálisan jól érezte
magát.
A második nap az egyetem nevéhez híven sportolással telt. Reggeltől egészen estig
különböző sportágakban mérték össze csapataink a tudásukat (labdarúgás, röplabda,
streetball, frizbi, lézerharc). Az esti órákban került megrendezésre, a már sokak által várt
sörpingpong bajnokság, majd ennek végeztével természetesen újabb buli vette kezdetét.
A harmadik nap, a portya napja volt. A reggeli befejeztével bementünk Tatára, megkaptuk
a listánkat, és a harc kezdetét vette. A feladatok között számos vicces, érdekes volt,
ugyanakkor olyan is előfordult, melyet első (első tízszeri olvasásra) lehetetlennek
gondoltam, de valahogy még is összehoztuk a csapattal. Mire délután vissza értünk a
táborba egy meglepetés várt bennünket, ugyanis a Faninfo közreműködésével a késő
délutáni- és kora esti órákban egy táncversenyen vehettünk részt csapatainkkal, vagy
egyénileg (személy szerint mindkettőben), ezzel is növelve csapataink összpontszámát.
Megadva a tánccal az alaphangulatot, este ismételten óriáso buli vette kezdetét.
Szerencsére, ekkorra már a kezdeti távolságtartás mindenkiből kiveszett, és egyre inkább
kezdtünk úgy ki nézni, mint akik egy csapatot alkotnak. Együtt táncoltunk (meghozva ezzel
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A negyedik nap már a
hazaútra való
készülődéssel telt.
Ekkor már mindenkin
látszott a fáradság
kezdeti jele.A gólyálk
mentoraik körül várták
az indulás pillanatát.
Készítettünk egy
utolsó fényképet, majd
elindultunk
Budapestre. Az
odaúttal ellentétben, a
hazaút örökkévalónak
tűnt.

Pestet elérve,

mintha bomba robbant
volna, úgy széledtek
szét a már felavatott
gólyák. Egy gyors
köszönés, utolsó
tisztelet kör a
mentorok körül, és
mindenki eltűnt
Számomra

egy

felejthetetlen élmény
volt ez a négy nap, ha
őszinte akarok lenni,
bármikor
megismételném.
a többi csapat kedvét is), együtt élveztük

Szeretném kifejezni köszönetem mind a

az utolsó gólyatáborban töltött esténket.

mentoroknak, mind pedig a szervezőknek,

Az étkezésre kitérve, én teljesen meg

hogy lehetővé tették ezt az egészet, és

voltam vele elégedve, az adagok korrektek

ilyen színvonalas négy napot rendeztek

voltak, és a minőségükkel sem volt gond.

nekünk!
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II. Fina Junior Nyíltvízi Világbajnokság

Idén Balatonfüred adott helyet a 2. Fina

Első nap azt az információt kaptuk, hogy

Junior Nyíltvízi Világbajnokságnak,

mi csak tartalékok vagyunk, majd

eredetileg Izrael rendezte volna, de

természetesen nagyon gyorsan

lemondtak a szervezés jogáról és így

megváltoztak a dolgok. Kineveztek minket

Magyarország kapta meg ezt a nehéz, de

csapatvezetőkké, mindenki kapott egy

remek lehetőséget . Ugyanis a Magyar

országot, én Spanyolországot kaptam, s

Úszószövetségnek kevesebb, mint 40

őket kellett kísérni mindenhova, segíteni

napja volt megszervezni ezt a nagy

nekik, buszt intézni, valamint akármit

volumenű eseményt, s örömmel

kértek, mi megpróbáltuk azt elintézni.

mondhatom, hogy minden tőle telhetőt

Az úszóknak a versenyt megelőző

megtett, hogy tökéletesen sikerüljön a

napokban napi 2 edzéslehetőségük volt.

verseny és így is lett.

Balatonfűzfőn egy uszodában és a verseny

Mint minden nagy versenyen, itt is lehetett

helyszínén edzhettek a versenyzők délelőtt

jelentkezni önkéntesnek. Nem volt kérdés,

és délután. A csapatokat, ha igényt

egyből lecsaptam erre a lehetőségre és

tartottak rá buszok szállították az

nem bántam meg! Az úszóverseny

edzésekre, volt pár szerencsés csapat,

ténylegesen 3 nap volt, de nekünk,

mint az én Spanyoljaim, hogy a szállás

önkénteseknek már Hétfőn le kellett

közel volt a verseny helyszínére ezért

utaznunk, segíteni az előkészületekben. 12

minden alkalommal átsétáltunk együtt.

lelkes TF-es önkéntes indult hát el nagy

Pénteken fantasztikus nyitóünnepséggel

izgalommal.

elkezdődött a verseny. A Jövő Bajnokai
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Programból választották ki a
kisgyerekeket, akik a zászlókat vitték a
ceremónia alatt. A nyitóbeszédek után
tehát eldördült az első rajtpisztoly. A
Junior fiúk kezdték a versenyt, s ők is
voltak a legnagyobb létszámmal, 44-en
vágtak neki a küzdelemnek. A Balaton
ezen a napon nagyon hideg volt, alig érte
el a 18 fokot, emiatt 3 embert sajnos ki is
kellett menteni. De ennek ellenére
hatalmas verseny és 7,5 km után az első
és harmadik helyet az oroszok szerezték
meg. Másodiknak egy venezuelai srác ért
célba. A magyar Kiss Attila 7. helyen
végzett. Délután az ifjúsági lányok 5km-es
versenye következett. Szerencsére az idő
kedvezett a versenyzőknek, ugyanis a nap
kisütött, a Balaton hőmérséklete 19 fok
fölé emelkedett. Érdekes volt azt a taktikát

terv szerint úgy volt, hogy a Miniszterelnök

látni, hogy az utolsó körben rengetegen

Úr csak 20-30 percet tud a versenyen

ledobják a sapkájukat, hogy ne tudják az

maradni, valamint ő indítja el a lányokat.

ellenfelek, ki van az élen. Nem tudom,

Mindez meg is történt, csakhogy a 2

hogy ez mennyire számít a versenyzőknek,

versenyben lévő magyar lány, Kiss

de minket nézőket, sikeresen

Nikoletta és Sibalin Flóra az elsők között

összezavartak. Végül egy kínai kislány

úsztak. A 7,5 km-t 6 kör alatt kellett

magabiztos győzelmet aratott.

leúszni, az 5. körig egy brit lány vezetett,

A verseny véget ért, de a napnak még

onnan vált igazán izgalmassá az egész. Az

koránt sem volt vége. Délután ugyanúgy

első 4 lány pozícióharcát nézte egész

voltak edzések, a verseny napján is.

Balatonfüred, rengeteg nézőt vonzott a 2

A szombati nap volt a hét csúcspontja. A

magyar lány, az egész lelátó állva nézte

Junior lányoknak kellett teljesíteni a

végig az utolsó kört. Miniszterelnök Úr is

7,5km-es távot. Ezen a napon

megvárta ezt a futamot a lányok miatt.

Miniszterelnökünk, Orbán Viktor jött el,

Majd Kiss Nikoletta célba ért az első,

hogy a versenyt megtekintse. Az eredeti

Sibalin Flóra a harmadik helyen és mi
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hatalmas ovációval gratuláltunk nekik. Miniszterelnök Úr személyesen gratulált Nikinek és
Flórának. Nagyon boldogok voltunk, kettős magyar győzelemmel indult a nap, felcsendült
a magyar Himnusz, nem is kívánhattunk volna aznapra szebbet és jobbat.
A délutáni program az ifjúsági fiúk 5km-vel folytatódott. Fölényes győzelmet aratott az
amerikai srác, uralta végig a mezőnyt, nem volt kétség, hogy ő fogja megnyerni.
Vasárnap elkezdődött az utolsó nap programja, a csapatverseny. Először sejtésem se volt,
hogyan fog ez kinézni, még sosem láttam nyíltvízi csapatversenyt. A juniorok ugrottak
először vízbe, köztük a magyar csapat Kiss Nikolettával, Kiss Attilával és Orosz Ádámmal.

Egymás után indultak a csapatok, és csak az utolsó ember időeredménye számított . A
magyarok magabiztosan haladtak az első helyen az időeredmény alapján, az oroszok
szorosan a nyomukban voltak. Miután a magyar csapat beért, mindenki csendben állt és
várta, hogy az oroszok beérjenek. Megtörtént, s a magyarok még mindig az elsők voltak,
ekkor már mindenki kiabált és ugrált a boldogságtól: „MEGNYERTÜK!”.
Délután az ifik következtek, rendkívül szoros volt a verseny, 4 ország fej-fej mellett haladt,
köztük voltak a magyarok is. Borzasztóan izgultunk, nagyon örültünk, hogy ilyen ügyesek a
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magyarok. Végül a verseny Kína győzelmével ért véget. Mi a 4. helyen értünk célba, ami
fantasztikus eredménynek számított ebben a kiélezett versenyben.
Elérkeztünk a verseny záróünnepségéhez. Szép volt a befejezés, jelképesen átadtuk a
rendezést Mexikónak, ugyanis a következő Nyíltvízi VB ott kerül megrendezésre.
Örömmel tölt el, ha visszagondolok, hogy egy Világbajnokság részese lehettem, láttam a
boldogságot az érmesek arcán, láttam a nézők elégedettségét, a szervezők
magabiztosságát, s arra gondoltam, hogy ez mindent megért. Az elkövetkezendő években
nagyon sok világesemény kerül megrendezésre hazánkban, ezért mindenkit szeretnék
buzdítani arra, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget és menjetek, akár nézőnek, akár
segítőnek, de ne hagyjátok ki!

Németh Renáta
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Rendhagyó TFeszt, rendhagyó Sportnap
Beszélgetés a rendezvény egyik főszervezőjével, Vécsei Dáviddal

Új, immár önálló egyetem, új és mindenre kíváncsi TF-es gólyák, új tanárok, új
élmények, barátságok, kolis szobatársak. Vagy épp régi arcok, megszokott napi rutin,
ebédszünetes szenvedések a tornában, amíg mások kínaiznak a Pandában vagy ebédelnek
a menzán. Őrjöngések a koli folyosóján, és/vagy a Kakas Presszóban, szokásos évadnyitó
sörözések és bulizások a csoporttal, tesztoszteronnal teli gyurmázások a TF kondiban,
vérprofi és zökkenőmentes ügyintézés a TO-n. Kinek így, kinek úgy, de egy újabb
nevetségesen rövid (és esős) nyár után határozottan beindult a 2014-2015-ös őszi
szemeszter.
És ha ősz, akkor TF Napok! (Wait. What?!) Na jó… ezt persze csak néhány rosszul
informált elsős gólya gondolhatta így, tekintettel a kialakult helyzetre, amit a kedvükért a
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következő interjú alanya
igyekszik majd tisztázni.
Na meg beszámol az
elhalasztott SportFeverről
is, ami idén a TFeszt
keretein belül került
megrendezésre, nem kis
sikerrel.
- Szóval, Dávid…
Tisztázzuk már az elején,
hogy mindenki megértse.
Tulajdonképpen mi is a
helyzet az idei,
szeptemberi TFeszt-tel?
- Sokan értesülhettetek róla az előző félév során, hogy a hagyományosan május
környékén tartott, nagy múltú TFeszt (régebben TF-napok) őszi eseménnyé avanzsálódik,
kivételesen csak erre az alkalomra. Több oka volt a csúsztatásnak, nem is érdemes
mindet részletesen bemutatni. A fő probléma elsősorban a piszkos anyagiakban
gyökerezett, ami automatikusan engedélyeztetési határidők lekéséséhez és az esemény
jogi szempontból való támadhatósághoz vezetett volna. Mindezeket figyelembe véve, két
opció közül választhatott az egyetem vezetősége és a HÖK. Az első, hogy a meglévő
engedélyek nélkül rendezik az eseményt, amely természetesen irreális elképzelés. A
másik, hogy új dátumot választanak, és új engedélyeket szereznek be. Sajnos az idő
szűkössége okán (vizsgaidőszak) a szorgalmi időszak hátralévő részében nem lehetett ezt
úgy megoldani, hogy elfogadható minőségű legyen az esemény, így született meg az
elhatározás, hogy a két TFeszttel egy keretet adnak az idei tanévnek, mely nem csak a 90.
lesz a TF történetében, de mint újfent független intézmény most kezdi első évét.
- Ne felejtsük el, hogy a mi kis ideiglenes „mozgó ünnepünk” elejétől fogva magába
foglalta a SportFever néven futó sportnapot is, amelyet minden alkalommal a BSc szakos,
harmadéves sportszervezők szerveztek és bonyolítottak le, és ami a beszélgetésünk fő
témája is egyúttal. Avassuk be a nagyközönséget a sportnap rejtelmeibe!
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- A SportFever egy több száz hallgatót megmozgató, egésznapos sportrendezvény,
melynek keretein belül különféle sportversenyeken és vetélkedőkön vehetnek részt a
hallgatók a harmadéves sportszervezők jóvoltából. Tavaly a mi csoportunk lett volna a
soros. Csoporttársaimmal természetesen egy minden eddigit túlszárnyaló sportnapot
terveztünk, amelyben bár feltűnnek a kihagyhatatlan és már-már tradicionális sportágak
(foci, röpi, kosár és társaik), új elemekkel gazdagodott volna a paletta (pl. a méltán híres
birkózó CSB-k hangulatát idéző küzdősport bajnoksággal). Megpróbáltunk megtenni
minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ha a fesztivált nem is, a SportFevert
megrendezhessük a szokott időben, de sajnos az egyetem akkori vezetősége ezt a
hagyományt nem tartotta elég nívósnak ahhoz, hogy dékáni szünetet rendeljen el és így
váljon valósággá az egész napos sportfesztivál. Egyértelművé vált tehát, hogy a sportnap
is „átköltözik” szeptemberre.
- Ami ugyebár már nem az volt, amit harmadévesként terveztünk…
Nem teljesen. Az alapelképzelés és a koncepció ugyanaz volt, mint a SportFever esetében;
a TFeszt első napján jól megmozgatni a TF-et és ráhangolni a hallgatókat az esti bulira.
Kicsit egyszerűbbre vettük a figurát a májusihoz képest. Ez abban merült ki, hogy a jól
bevált röpi-streetball-foci hármasra hirdettük meg a nevezést, ami ezúttal sem hozott
elhanyagolható összlétszámot. Mindent egybevetve közel 250 ember (50 csapat) nevezett
a három sportág
valamelyikére,
ami azért nem
rossz eredmény,
főleg, ha
fi g y e l e m b e
vesszük a pocsék
időjárási
viszonyokat.
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- Tehát úgy képzeljük el,
hogy a tavaly történtek
nyomán érzett hatalmas
űrt betöltendő, magad
köré gyűjtöttél néhány
kollégát és önként
jelentkezőt, aztán
mindent újragondoltatok?
- Hivatalosan a HÖOK
(Hallgatói
Önkormányzatok
Országos Konferenciája)
által felkért TF-HÖK egyik
albizottsága, a Sport és Kulturális Bizottság állt a szervezés hátterében. Rencsevics
Mátéval és Dolnegó Bálinttal együtt dolgoztuk ki a részleteket, igazítottuk el a résztvevőket
és a segítőket, és feleltünk a programok zökkenőmentes lebonyolításáért. Ebben persze
sok lelkes munkatárs és segítőkész önkéntes is segítségünkre volt, akiknek itt is szeretnék
köszönetet mondani áldozatos munkájukért.
- Az eső azért egy picit betett, nem?
- Ahogy minden kültéri helyszínnel rendelkező eseménynél szokás, nekünk is
rendelkeznünk kellett egy B tervvel arra az esetre, ha az idő rosszra fordul. Eredetileg a
foci és a streetball is külső helyszínen lett volna megtartva, ami az érdeklődőknek és a
résztvevőknek is könnyebbé és élvezhetőbbé tette volna a sportolást. Amellett, hogy
kényelmesebben elfértünk volna a három helyszínen (Csörsz, Teniszpályák, „D” terem), a
foci esetében nagyobb és több pályán folyhattak volna a versenyek. Alkalmazkodva a
körülményekhez minden sportágat tető alá vittünk, ami bár egy kicsit lassabbá,
nehézkesebbé tette a lebonyolítást, így is élvezhető időtöltést biztosított minden
résztvevőnek. (Legalábbis remélem.)
- Azok kedvéért, akik nem voltak ott mutassuk be a programot, hátha minél többen kedvet
kapnak a következő Sportnaphoz!
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- A csütörtöki napot Lente Lilla és nem kevésbé dekoratív barátnői jóvoltából egy össznépi
Zumbával nyitottuk, ahol a nevezők együtt melegíthettek a versenyekre. Kisebb
pályarendezés és szünet után meg is kezdődtek a versenyek, sorrendben: 10:00-től 19
csapat részvételével elstartolt a kispályás foci a D-ben, ezt követte 12:30-tól a Röpi,
amelyre rekordmennyiségű, 22 csapat nevezett. Közel egy időben, az E teremben a
Streetball is kezdetét vette, ahol a D terem party hangulatát ellensúlyozva mondhatni
családiasabb körülmények uralkodtak, ott egyébként 9 csapat versenyzett. A nagy
létszámú röpiseknek köszönhetően egészen délután 4 óra magasságáig tartottak az
összecsapások, hogy aztán mindenki, de főleg a döntőbe jutott csapatok
„rápihenhessenek” a következő napi megmérettetésre. A mindent eldöntő meccsek is
fergeteges hangulat mellett zajlottak, amelyet aztán a mérkőző csapatok vs. tanárok
meccsek mindhárom sportágban csak tetéztek. Röviden sport, zene, jó hangulat, aktív
kikapcsolódás, hasznos időtöltés egy ilyen esemény, amit minden TF-esnek csak ajánlani
tudok.
…Ennél jobb zárszót el sem tudnék képzelni… Ugye Ti is csatlakoztok legközelebb? ;)
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Adatbank
Röplabda
Csapatok: 22 csapat (1 csapatban 6 fő), összesen 132 fő
Helyezettek: 1. Six Pack; 2. Nehézbombázók; 3. Holkapunki
Résztvevő tanárok: Benczenleitner Ottó, Gyulai Gergely, Gyimes Zsolt, Id. és Ifj. Tóth
János, Jókay Zoltán
Kispályás foci
Csapatok: 19 csapat (1 csapatban 4 fő), összesen 76 fő
Helyezettek: 1. Májmedence; 2. Kis Kobra 3. Hanyatt SE
Résztvevő tanárok: Hamar Pál, Benczenleitner Ottó, Gyulai Gergely, Katus Tamás, Id. és
Ifj. Tóth János
Streetball
Csapatok: 9 csapat (1 csapatban 3 fő), összesen 27 fő
Helyezettek: 1. Az én ágyam 2. CCCCCCC 3. Lekváros Bukták
Résztvevő tanárok: Sterbenz Tamás, Kassai Lili, Gulyás Erika, Dóczi Tamás

Dudás Eszter
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Egy héten át egész Európa együtt mozog.
Hallottál már róla? Ha még nem, nem csoda. Hazánkban még kevésbé ismert ez az
eseménysorozat, biztató jel, hogy évről-évre növekszik a résztvevők száma.
Egy hétig minden a mozgásról szól. Ne csodálkozz, ha városi sétád közben narancssárga
pólós idegenekbe botlasz, akik (többé-kevésbé) egyszerre mozognak egy ritmusos zenére,
mellyel fantasztikus hangulatot teremtenek. Hagyományosan egy flash-mobbal kezdődik a
mozgás hete.
Erre idén a kopaszi gáton került sor.
Egy hétig a legkülönfélébb sportprogramok közül válogathatsz. Salsa party, gellért-hegyi
futás, akadályverseny, lövészverseny, sörpingpong, és még sokfajta sportolási lehetőséget
kínálnak a szervezők. Na
igen, a szervezők. Akik
közül akár te is lehetsz az
egyik, ugyanis bárki azzá
válhat. Ha magabiztos vagy
sportágadban és másokkal
is szeretnéd megismertetni,
légy bátor és szervezz saját
eseményt. Ha profi vagy
széles körben ismertséget
szerezhetsz, ha nem vagy
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még az, akkor gyakorlási lehetőségnek is kiváló alkalom.
Amellett, hogy minden program ingyenes, olyan értékes relikviákra is szert tehetsz, mint a
póló, a karkötő és a matrica. Ezek, az ott megismert új barátok, és az izomláz sokáig
emlékeztetni fognak arra, hogy mennyire élvezetes volt ez az egy hét.

Megtetszett? Jövőre találkozunk!

Lovas Adél
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