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TF SE TAEKOWNDO SZAKÁG

2020-ban a TF SE Budo szakosztálya felvette szakágaként a WT Taekwondo,

ami 2000 óta van jelen az olimpiai játékokon. Az szakág vezetője Kiss Roland,

a Magyar Taekwondo Szövetség Főtitkára. A szakág edzői Minkó Nadin,

Országos Bajnok és Szűcs Krisztián, volt válogatott sportoló és a magyar

junior felnőtt válogatott asszisztens edzője.  

Nagy köszönettel tartozunk Németh Endre szakágvezetőnek, Nagy Máténak,

aki segítette munkánkat a megalapításban, valamint a TF SE vezetőinek, akik

nyitottan álltak a közös együttműködéshez. Továbbá, szeretnénk hálánkat

kifejezni a Magyar Taekwondo Szövetség elnökének, Patakfalvy Miklósnak és

az elnökség tagjainak, hogy támogatják munkánkat.  

Célunk, hogy a 2021-es évben a magyar Taekwondo sport történetében

először megrendezzük a Taekwondo MEFOB-ot. Számunkra nagyon fontos

az egyetemi sport, hisz mindannyian aktív egyetemi hallgatók vagyunk a TF-

en és az ELTE-n.  Az egyetemi tanulmányok során fontos a jó közösségbe

tartozás és a feledhetetlen élmények szerzése ezért hisszük, hogy egy ilyen

esemény megszervezése jó lehetőségeket nyit a hallgatók számára. A

Szövetséggel együttműködve reményeink szerint ezt a rendezvényt

hagyománnyá tudjuk emelni az évek során.  

Szakágunk december 1-től kezd el foglalkozni verseny sportolókkal. Minden

héten hétfőn és pénteken tartunk edzéseket a D teremben. A pandémiás

időszak végeztével nagy szeretettel fogadunk amatőr kezdő sportolókat is.

Akiket a mozgáskultúra megismerése és/vagy egy új sportág kipróbálása

inspirál. A céljaink között van, hogy Nagykátán óvodás és kisiskolás

csoportot indítunk angol oktatással, ami egyedül álló lesz a régióban.

Bemutatkozás 
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Minkó Nadin

edző

Szül: 2000.09.28.

Öv: 1. kup

Legnagyobb eredmény: Magyar Bajnok 

Egyetem: ELTE Nemzetközi Tanulmányok BSC

Nyelvek: Angol C1, olasz B2  

Szűcs Krisztián

edző

Szül: 2000.12.11

Öv. 1.dan 

Legnagyobb eredmény: 3x Magyar Bajnok

Egyetem: TE Sportszervező BSC 

Nyelvek: Angol B2   

Kiss Roland

szakág vezető - edző

Öv: 1. dan kick-box, 1. dan Taekwondo

Eredmény: Világbajnoki 3. hely 

Egyetem: TE Sportmendzer MSC, TE Sportszervező BSC, Slippery Rock

Erasmus BSC

Nyelvek: Angol B2 

Edzők 


