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KÖSZÖNTŐK

PROF. DR. BORHY LÁSZLÓ
AZ ELTE REKTORA

Kedves Hallgatóink, kedves Sporttársak!
Az ELTE hosszabb-rövidebb időre otthont jelent több mint 3000
dolgozónak és több tízezer hallgató számára, akik idejük jelentős
részét az intézményben töltik. Meglátásom szerint ez az otthon
nemcsak szakmai közösséget jelent, hanem kiterjed az élet számos más területére is. Célom, hogy az egyetemi közösségünk,
kiemelten pedig hallgatóink számára megteremtsük a „testi-lelki
jóllét” (well-being) közösségi alapjait. Az intézmény lehetőségeihez illeszkedően helyezzünk hangsúlyt az egészséges környezet,
az aktív életmód és a támogató, pozitív társas klíma, valamint a
rekreációs lehetőségek megteremtésére és fenntartására! Nagy
jelentőségű az egyetemi sport területe, hiszen a sport egészségfejlesztő hatása, identitás- és közösségteremtő szerepe meghatározó. A sport erősíti az összetartozás és a versenyzés szellemét,
a teljesítmény elismerését, a munka becsületét. A sport az életem
szerves részét képezi, első kézből tapasztaltam és tapasztalom
annak jótékony hatásait, hiszen aktívan sportolok és az egyetemi
éveim is szorosan összekapcsolódtak a sporttal. A sport a közjó része, ami erősíti a közösség tagjainak
egymáshoz tartozását, ahogyan az egyén testi és lelki egészségét is. Erősítsük együtt az ELTE sportéletét
és szurkolói táborát!

DR. SCHEUER GYULA
AZ ELTE KANCELLÁRA

Kedves Hallgatóink, kedves Egyesületi Tagok!
A BEAC alapítója, Eötvös Loránd azzal a hitvallással hozta létre
1898-ban az egyetem első sportklubját, hogy a fiatalokat kitartásra nevelje, akaraterőt és küzdőszellemet fejlesszenek. Ma is
ezzel a szemlélettel működik a BEAC, arra törekszik, hogy ezeket
az értékeket átadja, és biztosítsa, hogy a sportolni vágyó hallgatók
tehetsége, szorgalma kibontakozhasson, ehhez pedig megfelelő
helyszínt és lehetőségeket teremtsen. Az Egyesület fennállásának 120 évében számos elismert élsportolót, olimpiai bajnokot
adott az országnak, a mérce a világszínvonal volt. Napjainkban a
folyamatosan növekvő elvárások biztosításához elengedhetetlen
a 21. századnak megfelelő infrastruktúra kialakítása, működtetése és folyamatos fejlesztése. A következő években reményeim
szerint meginduló komoly beruházások hozzájárulnak a további
kiváló sport eredményekhez és a színesebb, vibrálóbb egyetemi
élet kialakításhoz. Az ELTE és a BEAC a sport infrastruktúra és a
hallgatói szolgáltatások terén az eddiginél is szorosabb intézményi együttműködésre törekszik, valamint arra, hogy az egyetem szolgáltató funkciója – közte a sokrétű
sportolási lehetőségek – hasonló húzóerőt jelentsen a hallgatók és dolgozók számára, mint a tudományos
élet. Érdemes tenni azért, hogy lehetőségük legyen a hallgatóknak az egyetemi évek alatt sportolói közösségben megélt élményekkel gazdagodni és az alapító, Eötvös Loránd által kiemelt értékeket elsajátítani.
Építsük közösen az egyetemi sportéletet!
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MURAI LÁSZLÓ
AZ ELTE HÖK ELNÖKE
Kedves Hallgatótársam!
A hallgatói élet az ELTE-n rendkívül sokszínű és izgalmas. Nincs
ez másképp az egyetemi sport területén sem: kiemelkedően sok
lehetősége adatik a sportolni vágyó fiatalnak intézményünkben.
Érdemes ezeket kihasználni, hiszen olyan élményekkel gazdagodhatsz, mely egész életedben elkísér. „A sport a test útján nyitja meg
a lelket” – tartja a mondás, mely véleményem szerint messzemenőkig igaz. Légy tehetséges, tapasztalt versenyző, vagy teljesen
zöldfülű: az egyetemi éveid alatt kínálkozik az egyik legjobb lehetőséged arra, hogy a sport a mindennapjaid részévé váljon. Csak
rajtad múlik, hogy a kínálkozó lehetőségeket hogyan használod ki.
Egy dolog azonban biztos: ránk mindig számíthatsz! A Hallgatói
Önkormányzat képviselőivel és a BEAC kiváló munkatársaival
azon leszünk, hogy bármilyen helyzetre megoldást találjunk, mert
hiszünk abban, hogy egy ELTE-s polgárnak nem létezik lehetetlen! Remélem hamar megtalálod a helyed egyetemünkön. Kívánok
neked rengeteg sikert, felejthetetlen élményt, igaz barátságot és
sok erőt, hogy mindenből ki tudd venni a részed ELTE-s éveid alatt, ami számodra fontos. Érdekképviselő
társaim nevében mondhatom: nagyon várjuk, hogy a csapat tagja legyél, és közösen olyanná formáljuk
Magyarország legsportosabb egyetemének hallgatói közösségét, ahová mindenki tartozni szeretne!

SIMON GÁBOR

A BEAC ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
Kedves ELTE polgárok!
Az ELTE sportklubjaként működő BEAC, hazánk egyik legnagyobb sportegyesületeként 120 éve áll nyitva minden sportolni
vágyó előtt. Évről évre több mint ötezren sportolnak velünk. Hitvallásunk, hogy a 19. századi magyar sport örökségét, az angolszász sporthagyományok értékeit megőrizzük, és minőségi sportolási lehetőséget, egy igazi egyetemi sportközösséget teremtsünk
számotokra. A BEAC élen jár az új sportágak meghonosításában
is, így a legdivatosabb sportokat is űzhetitek nálunk, legyen szó a
legújabb fitnesz, küzdősport irányzatokról, táncsportokról, akár a
cheerleadingről. Évközben számos programunkon kapcsolódhattok ki, de már a szeptember 11-15. közötti ELTE Sport7-en is első
kézből ismerkedhettek meg minden sportolási lehetőséggel, majd
szeptember 20-án az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján egész
napos sportprogramok közül választhattok. Szintektől, céloktól
függően a BEAC-ban megtaláljátok, ami leginkább hozzátok illik.
Együtt sportolhattok lelkes amatőrökkel, de akár olimpikonokkal is.
Közel 40 féle szabadidősportból választhattok, nevezhettek házi bajnokságokra, kurzusként vehettek fel
sportágakat, és akár a versenysport világa is nyitva áll előttetek. Szakképzett edzőink az ELTE korábbi diákjaiként mindent megtesznek, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjatok egy igazi egyetemi légkörben. Az aktív sportolás mellett, számítunk rátok szurkolóként is NB1-es kosárlabda csapatunk meccsein,
de akár a BEAC csapatába is várunk benneteket szervezőként, edzőként! Az egyetemi sport mindenkié!
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MI IS AZ ELTE-N SPORTOLUNK

KAPÁS BOGLÁRKA

AZ ELTE PPK HALLGATÓJA
AZ UTE OLIMPIAI BRONZÉRMES ÚSZÓNŐJE
A döntés, hogy pszichológiát szeretnék tanulni, már általános iskolás koromban
megfogalmazódott bennem, amikor 14 évesen sportpszichológushoz kezdtem
járni. A pszichológia olyan sokat adott számomra az életben, hogy úgy éreztem,
ezt szeretném a későbbiekben másoknak is átadni. A gimnáziumban is sokat
álmodoztam arról, hogy az úszás mellett egyetemre fogok járni, így az érettségi
után egyértelmű volt, hogy az ELTE lesz a választásom. A riói olimpia sikerei
után megkaptam az ELTE Sport Arca díjat, amely hatalmas megtiszteltetés
számomra.
A sport, az úszás tanított meg mindenre az életben: ha nem úgy sikerül
valami a versenyen, ahogy szeretném, akkor is fel kell tudni állni és emelt
fővel tovább folytatni. Minden eredményért alázattal, keményen meg kell
küzdeni. Lehet, hogy ezért sok mindent fel kell áldoznom az életemből, de
minden apróság megéri azt, hogy ma itt lehetek.

A 2017/18-as ELTE sportösztöndíj ünnepélyes átadóján

Az ELTE Sport Arca díj átadóján

Az „Egészséges életmód az ELTE-n” kampányban az egyetemi sport fontosságára hívtuk fel a figyelmet
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A Magyar Sport Napján az Egyetemi Könyvtárban

Az Úszó MEFOB ELTE-s csapatában

MI IS AZ ELTE-N SPORTOLUNK

ILLÉS FANNI

AZ ELTE TÁTK HALLGATÓJA
A VASAS ÚSZÓ PARALIMPIKONJA
Lábak nélkül, összenőtt ujjakkal láttam meg a napvilágot Keszthelyen. A gyerekkorom olyan volt, mint minden gyermeké, ép
társaimmal jártam óvodába és iskolába is, senki nem éreztette
velem azt, hogy más lennék, hiszen a szüleim is teljes értékű
emberként neveltek fel. Az úszás későn jött az életembe, 12
évesen ugrottam be először a medencébe.
Olyan volt, mintha megtaláltam volna a
helyemet, ezt követően a víz lett a természetes közegem. Voltam a pekingi, a
londoni és a riói paralimpián is, de nyertem Európa-bajnoki bronzérmet, és számos
nemzetközi viadalon vettem részt.
A 2012-es londoni paralimpia után egy sérülés miatt megműtöttek, emiatt egy
ideig abba kellett hagynom az úszást. Fél évvel később teljesen új közegben,
Budapesten kezdtem el újra versenyszerűen úszni és tanulni, előbb az ELTE
BTK magyar, majd a TáTK szociális munka alapszakán. Az egyetem elején
nagy feladat volt az órák, edzések, edzőtáborok és a versenyek összehangolása, de ebben a pár évben rázódtam bele a sűrű és fárasztó mindennapokba:
az ELTE-n nőttem fel igazán. Nem tartom magam példaképnek, mert úgy
érzem nálam nagyszerűbb emberek is vannak, és én is csak egy ember vagyok, tele hibákkal. Egyszerűen csak vállalom: így is lehet.

CSERE GÁSPÁR

AZ ELTE PPK VÉGZETT HALLGATÓJA
A BEAC MARATONI FUTÓ OLIMPIKONJA
Gyermekkorom óta élsportolok, így a pályaválasztás közeledtével nehezen tudtam magamat a sporton kívül elképzelni. Hivatásomnak éreztem, ezért örülök, hogy a környezetem támogatta
azt, hogy a továbbtanulást is a sport területén kezdjem el. Mivel
nővéreim az ELTE-n tanultak, és az én szememben ez nagy presztízst jelentett, így
egyértelmű volt, hogy e tekintetben kövessem az ő példájukat, és edzőm tanácsára sportszervező szakra jelentkeztem.
Különös harmóniát jelentett, hogy BEAC-os sportolóként válhattam az ELTE
hallgatójává, 2010-ben. Büszkeséggel töltött el, hogy hazánk egyik legkomolyabb felsőoktatási intézményében tanulhatok. Az ELTE-n szerettem meg
igazán a tanulást, itt kezdett az önismeretem ténylegesen kialakulni, és itt
fogalmazódtak meg az alapvető karriercéljaim. Az egyetemi évek alatt sikerült megtanulnom a hatékony időbeosztást és a célok eléréséhez szükséges tudatos küzdelmet. Közben sikerült a versenyzésben is fokozatosan
előrelépnem, majd az alapszakos diplomám megszerzése után jött egy komolyabb áttörés, amelynek gyümölcseként a riói olimpián maratonfutásban
képviselhettem hazánkat, egyben az ELTE-t, és a BEAC-ot!
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HOGYAN SPORTOLHATOK?
Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért már a tanév kezdetén érdemes az egyetemi sportágak közül
választani és sportprogramjainkon részt venni. Mindenkit várunk, aki mozogni, edzeni, testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Az érdeklődők több mint 40 sportág közül válogathatnak, így mindenki
megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, legyen szó szabadidő- vagy versenysportról. A
hallgatók számára lehetőség nyílik kurzusként sportot választani, illetve a BEAC is várja edzéseire, foglalkozásaira a sportolni vágyókat.

KREDITES TESTNEVELÉS
A testnevelés kurzusokra - hasonlóan a többi tanegységhez - a Neptun rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A testnevelés kurzusokon 1 kreditért, heti egy órában lehet sportot űzni.
Választható sportágak: aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika, boksz, brazil jiu jitsu, cheerleading,
csörgőlabda, dinamikus jóga, falmászás (boulder/köteles), floorball, futsal, funkcionális tréning, futás, hajózási ismeretek, hastánc, jazztánc, játékvezetői tanfolyam, jóga, kajak-kenu, kerékpár, kettlebell, kick-boksz,
kondicionálás, kosárlabda, kung-fu (kínai mozgásművészet), lacrosse, labdarúgás, muay-thai boksz, női
labdarúgás, paraúszás, röplabda, sakk, spinning, squash, swing tánc, sziklamászás, tartásjavító konditorna,
tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, TRX, úszás, zumba
A kurzusokat keresd a Neptunban VTN kóddal. Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 Ft/félév, a
díjakat a Neptun-rendszeren keresztül kell befizetni a félév végén.

EDZÉSEK A BEAC-BAN!
Az általános testnevelés kurzusok mellett a BEAC edzésein is részt lehet venni, mely órákat az ELTE sportösztöndíjas hallgatói, valamint a BEAC edzői, oktatói tartják. Az edzéseken kortól, nemtől, szinttől függetlenül bárki részt vehet, szabadidős-, és versenysportra egyaránt lehetőség nyílik. A 2017/2018-as tanévben
a következő sportok közül választhatnak az érdeklődők:
Csapatsportok: futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, goju-ryu karate, kick-boksz, muay thai
Aerobik: alakformáló, dinamikus jóga, pilates, zumba, zsírégető edzés
Táncok: argentin tangó, cheerleading, hastánc, modern jazztánc
Labdás, golyós játékok: asztalitenisz, különleges ütős sportok, tenisz, tollaslabda
Erőnléti edzések: funkcionális köredzés, kettlebell, klasszikus testépítés, saját testsúlyos edzés, súlyzós
erőedzés, TRX, TRX RIP trainer
Vízi sportok: kajak-kenu, vízilabda
Egyéb sportok: atlétika, falmászás, jóga, konditerem, polefitness, sakk, spinning, tájfutás, természetjárás,
triatlon (úszás, futás, kerékpár)
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SPORT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKNEK
Egy éve jött létre az a széleskörű összefogás, ami az ELTE fogyatékossággal élő hallgatóinak sportolási
lehetőségeit fejleszti, segíti az egyetemen. Az ELTE Szolgáltató Központon belül működő Fogyatékosügyi
Központ, az ELTE Sportiroda és a BEAC közreműködésének köszönhetően kiemelt szerepet kapott a parasport az egyetem életében. A szereplők igyekeznek valamennyi hallgató számára, így a fogyatékossággal
élőknek is sportolási lehetőségeket nyújtani.
2016. szeptember 20-án, az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján az ELTE és a BEAC először rendezte
meg az ELTE Inkluzív Sportnapot, amelyen több száz fogyatékos és ép iskolás, egyetemi hallgató és dolgozó sportolhatott együtt. Az esemény célja volt, hogy a sport által közelebb hozza egymáshoz az ép és sérült
embereket. A program 2017. szeptember 20-án ismét megrendezésre kerül.

Az integrált sportolási lehetőség bővítésének kitűnő példája a felsőoktatási kínálatban egyedülálló, a
2016/2017-es őszi félévben beindított csörgőlabda kurzus is, amelyen ép és sérült hallgatók sportolhatnak
együtt. A kurzus teltházzal folytatódott a magyar csörgőlabdázás alapítójának, Páni Róbertnek köszönhetően a tavaszi félévben is. Az idei tanévben további lehetőségekkel bővül a fogyatékossággal élők általános
testnevelés kínálata: a csörgőlabda kurzus mellett megjelenik a paraúszás is, ami lehetőséget nyújt valamennyi testi és érzékszervi fogyatékossággal élő hallgató számára, hogy szakedző segítségével megtanuljon úszni vagy fejlessze úszó tudását.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Bogdánfy úti sporttelep
1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 10.
Tüskecsarnok
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.
Mérnök utcai sporttelep
1119 Budapest, Mérnök utca 35.
Vízisporttelep
1237 Budapest, Vízisport utca 48.
BGGYK tornaterem
1097 Budapest, Ecseri út 3.
PPK IZU tornaterem
1064 Budapest, Izabella u. 46
Egyetemi Kollégiumok
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10 ÉVES AZ ELTE AEROBIK!

SZEPTEMBER 20. - AEROBIK PARTY

AEROBIK

„MOZOGNI BOLDOGSÁG” - TAPASZTALD MEG TE IS!
PULAY SZILVIA
VEZETŐEDZŐ
Úszás a Balatonban, koncerten ugrálás a fesztiválokon, váltóverseny a gólyatábori estéken, délutáni
strandröpizés a parton. Ám a nyárnak lassan vége,
szeptembertől tedd intenzívebbé a testmozgást! Az
idén 10. születésnapját ünneplő ELTE Aerobik szakosztály dinamikusan fejlődik, egyre többen látogatjátok edzéseinket, rendezvényeinket, ráadásul ezzel
együtt egyre több féle óratípust, mozgásformát próbálhattok ki nálunk, s akár egyetlen bérlettel fél évig
akármennyi aerobik órát végigcsinálhattok.
Alakformáló? Zumba? Pilates? Dinamikus jóga?
Zsírégető? Kondi? Kardio alakforma? Gerinctréning? Különböző táncos órák? – Igen!
Csatlakozz több mint 600 fős csapatunkhoz! Számos pesti és budai helyszínen ott vagyunk, és a kollégiumokban is van lehetőségetek velünk sportolni.

ELTE Aerobik - Mozogni Boldogság
Hol?
7 helyszínen
Mikor?

A hét minden napján

Kit keressek?
Pulay Szilvia

elteaerobik@gmail.com
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Hétköznapjaitokat pedig
évente többször feldobjuk egy-egy aerobikos
rendezvénnyel, melyek különleges élményt nyújtanak. Ha
edzés mellett szeretnél
különleges programokon,
eseményeken részt venni,
mindenképpen csatlakozz
az ELTE AEROBIK+ Programunkhoz, melyet a Fb-on szintén megtalálsz.
Lelkes, energikus, kedves, szakképzett oktatóink
várnak Benneteket. Ők már biztosan tudják: „Mozogni boldogság!”- Tapasztald meg Te is!

www.elteaerobik.hu
ELTE Aerobik csoport

@elteaerobik

ARGENTIN TANGÓ
BALOGH ANDRÁS - WÉBER EDINA
VEZETŐ OKTATÓK

Hol?

Az eredeti argentin tangó - amellyel mi a kurzuson foglalMérnök utcai
kozunk - egy kifinomult, a külvilág helyett egymásra figyelő
sporttelep
tánc. Ezt jelzi az is, hogy míg más táncokban tánctartásról,
az argentin tangóban ölelésről beszélünk. A férfi (vezető) és a női (követő) szerep markánsan elkülönül, ez
Mikor?
viszont nem jelent alá-fölérendeltségi viszonyt. Az
K/CS: 17:30-19:00
év végére a tangó történetének és etikettjének megismerése mellett a résztvevők olyan, a milongákon
(tangós táncházakban) használható tudás birKit keressek?
tokába kerülnek, amelyben megélhetik ennek a
Wéber Edi
táncnak a varázsát és kifejezhetik önmagukat.
elteargentintango@gmail.com

ELTE Argentin Tangó

13

ASZTALITENISZ
KANICS MÁTÉ
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?
PPK IZU tornaterem

Mikor?

SZ/P: 17:00-19:30

Kit keressek?
Kanics Máté

kanicsm@gmail.com

Szakosztályunk egyaránt várja a sportággal még csak
ismerkedő és a tapasztaltabb érdeklődőket is. Elsajátíthatod az alapokat vagy épp csapatbajnoki mérkőzéseken mérettetheted meg magad. Az edzéseken,
különböző játékstílusú és képességű játékosaink egymást fejlesztve válnak egyre jobbá, könnyen találhatsz
magadnak megfelelő edzőpartnert, akivel gyakorolhatsz, megmérkőzhetsz. Az asztalitenisz kiváló a
feszültség levezetésére, fejleszti a koncentrációt,
az egyensúlyt és a reflexeket.
Hat évesen ismerkedtem meg az asztaliteniszezéssel, lelkesedésem azóta is töretlen, hiszen minden játék egy új barátság kezdetét
jelentheti.

ELTE BEAC Asztalitenisz

www.beacpp.elte.hu
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ATLÉTIKA

„A SPORTOK KIRÁLYNŐJE”
SZABÓ IMRE
VEZETŐEDZŐ

BEAC Atlétika

Az atlétika a sportok királynője, a futás pedig minden sportág alapja. Mindig
is törekedtünk a legmagasabb szintű minőségre, és minthogy a BEAC az
ELTE sportegyesülete, kiemelt figyelmet fordítunk az egyetemünkön tanuló
fiatalokra, ezért nemcsak a versenyzőket, hanem a szabadidős sportolókat is
szeretettel várjuk.
Elsősorban közép-és hosszútávfutással foglalkozunk, de az atlétika többi
szakágában is kipróbálhatod magad. Edzőink napi szintű és személyre szóló
figyelemben részesítik az olimpikonokat és a kocogókat egyaránt. Lehet célod az egészségesebb életvitel, kikapcsolódás, új élmények, barátok keresése,
vagy felkészülés valamilyen megmérettetésre, mi mindenben a segítségedre
tudunk lenni. A jó csapat és a folyamatos fejlődés garantált, ha nem hiszed,
teszteld le Te magad!

Hol?
BME atlétika pálya

Mikor?

Minden hétköznap
17:00 órától

Kit keressek?
Szabó Imre

beacatletika1898@gmail.com
0670/431-1213

BRAZIL JIU-JITSU
BENCE GYÖRGY
VEZETŐEDZŐ

Hol?
BEAC csarnok

A brazil jiu-jitsu egy modern, földharcra épülő küzdősport, amelyet az egyik leghatékonyabb harcművészeti
ágként tartanak számon. A sportágban megtalálhatók
a földre vitelek, pozíciószerzések, leszorítások
Mikor?
és feladásra kényszerítő technikák. Az edzéK/CS: 16:30-18:00
sek során a technika elsajátítása mellett az
ügyesség-, erőfejlesztő gyakorlatok és a
küzdelem kap nagy hangsúlyt. Ajánlom
Kit keressek?
kezdőknek és haladóknak, azoknak,
Bence György
akik önvédelmet tanulnának, verseny- bence.gyorgy1991@gmail.com
szerűen sportolnának vagy csak egy jó
hangulatú mindent átmozgató edzésen vennének részt.
ZRteam ELTE-BEAC
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CHEERLEADING
KOVÁCSIK RITA
VEZETŐEDZŐ

A cheerleading egy táncos, akrobatikus sportág, melyben előképzettségtől függetlenül mindenki megtalálja a számára megfelelő
mozgásformát. Csapatunk 2009-ben alakult mindössze 6 fővel, napjainkra azonban ez a szám megtízszereződött. Az edzések anyagában a sportág specifikus képzés mellett nagy hangsúlyt
fektetünk az erősítésre, nyújtásra, táncosaink pedig különféle balett alapú
forgás, ugráskombinációkkal ismerkedhetnek meg.
A sportág egyaránt fejleszti az állóképességet, erőt, hajlékonyságot és gyorsaságot. Ajánlom mindenkinek, aki jó hangulatú edzéseken egy fantasztikus csapatban szeretné a hétköznap estéit tölteni. A cheerleader csapat
tagjainak lehetőségük van egyetemüket képviselni különféle nagyszabású
rendezvényeken, a komoly érdeklődők számára pedig versenyzési lehetőséget biztosítunk. Amennyiben egy igazi csapatsportot szeretnél űzni, úgy
köztünk a helyed!

ELTE Cheer Team

ELTE Cheer Dance Team

www.eltecheer.hu

@eltecheerleading
Hol?
BEAC csarnok
Mikor?

K/CS: 18:00-21:00

Kit keressek?
Kovácsik Rita

eltecheer@gmail.com
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ERŐNLÉTI ÉS FITNESZ EDZÉSEK
A kettlebell az egyik leghatékonyabb mozgásforma a kondicionális képességfejlesztés világában.
Ez a több száz éves múltra visszatekintő vasgoGÖLÖNCSÉR DÁNIEL
lyó mögé felépített rendszer, mely a statikus és
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
dinamikus gyakorlatok szigorúan megtervezett
váltakozásában rejlik, brutális gyorsasággal fejleszti az erőt, állóképességet és gyorsaságot úgy, hogy hozzásegít az alkatodhoz illő legsportosabb alakhoz! A preventív módon felépített gyakorlatok javítják emellett a tartást, a keringési rendszer működését és az ízületek mozgékonyságát! Légy egy több éve együtt
mozgó csapat része, több éve versenyző és oktató edzőink vezetésével!

KETTLEBELL

Hol?
BEAC csarnok

Mikor?

H/SZ: 18:00-19:00
K/CS: 17:00-18:00
P: 17:30-18:30

Kit keressek?

Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Korábban a három nagy erősport: az
Hol?
erőemelés, a súlyemelés és a klassziBEAC konditerem
kus testépítés egy kalap alá tartozott.
GÖLÖNCSÉR DÁNIEL
A régi iskola a lehető leghatékonyabSZAKOSZTÁLYVEZETŐ
Mikor?
ban vegyítette az élettan ésszerű és
nem túlbonyolított törvényeinek helytálló gyakorlatokat. Ezen rendszerben tudatos K/CS/P: 18:30-20:00
és rendszeres mérésekkel segítem a szálkás és erős test kialakítását, szigorú és
Kit keressek?
fegyelmezett, de természetesen jó hangulatú edzések keretein belül, amely akár
Gölöncsér Dániel
rendszeres versenyzésre is lehetőséget biztosít!Csak a komoly elhatározásokkal
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com
rendelkezőknek!

SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

KLASSZIKUS TESTÉPÍTÉS
MAJOR GYÖRGY
EDZŐ

Hol?

BEAC konditerem

A klasszikus testépítés olyan kulcsfontosságú, szabadMikor?
súlyos alapgyakorlatokra épülő rendszer, amelyek bizoH/K/CS: 17:00-18:00
nyítottan egyedülállóan és hatékonyan segítenek az izH/SZ: 18:00-19:00
mok esztétikus felépítésében. A kiscsoportos személyi
edzéseinken nem csupán alkatodhoz illő tervet
kapsz, de életmódtanácsokkal is bőven ellátunk.
Kit keressek?
Szakértőink rendelkezésedre állnak, legyen szó Major György/Barátosi Levente
izomtömeg növeléséről, testzsírcsökkentésről beac.eronlet.fitnesz@gmail.com
vagy szálkásításról!
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FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS
SILA PÉTER
EDZŐ

A funkcionális köredzés során számos eszközzel dolgozunk, azzal a céllal, hogy az
eszközök és a saját testsúly ötvözésével eredményesebben és hatékonyabban tudjuk megmozgatni a testet. A magával ragadó, intenzív köredzéses mozgásformát
azoknak ajánljuk, akik a pörgős, változatos edzéseket kedvelik, ahol lehet bárki
kezdő és haladó is, mert az ellenállások, a gyakorlatok és a kihívások is személyre szabottak! A foglakozásainkon használt mozgásformák és eszközök:
Saját testsúlyos gyakorlatok, Kettlebell, TRX, Rope-Kötél és Rip Tréner.

Hol?
BEAC csarnok

Mikor?

H/SZ: 17:00-18:00

Kit keressek?
Sila Péter

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

A TRX egy amerikai haditengerészet által fejlesztett fitneszeszköz, amely az erő, a stabilizáló izmok, az ún. ˝core˝
izmok és a hajlékonyság fejlesztésében vált a leginnovatíBARÁTOSI LEVENTE
vabb módszerré. Ez a könnyen hordozható tréningeszköz
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
a mozgás mindennapi elemeivel dolgozva tanítja meg a
testet a tudatosan koordinált erőkifejtésre a saját súlyával szemben. Az eszközzel való
edzéskor a test összes izma számtalan szögből dolgozik, így rendkívül széles a felhasználhatósága mind a férfiak és mind a nők körében! Csatlakozz összeszokott csapatunkhoz
és építs egy esztétikus, funkcionális mozgásra alkalmas testet!

TRX

Hol?

BEAC Tükrös terem

Mikor?

H/K/SZ/CS: 19:00-20:00

K/CS: 20:00-21:00

Kit keressek?

Barátosi Levente

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

A TRX RIP Trainer a TRX egyik legújabb, élsportolók és gyógytornászok segítségével kifejlesztett tréningeszköz, amely egy új
megvilágításba helyezi az ellenállásos edzést. A RIP Trainer egy
BARÁTOSI LEVENTE
változó ellenállású hevederből és a hozzá kapcsolódó rúdból áll,
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
ami rendkívüli mozgásszabadságot biztosít a statikus gyakorlatokban. Az edzés során az erő és az állóképesség együtt fejlődik,
emellett folyamatosan dolgozKit keressek?
Mikor?
Hol?
nak a stabilizáló izmok, így váltoSZ: 17:00-18:00
Barátosi Levente
BEAC csarnok
zatos és élvezetes edzést biztobeac.eronlet.fitnesz@gmail.com
P: 17:30-18:30
sít mindkét nem képviselőinek!

TRX RIP TRAINER

ELTE - BEAC Erőnlét-, és Fitnesz Szakosztály

beac.hu/szakosztalyok/eronlet-es-fitnesz-szakosztaly/
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FALMÁSZÁS
ZUPÁN TAMÁS
EDZŐ

Ha szereted az új kihívásokat, és az állóképesség fejlesztése mellett többet vársz egy sporttól, akkor próbáld ki a falmászást egyetemi edzéseinken!
Történjen szikla- vagy műfalon, kötéllel biztosítva vagy anélkül, ez a sport a mozgáskoordinációt, a fizikumot és az akaratot is megedzi. Nálunk az alacsony magasságban végzett
boulderezést űzheted barátságos környezetben, és sziklamászó kirándulásainkon átélheted a szabadban végzett (köteles vagy boulder) mászás nagyszerű élményét is.
A kis létszámú kezdő, illetve a haladó csoportokban biztosan
megtalálod a helyed. A bemelegítés, ún. kunsztolás (nektek kitalált utak megmászása), erősítés és nyújtás mellett a
technikai alapokra is nagy hangsúlyt fektetünk, és tematikusan segítünk a fejlődésben a félév során.

Hol?
Budafoki út 111.
Mikor?

H-P: 8-10; 10-12;
13-15; 15-17

Kit keressek?
Zupán Tamás

maszoedzes@gmail.com

Ujjerő egyetemi
mászás
www.ujjero.com/maszoedzes-egyetemistaknak/

20

A mászást szinte mindenkinek ajánlom.
Akár veszélyes terepen, akár biztonságos
környezetben (talajhoz közel) szeretnél fejlődni, mindenképpen megtalálod a sportág
válfajai közül azt, amelyik kedvedre való
lehet. 16 éves koromban, a bátyám révén
ismerkedtem meg a mászással, és azonnal megtetszett. A benti mászást kiváló
edzésnek tartom, de a természetben történő boulderezést szeretem igazán, mert
mikor kint vagy a szabadban, el tudsz kicsit
vonulni a gondolataiddal.

FUTÁS

DUKAI GÁBOR
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
A futás az egyik leghatékonyabb alakformáló mozgás, minden mozgásforma alapja.
Remekül kikapcsol és nagyon egészséges edzésforma. Mindössze egy pár cipő kell
hozzá és indulhatsz is. A tüdőt, az állóképességet, az izomzatot, a barátságokat,
egyszóval mindent fejleszt. Az edzések elején megbeszéljük az adott etapot. Ha
valaki fáradt, nyűgös, akkor előbb visszafordulhat, vagy kevesebb ismétlést csinálhat, de mindenki valakivel fut, egyedül nem megy senki.
Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egészségesebben élni, aki szeretne jobban aludni, aki szereti a kihívásokat, és aki úgy akar állni a zuhany alatt edzés
után, hogy nagyon boldog attól, amit teljesített.

Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok
Találkozó:
BEAC fszt. 12.
A csarnok bejárata

www.polythlon.hu

Mikor?
Minden hétköznap
16:00 óra után

Kit keressek?

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

FUTSAL

ÁRENDÁS TAMÁS
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
2008 óta vagyok az ELTE futsal csapatának tagja. A sportos életmód, a
közös sikerek és kudarcok, a barátságok mellett hivatást is kaptam a
sportágtól, mely mára a sportszervezés és az edzősködés által tölti ki a napjaimat. Szeptemberben 10. alkalommal indulnak útjukra
egyetemi- és NB2-es futsal csapataink. Ha az egyetem mellett
sem szeretnéd abbahagyni a játékot, és kipróbálnád magad a kispályás foci világában, akkor gyere és tartozz Te is az ELTE futsal
társadalmához.
Amit a játékról tudni érdemes: a meccseket 4-es méretű, speciális futsal labdával (kevésbé pattan) játsszák, és 2-szer 20
perc tiszta játékidőt mérnek. Félidőnként 5 szabálytalanság
követhető el büntetlenül, utána ún. 10 méteres „kisbüntetők”
következnek. A csapatok 4+1-es felállásban szerepelnek, és folyamatos cserelehetőséggel játszanak.
2017-ben férfi csapataink az országos NB2-es bajnokság mellett a Magyar
Kupában, a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságban, valamint a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságban szerepelnek majd. Női csapatunk
az országos NB2-es bajnokságba és a Magyar Kupába került benevezésre.
Kezdő futsalsosokat és a sportági múlttal rendelkező játékosokat egyaránt
szeretettel várunk csapatainkba, ahol szakképzett edzőink irányítják a felkészülést.

Férfi edzések

Hol?

BEAC csarnok
Tüskecsarnok

www.eltefoci.hu
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Kit keressek?
Szini László

futsal@beac.elte.hu

Női edzések

ELTE-BEAC Futsal

@eltebeacfutsal

Mikor?

BEAC - CS: 19:30Tüske - SZ: 19:00-, CS: 17:30

Hol?
BEAC csarnok

Mikor?

Kedd: 20:30Csütörtök: 21:00-

Kit keressek?
Sajben Marcell

marcell.sajben@gmail.com

HASTÁNC
MOLNÁR ÁGNES
VEZETŐEDZŐ

A hastánc az egyik legváltozatosabb táncműfaj. Stílusok, eszközök, csillogó
ruhák kavalkádja, gyönyörű klasszikus és pörgős modern arab zenék. Az alapokat könnyű megtanulni, így már fél év után sikerrel táncolhatsz koreográfiákat. Minden órán van bemelegítés, technika gyakorlása, stílusismeret,
majd kombinációkat, koreográfiákat tanulunk, végül nyújtással-lazítással zárjuk az edzést. Bellyfit óránkon pedig hastánc alapú nyújtó-erősítő-kardio gyakorlatokat végzünk.
Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hasonló érdeklődésű barátnőkre találni, workshopokra, táborokba, csapatépítő programokra járni!
Már 13 éve táncolok, sok ismert oktatótól
tanultam, de sehol nem tapasztaltam, hogy
három fontos feltétel egyszerre teljesül:
csak azonos korosztályú lányok táncolnak
együtt, nincs rivalizálás és szép, látványos
produkció készül. Ezért 2011-ben megalapítottam az ELTE Oriental Hastánccsoportot, ami pont ilyen, és évről évre jobb lesz a
hangulat! Gyere el hozzánk, ha még csak
fontolgatod, hogy ki kellene próbálni valami táncot (szeptemberben kezdő csoport
indul) és akkor is, ha már tapasztalt hastáncos vagy (csatlakozhatsz a haladókhoz).
Csak egy kis kitartás kell!

ELTE Oriental Hastánccsoport
Hol?

Mérnök utcai
sporttelep
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Mikor?

Hétfő és szerda
esténként

Kit keressek?
Molnár Ágnes

elteoriental@gmail.com

JÓGA

HORTOBÁGYI ANDI
VEZETŐ JÓGAOKTATÓ
Lassan 10 éve oktatok jógát, mégis ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi a jóga, nehezen tudok rá válaszolni, mert mindenkinek más. Van akinek egy eszköz, hogy
megszüntesse a hátfájását, megerősítse és rugalmasabbá tegye izmait, elsajátítsa a helyes légzést vagy a relaxáció technikáját, másnak ez adja meg a kikapcsolódást, van aki megismeri testének működését és olyan összefüggéseket
tapasztal, melyek korábban ismeretlenek voltak számára, van akit az ászanák
(testtartások) érdekelnek és vannak olyanok is, akiket inkább a jóga szellemi
útja vonz. Számomra a jóga mostanra már nem válik külön a mindennapoktól,
jelen van a hétköznapjaimban, túlmutat a jógaszőnyegen. Ha valaki elkezdi gyakorolni, nehezen tudja abbahagyni. Másfél óra, ami testileg-lelkileg rendbe tesz.
Kezdő gyakorlóknak a gerincjógát ajánlanám, melynek elsődleges célja a helyes
testtartás elsajátítása, a relaxációra való képesség megtanulása és alap légző
technikák elsajátítása. A női jóga kifejezetten nők számára összeállított
gyakorlatsorokkal dolgozik a női egészség helyreállítása és megóvása
érdekében. Szemléletében kiemelten fontos a nőiség megélése és
pillanatnyi helyzetünk, önmagunk elfogadása, megismerése.

ELTE-BEAC Jóga
Hol?
BEAC Tükrös terem
Mikor?

Szezononként változó

Kit keressek?
Takács Réka

joga.eltebeac@gmail.com
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KAJAK-KENU
PAPP VIKTOR
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Napsütés? Vízpart? Festői környezet? Aktív kikapcsolódás?
Mindez egy helyen: az ELTE Vízisporttelepe kiváló lehetőséget nyújt a kajak-kenu szerelmeseinek. A Ráckevei-Dunán tartott edzésekre mind a kezdő, mind a tapasztaltabb érdeklődőket várjuk, hiszen ez a mozgásforma
kiválóan alkalmas az állóképesség és erőnlét fejlesztésére, valamint a táj és a környezet feltérképezésére. Az áprilistól október végéig tartó szezon
során a jelentkezők elsajátíthatják a kajakozás/
kenuzás alapjait túrahajók segítségével, a bátrabbak pedig kipróbálhatják az újonnan beszerzett versenyfelkészítő kajakokat is!

ELTE Kajak-kenu

Hol?
ELTE
Vízisporttelep
Mikor?
H/CS: 16:00-17:30
Kit keressek?
Papp Viktor

eltevezes@gmail.com

KERÉKPÁR

KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
Találkozó:
BEAC fszt. 12.
A csarnok bejárata
Mikor?

Évközben: SZ: 16:00-18:00
Nyáron: SZ: 9:00-13:00

Kit keressek?

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com
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www.polythlon.hu

Kerékpározással jelentősen csökkenthető a szív és érrendszeri betegségek kialakulása, illetve az elhízás veszélye. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg idő és pénz
megspórolható a vele való közlekedéssel. Fejleszti
a láb- és vázizomzatot, valamint az egyensúlyérzéket is. Edzéseinkhez bárki csatlakozhat, aki
túljutott a pótkerék használatán. A közös találkozó után egy, a tudásnak megfelelő helyszín
kiválasztása után eltekerünk a Római partra
fagyizni, Velencére lángosozni vagy Gödre
rétesezni. Természetesen az elfogyasztott
kalóriákat elégetjük a visszaút során.
Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok

KÉZILABDA

BAGDÁCS FRUZSINA/NÉMETH LÁSZLÓ
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJASOK
Kézilabdáztál az egyetem előtt, és szeretnéd folytatni? Szívesen játszanál egy új csapatban? Esetleg még sohasem próbáltad a
labdás sportokat, de most megjött a kedved hozzá? Jelentkezz férfi vagy női kézilabda csapatunkba, látogasd rendszeresen edzéseinket, és versenyezz velünk, akár több
bajnokságban is. Edzéseink jó hangulatúak, változatosak
és sokszínűek. Fizikálisan, technikailag és mentálisan
is megfelelő fejlődést nyújtanak. Kialakítják, formálják
a versenyszellemet és gyakori testmozgásra ösztönöznek. Férfi csapatunk heti két alkalommal edz, és a
Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságban
(MEFOB), a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Kézilabda
Bajnokságban (BEFKB) és a Budapest I. osztályú bajnokság küzdelmein szerepel.
Női csapatunknak szintén heti két edzése van, melynek köszönhetően
érdekeltek a MEFOB-on és az egyetemi bajnokság versenyein is.
Ha egy nyitott és barátságos társaságba szeretnél tartozni és csatlakoznál edzéseinkhez, bátran érdeklődj a sportösztöndíjas hallgatóktól
a részletekkel kapcsolatban.
Játssz és erősítsd csapatainkat a minél eredményesebb szereplés érdekében. Szurkolj a mérkőzéseinken, érezd jól magad és légy részese
az ELTE kézilabda életének.

Férfi edzések
Hol?

BEAC csarnok

@eltebeac.kezilabda

Kit keressek?
Németh László

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Női edzések

ELTE-BEAC Kézilabda
ELTE-BEAC Kézilabda csoport

Mikor?

SZ: 21:00-23:00
P: 19:30-21:00

Hol?
Tüskecsarnok

Mikor?

K/CS: 20:30-22:00

Kit keressek?

Bagdács Fruzsina

eltebeac.kezilabda@gmail.com
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KICK-BOX

NÉMETH MÁRK
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

ELTE Kick-box

Hol?
BEAC csarnok
Látogass el az ELTE Kick-box edzéseire és sajátítsd el a sportág
technikáit, tartsd magad jó kondícióban, vagy ha már jól megy,
próbáld ki magad akár a küzdelmekben is. Ez egy olyan sport,
amelyben a kondíciónak, az ütés-rúgás kombinációk gyakorláMikor?
K/CS: 20:00-21:30
sának is nagyon fontos szerepe van, tehát ha az egész tested
át akarod mozgatni, feszes izomzatot szeretnél, itt a helyed!
Ha csak fitt szeretnél maradni az egyetemi tanulmányaid
Kit keressek?
ideje alatt, akkor is szeretettel várunk, nem kell félned, ez
Németh Márk
nem csak a bunyóról szól. Lányok, fiúk gyertek bátran, és lenemethmark9700@gmail.com
gyetek az ELTE Kick-box csapatának tagjai.

KONDITEREM
A BEAC-ON
Kedvező áron, családias környezetben edzenél? Akkor neked a BEAC konditermében a helyed! A testmozgás elengedhetetlen része az egészséges
mindennapoknak. Fontos, hogy te is kialakítsd a számodra megfelelő környezetet az edzéseidhez, amihez a BEAC konditerme tökéletes helyszínt
biztosít a főleg hallgatókra szabott árak mellett (kevesebb mint 1500
Ft/hó). A konditermi edzéshez elengedhetetlen a megfelelő edzésprogram, mely fokozatosan szoktat hozzá a nem hétköznapi terheléshez. Célunk annak elérése, hogy tudatosan, de legfőképp szívesen mozogj.
A rendszeresség itt is, mint minden más sportágban létfontosságú, így
vizsgaidőszakban és a szünetekben is állandó nyitva tartással várunk titeket. Ha nem vagy biztos a tudásodban, vagy nem vagy elég motivált
az egyedül végzett edzésekhez, keresd szakképzett személyi edzőnket!

ELTE-BEAC edzőterem
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Hol?
BEAC konditerem

Nyitva tartás:
H-V: 8:00-22:00
Általános információ:
BEAC Iroda

szervezes@beac.elte.hu

Személyi edzés:
Varga Zoltán

vargazoltanpt@gmail.com

SZEMÉLYI EDZÉS
A BEAC a hallgatói igényekhez igazodva személyi
edzéssel bővítette szolgáltatásait.
A személyi edzés egy exkluzív szolgáltatás, melyet
sokan elérhetetlen kiváltságnak tekintenek.
Kevesen tudják, hogy manapság nem csak az
átlagon felüli jövedelemmel rendelkezők
választhatják e hatékony módját az edzésnek.
Az érdeklődők 7 db csomag közül választhatnak, így
mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb
feltételeket. Ha el szeretnéd kezdeni az edzést, de nem
vagy biztos a tudásodban, akkor ne habozz!
Itt a lehetőség, hogy a lehető legmodernebb és legoptimálisabb edzésmódszerekkel és eszközökkel érd el a
kívánt célod. Profi színvonal, exkluzív edzésmódszerek,
preventív szemléletmód, egyetemi áron, nem csak
egyetemistáknak!

vargazoltanpt@gmail.com
www.beac.hu/minden-ami-beac/szolgaltatasok/
www.facebook.com/vargazoltanpersonaltrainer
0630/684-0228

Varga Zoltán -Personal TrainerSzemélyi edző – Rekreátor
Testépítés- Fitness Sportedző

KOSÁRLABDA - NŐI
REGDÁNSZKI TAMARA
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?
BEAC csarnok
Mikor?
SZ: 19:30-21:00
Kit keressek?

Regdánszki Tamara

kosarbeac@gmail.com

ELTE-BEAC Kosárlabda

A kosárlabda a 21. század sportja, hisz melyikünk ne nézne
meg szívesen egy látványos zsákolást, szerelést vagy egy
gyönyörű hárompontost? A kosárlabda sokoldalú képességeket igényel, mert egy játékosnak jó atlétikus képességekkel, labdaérzékkel és gyors helyzetfelismeréssel
kell rendelkeznie. Megtanít csapatban játszani és
gondolkodni, önfegyelemre nevel, és ami talán a
legfontosabb, az edzéseken, az edzőtáborokban, a
versenyeken nem ritkán élethosszig tartó barátságok köttetnek. Célunk, hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget
biztosítsunk amatőr sportolóink számára.

KOSÁRLABDA - FÉRFI
MAYER PATRICK
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?
BEAC csarnok
Tüskecsarnok
Mikor?

Tüskecsarnok - H: 19:00-20:30
BEAC - K/CS: 18:00-19:30
BEAC - SZ: 19:00-20:30

Kit keressek?
Mayer Patrick

mpata94@gmail.com
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A kosárlabdázás amellett, hogy kiváló szabadidős tevékenység, kitartásra, türelemre és csapatjátékra tanít.
Fejleszti az állóképességet, minden létező izomzatot
megmozgat, valamint a megfelelő súlypontemelkedés elérése is hozzátartozik. Az edzések rendkívül változatosak. Nagy hangsúlyt fektetünk a
csapat taktikájának begyakorlására, mind támadásban, mind védekezésben. Ezen kívül a
kosárlabdához elengedhetetlen képességeket is elsajátítandó gyakorlatokat végzünk.
Csapatunkban biztosan megtalálod a helyed, egy remek közösség vár rád!
ELTE-BEAC Kosárlabda

KUNG-FU

ÉSZAKI HÉT CSILLAG IMÁDKOZÓ SÁSKA KUNG-FU
LISZKA LÁSZLÓ
VEZETŐ SIFU MESTER
„A Kung fu az élet mankója„ – Sifu Liszka László mottója. Gyere és fedezd fel
velünk lelked és tested határait, és lépj túl azokon. Tanuld meg megvédeni önmagad és a nálad gyengébbeket. Ha többet keresel, mint egy egyszerű sport, és
szereted a kihívásokat, köztünk a helyed.

Hol?
BEAC csarnok

Ismerkedj meg az Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska Kung Fu-val! Amikor
magadra öltöd az irányzat fekete ruháját és sáskás pólóját, és először belépsz
az edzőterembe, összeszorul a gyomrod az izgalomtól, de már pontosan érzed,
hogy egy erős és összetartó közösség tagja leszel, biztosan fognak vezetni az
úton, és egy olyan kaland áll előtted, mely örökre megváltoztatja az életed.

P: 7:15-8:45
P: 9:00-10:30

Tung SE

Mikor?

Kit keressek?
Liszka László

tunghse1994@gmail.com
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KÜLÖNLEGES ÜTŐS SPORTOK
ELEK JÓZSEF
OKTATÓ

Gyorstollaslabda szakosztályként vagyunk nyilvántartva, de az elmúlt évben
több ütős sportág (Tamburelli, Tamburello, Gyorstollaslabda, Mini tenisz) ös�szevonásával működünk, tartjuk edzéseinket. A sportágak egymásra épülnek, így komoly előképzést kapnak a kezdő sportolók a későbbi sportágak
(tenisz, squash, tollaslabda) választáshoz, de természetesen van lehetőség
az alap sportágak (KÜS) magasabb szintű űzésére is.
A fent leírtakkal egy új színt szeretnénk bevinni az egyetemi sportéletbe, a
2016/17-es tavaszi szemeszterben 250 hallgató választotta az új képzési
rendszert általános testnevelés órán. A nagy érdeklődésre építve a jövőbeni
cél egy egyetemi bajnokság beindítása, akár kombinált formában is.

ELTE Gyorstollaslabda & Tamburelli csoport

Hol?
BEAC csarnok
Mikor?

H: 15:00-16:00
SZ: 15:00-17:00

Kit keressek?
Elek József

speed.elek@gmail.com
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LABDARÚGÁS
MAGYAR LÁSZLÓ
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

A focit talán senkinek sem kell külön bemutatnom. A világ legnépszerűbb sportját életkortól, nemtől, származástól függetlenül mindenhol imádják és űzik. Egyszerre fejleszti
az izomzatot, az állóképességet, a fegyelmet, a taktikai érzéket, alázatra és csapatban
gondolkodásra tanít, fizikailag és szellemileg egyaránt igénybe vesz, és mindemellett
elképesztően élvezetes is.
2011-ben csatlakoztam az egyetem focicsapatához, és mára bebizonyosodott,
hogy ez életem egyik legjobb, legmeghatározóbb döntése volt. Hogy miért?
A BEAC nem csak azért kiváló lehetőség számunkra, mert az egyetemhez
kötődő csapatban focizhatunk hallgatói éveinkben – vagy akár az után is -,
öregbítve ezzel az intézmény és a klub hírnevét, de a nagypályás futballcsapat
igazi baráti közösség is. A csapat rendkívül összetartó, a pályán és a pályán kívül
egyaránt; a BEAC kötelékeiben szerzett közös emlékek és élmények még egységesebbé tesznek minket.

Hol?

Varga Zoltán
Sportpálya

Mikor?

K/CS: 18:00-19:30

Kit keressek?
Magyar László

lackointer@hotmail.com

BEAC Nagypályás Labdarúgás csoport
ELTE-BEAC Labdarúgás
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Két együttesünk is várja a jelentkezőket, így
futballmúlttól és képességektől függően
mindenki megtalálhatja a neki megfelelő
szintet. Emellett a kitűzött célokban sincs
hiány: első csapatunk évről-évre a feljutásért áll harcban.
A BEAC-nál heti két edzés – technikai és
erőnléti gyakorlatokkal egyaránt -, hétvégi
bajnokik, az előszezonokban pedig felkészülési tornák és gálameccsek színesítik a
programot.
120 éves múlt, patinás egyesület, barátok,
foci. Ez a BEAC! Csatlakozz hozzánk!

MODERN JAZZTÁNC
WÉBER EDINA
MŰVÉSZETI VEZETŐ

Hol?

A tánc művészet és sport is egyszerre. Ebben a
Mérnök utcai
táncstílusban megtalálhatod önmagad, kifejezheted
sporttelep
legbensőbb érzéseid, illetve egy széles tánctechnikai háttértudással gazdagodhatsz az előbbiMikor?
ek megjelenítésére. Moderntánc technikákkal,
Kezdő: K/CS: 18:00kortárstánccal és jazztánccal foglalkozunk, de
igen sokszor jelenik meg a kontakttánc is az Középhaladó: K/CS: 19:00óráinkon. Ajánlom azoknak, akik szeretnek
táncolni, zenére mozogni és akiket érdekel egy
Kit keressek?
klasszikus balett alapjaira épülő, izolációkat és
Wéber Edi
természetes mozgásokat használó stílus.
eltejazztanc@gmail.com

ELTE Modern Jazztánc
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MUAY-THAI
SEBŐK MÁTÉ
VEZETŐEDZŐ
Hol?
BEAC csarnok

Mikor?

H: 17:00-19:00
SZ: 18:00-20:00

Kit keressek?
Sebők Máté

mate.sebok86@gmail.com

Ha jó hangulatban, egy remek csapattal szeretnél edzeni, akkor ne habozz, csatlakozz
edzéseinkhez, és ismerd meg Thaiföld nemzeti sportját, a „nyolc végtag tudományát”,
egy ezeréves harcművészetet! A muay thai
nagyon letisztult mozgásformák rendszere.
Hamar rögzülnek benned az alapok,
aminek következtében éles helyzetben önvédelemre is használhatod
az edzéseken tanult gyakorlatokat.
Mivel a technikák pontos elsajátítása küzdelmek során történik, a muay thai-nak nagymértékű önbizalom-növelő hatása is van.
Várunk szeretettel mindenkit edzéseinken!

Sebők Team ELTE-BEAC Muay Thai Szakosztály
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POLEFITNESS
FARKAS LILLA
VEZETŐEDZŐ

Néhány évvel ezelőtt még szinte ismeretlen fogalom volt a
rúd-fitnesz, de a sportág dinamikus fejlődését mutatja, hogy
az ember manapság már akaratlanul is belebotlik egy stúdió
vagy egy ismerőse fényképébe, aztán ámulva figyelheti az
egyszerre erőt, elszántságot, kitartást igénylő, illetve nőiességet, kecsességet sugárzó mozdulatokat. Félnivalója a kezdőknek sincs, a rúd-fitnesz kortól, előképzettségtől és alkattól függetlenül űzhető – csak szeresd a kihívásokat és merd
átlépni a korlátaidat. Nem túlzás, itt mindenki megtalálhatja
önmagát, hiszen az erőelemektől kezdve egészen a művészi
produkciókig terjed a sportág, része az akrobatika, a tánc, a
koreográfia, a nyújtás, velejárója a szenvedély, az alakformálás és a csapatépítés. Erős leszel, sportos, de nőies, közben
pedig az irigykedők példaképe.

Hol?
BEAC Tükrös terem
Mikor?

A hét minden
napján

Kit keressek?
Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

ELTE-BEAC
Polefitness
@eltebeacpole
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A saját tempódban haladhatsz, izmaid fokozatosan hozzáfejlődnek az egyre nehezebb elemekhez, óráról órára látványosabb
eredményt érhetsz el, s akár fél év alatt versenyszintre is juthatsz. Nálunk megtalálhatod a helyed a remek közösségben és éned
olyan szegletét fedezheted fel, amelynek
addig a létezéséről sem tudtál. Találkozzunk a tükrök előtt, a határaidon túl.

RÖPLABDA
BÖGÖLY ANDRÁS
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

Gimnáziumi éveim alatt kerültem kapcsolatba a sporttal, a honi röplabdázás fellegvárának számító Kaposváron. 2009-ben kerültem az ELTE Röplabda Baráti Körébe, melyet 2012 januárjától szakosztályként irányíthatok. A röplabda egy
látványos, világszerte népszerű sportág. Amilyen egyszerűnek tűnik, olyan
összetett mozgásforma. Röplabdázás közben több mint 400 izmot mozgatsz meg. Fejleszti a koordinációs képességet, megköveteli a csapatban
való gondolkodásmódot, csakúgy, mint a többi labdás sport.
Az edzéseink minden mozogni vágyó hallgató és volt hallgató számára elérhetőek, mindenki megtalálja a maga számára megfelelő szintet,
kezdőtől a haladóig. Az edzések mind erőnléti, mind labdás feladatokat
foglalnak magukba. A versenyezni szerető hallgatóknak is kiváló lehetőség, mind a házibajnokságon való részvétel, mind a versenycsapatainkba
való bekerülés. Hogy miért és kinek ajánlom? Mozgás, közösség, játék, szenvedély, verseny. Volt, aki a konditeremből nézte az edzéseinket és csatlakozott, más egy új sportszerelmet talált benne, és valakinek mindig is jelen volt
az életében. Mindenki megtalálja benne azt, amiért szeretni lehet.

ELTE Röplabda
Hol?
BEAC csarnok
Mikor?

A hét minden
napján

Kit keressek?
Bögöly András

elteandris@gmail.com

39

SAKK

GUNGL ÁBEL
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

BEAC sakkozói

Ez a közel 2000 éves játék megtanít rendszerezetten gondolkodni, előre tervezni,
lankadatlanul figyelni. Mindemellett kitűnő agytorna minden korosztály számára.
BEAC II.feljáró/II.em.
Lágymányosi C. - É-0.99 Ha szeretsz sakkozni, akkor feltétlenül látogass el edzéseinkre, az edzés során
két külön csoport alakul. A kezdő érdeklődők az alapoktól indulva ismerhetik meg
a játék egyre bonyolultabb részeit, míg a haladók edzéseit FIDE mesterek teszik
Mikor?
magas színvonalúvá. Nemcsak edzésre, hanem versenyzésre is van lehetőség
BEAC - K: 18:00Lágymányos - K: 18:00- az ELTE-SENSE és a BEAC sakkcsapatában. Az ELTE-SENSE jelenleg a budapesti csapatbajnokság I. és II. osztályában, valamint az amatőr bajnokságban, a
BEAC sakkcsapata a Nemzeti Bajnokság II. osztályáKit keressek?
Kit keressek?
ban, valamint az összes budapesti osztályban is szereBEAC - Kapás Róbert ELTE SENSE - Gungl Ábel pel. A más egyesületeknél igazolt ELTE-s sakkozókat is
gabelll07@gmail.com várjuk a MEFOB-on induló csapatainkba is.
sakk.beac@gmail.com

Hol?

SPINNING
RENNER MÓNI
EDZŐ

Hol?
BEAC Spinning
terem
Mikor?

A hét minden
napján

Kit keressek?
BEAC Iroda

cycling.beac@gmail.com
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ELTE-BEAC Indoor Cycling

Ha hatékony, jó hangulatú kardió edzéseken szeretnél
részt venni, csatlakozz a BEAC Indoor Cycling óráihoz!
Ha fogyásra, alakformálásra vágysz, a tanulás okozta
feszültséget szeretnéd oldani, vagy csak vidáman,
mozgással szeretnéd tölteni idődet, nálunk a helyed! Óráinkon - melyek lehetnek fitnesz jellegűek
vagy speciálisan kerékpáros edzések - ritmusos
zenére tekerünk az oktatók iránymutatása alapján.
A foglalkozásokon pulzusmérő órákat biztosítunk,
amelyek segítségével kontrollálhatod az edzésed
intenzitását. Válts szezonbérletet, őszi, téli, tavaszi és nyári edzéseinkre. A hét minden napján
számos edzéssel és tapasztalt edzőkkel várunk
benneteket. Tekerj az ELTE-n!

TÁJFUTÁS
HAJAS CSILLA
EDZŐ

A tájfutás a tájékozódás és a futás kombinációja. Egy sport, melyben nemcsak a
fizikum számít, hanem a mentális erőnlét is. A tájfutással egyszerre növelheted
az állóképességed és a szellemi teljesítőképességed. Ez nemcsak egy sport, hanem egy életforma, mely megtanít küzdeni, gyorsan dönteni, kitartóan figyelni.
Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kategóriát. A versenyzőknek
térkép és tájoló segítségével kell a terepen meghatározott számú ellenőrzőpontot érinteniük. A pontérintés sorrendje kötött, de a pontok között a versenyző
maga választja meg az útvonalát. Az időt egy elektronikus chippel mérik. A tájfutás mindamellett, hogy kemény sport, teljesen kikapcsol, ellazít. Ha szereted a
természetet és egy befogadó, jó fej társaságra vágysz, köztünk a helyed!

ELTE-BEAC Tájfutás

www.tajfutas.elte.hu

Hol?

Változatos
helyszínek

Mikor?

Szerda
délutánonként

Kit keressek?
Hajas Csilla

sila.hajas@gmail.com
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TERMÉSZETJÁRÁS
VINCZE ATTILA
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?
Változatos helyszínek

Mikor?
Hétvégente
Kit keressek?
Vincze Attila

atti93@gmail.com

Olyan mozgásformát keresel, mely mindenütt átmozgat és
a szabad levegőn lehetsz? Szeretnéd a hétvégéidet aktív
pihenéssel tölteni és lelkileg is feltöltődnél? Akkor köztünk
a helyed! Általában Budapesthez közeli tájegységben barangolunk könnyű, vagy közepes nehézségű
távokon. Nem szükséges túrázós múlt, de egy-egy
szakasz teljesítése erőt és kitartást kíván. A szünetekben többnapos túrát is szervezünk Magyarország távolabbi vidékeire. Mindenkinek ajánlom
ezt a sportágat, aki szereti a természetet, az erdő
csendjét, vagy a madarak énekét, és nem ijed meg
attól, ha süt a nap, esik az eső, vagy épp fúj a szél.

ELTE-BEAC Természetjárás
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TOLLASLABDA
PAPP VIOLETTA
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?

BEAC csarnok

ELTE Tollaslabda

A tollaslabda az elmúlt 10 évben a mindennapjaim részévé vált,
sok mindenre megtanított, rengeteg pozitív élményt és
barátságot köszönhetek ennek a sportnak.

A tollaslabda egy nagyon változatos mozgásforma. A játék gyorsaságot, erőt, állóképességet és
rengeteg figyelmet igényel. Edzéseinken alapos
bemelegítés után különböző feladatok várnak rátok, majd a tanultakat a gyakorlás végén egy-egy
Kit keressek?
meccs alatt élesben is kipróbálhatjátok. Minden érPapp Violetta
deklődőt szeretettel várunk csapatunkba, legyen kezdő
papp.violetta@gmail.com vagy már tapasztalt játékos. Gyere, csatlakozz hozzánk!

Mikor?

K: 16:30-18:00
CS: 15:00-16:30

TRIATLON

FLIEGH ÁRON
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
Találkozó:
BEAC fszt. 12.
A csarnok bejárata
Mikor?

Lásd: úszás, futás,
kerékpár

Kit keressek?

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com
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www.polythlon.hu

A triatlon kiváló edzésforma, hiszen három különböző
sportot gyúr egybe, így egyrészt több izomcsoportot is
fejleszt, másrészt pedig kevesebb lesz az esély arra,
hogy valaki megunja. Ezért is ajánlom mindenkinek,
aki mozogni szeretne. Magával a triatlonnal szeptemberben kerültem komolyabban kapcsolatba az
ELTE keretein belül, és azóta is lelkes tagja vagyok a Polythlonnak. Az edzések változatosak,
mindenki megtalálja a neki tetsző alkalmat, legyen kezdő, vagy akár haladó. Mindent külön lehet fejleszteni, ha valaki nagyon jó futó, attól még
tud a kezdő úszás csoportba járni és fordítva.
Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok

ÚSZÁS

KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
Hol?

Tüske Uszoda
Hajós Alfréd Uszoda

Mikor?

Tüske - H/SZ/P: 19:00-20:00
Hajós - K/CS: 6:30-7:30

Kit keressek?

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

www.polythlon.hu

Az úszás megtanítja a embert saját testének használatára.
Fejleszti a tüdőt, az izmokat, jó tartást biztosít. A mai ülő
munkát végző emberek körében mindenkinek kötelezővé tenném a heti 1-2 úszóedzést. Meglátjátok,
csodákat teszmajd, nagyon jó alakformáló.
Az edzésen tudás szerinti csoportokban 4 pályán 4
féle feladatsorral dolgozunk, ahol mindenki megtalálja a számítását, akár teljesen kezdő, akár a Balatont akarja átúszni. Nincsenek korlátok, csend van
a víz alatt és ez a legfelszabadítóbb érzés a világon.
Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok
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VÍZILABDA
VÁRHELYI ZOLTÁN
EDZŐ

Hol?
Tüzér utcai Uszoda
Mikor?
P: 21:00SZO: 18:00Kit keressek?
Várhelyi Zoltán

zoltan.varhelyi@gmail.com

ELTE Vízilabda DSK

A vízilabdát edzés nélkül nem lehet játszani. Nem olyan, mint
a grund, hogy csak leszaladunk egy labdával és dobáljuk
vagy rúgjuk. Folyamatos gyakorlás szükséges a játék
műveléséhez. Várjuk mindazon hallgatókat, akik az
egyetem mellett heti 2-3 edzéssel a folyamatosan
erősödő Budapesti Vízilabda bajnokságban játszanának, de természetesen fejlődési lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik csak edzésre szeretnének járni és ki szeretnék próbálni magukat.
Az ELTE-s jogviszonnyal rendelkező hallgatók
játszhatnak a MEFOB-on, illetve különféle ösztöndíjakra pályázhatnak, ami a tanulmányok alatt
könnyebbé teheti az egyetemi éveket.
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ESEMÉNYNAPTÁR
ŐSZI FÉLÉV
Esemény: Gólyatábori Sportkampány
Időpont: 2017. augusztus 18. - szeptember 8.
Helyszín: gólyatáborok
Leírás: Gólya vagy? Akkor Neked még minden új! Ezért is indul el a BEAC, az egyetem
sportegyesülete egy lelkes, tájékoztató körútra. Az egyetem sportszervezőivel és sportösztöndíjasaival karöltve augusztus közepe és szeptember eleje között sok-sok sportprogrammal a Te gólyatáborodba is ellátogatunk, bekapcsolódva a Karod sportnapjába.
Amikkel készülünk: bemutatók, vetélkedők, bajnokságok, nyereményjátékok. Találkozzunk a gólyatáborban, hogy már a tanév kezdése előtt kiválaszthasd, mit sportolnál
szívesen az egyetemi évek alatt!
Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2017. szeptember 15.
Helyszín: Neptun szerint
Leírás: Sportolj kreditért!
Szeretnél bevinni az óráid közé egy kis testmozgást? Érdekes kurzust keresel? Nem tudod, mit válassz? A legjobb döntés a SPORT! Élj a lehetőséggel! Most széles körben választhatsz az ELTE általános testnevelés kurzusai közül. Oktatóink színvonalas és vidám
hangulatú edzéseket kínálnak az ELTE összes hallgatójának! Több, mint 40 óra közül
választhatsz! A kurzusokra a tárgyfelvételi időszakban van lehetőség jelentkezni. Keresd
meghirdetett általános testnevelés óráinkat a Neptunban, VTN kóddal!
Esemény: ELTE Sport7
Időpont: 2017. szeptember 11 - 15.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Az ELTE Sporthét a legjobb lehetőség, hogy megismerkedj az egyetem sportolási lehetőségeivel. A nyílt hét folyamán minden edzésünk ingyen kipróbálható. Gyere
és ismerd meg fiatal edzőinket, sportösztöndíjas hallgatóinkat és mozogj együtt gólyatársaiddal! A sportprogramok mellett nyereményjátékkal is készülünk! Megéri eljönni!
Részletekért látogass el a www.beac.hu oldalra és keresd Facebookon az ELTE Sport7
eseményét!

46

ESEMÉNYNAPTÁR
ŐSZI FÉLÉV
Esemény: Őszi kari focibajnokságok
Nevezési határidő: 2017. szeptember 11.
Kezdés: 2017. szeptember 18-tól
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Szervezz csapatot már a gólyatáborokban és nevezz az egyetem legnagyobb
sporteseményére! Több mint 150 csapat méri össze tudását a pályán az ELTE focibajnokságában.
Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság | www.eltefoci.hu
Esemény: Edzések a BEAC-on
Edzések kezdete: 2017. szeptember 18-tól - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd www.beac.hu „Sportolni szeretnék” menüpontja
Leírás: Közel 40 sportág edzései kezdődnek el szeptember közepén. Gyere és mozogj
együtt hallgatótársaiddal egész évben, fiatalos edzéseinken! Szinttől és előképzettségtől függetlenül várunk mindenkit. Fiúk, lányok, itt a helyetek!
Esemény: NB2-es férfi futsal mérkőzések
Időpont: 2017 szeptemberétől minden második hétfőn
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Gyere és szurkolj az BEAC férfi futsal csapatának, minden második hétfőn a
Bogdánfy úti Sporttelepen 20 órai kezdettel!

Esemény: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
Időpont: 2017. szeptember 20.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Az Unesco az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjaként jelölte ki szeptember 20át, amely napon mi is változatos sportprogramokkal készülünk az érdeklődők számára.
ELTE Inkluzív Sportnap, 5vös 5km, ELTE Aerobik 10 éves szülinap...további részletekért
kövesd a BEAC FB oldalát!
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ESEMÉNYNAPTÁR
ŐSZI FÉLÉV
Esemény: XXXIII. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2017. szeptember 20.
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz
Leírás: 2017. szeptember 20-án 5 óra 5 perckor indul a már-már hagyománynak számító, idén XXXIII. alkalommal megrendezett 5vös 5km futóverseny. A versenyen híres
sportolókkal találkozhattok, bemelegíthettek az ELTE Aerobik edzőjével, a futás végén
pedig izgulhattok a tomboláért és persze a helyezésekért.
Részletes információk:
Az 5vös 5km hivatalos honlapja: eotvos5.elte.hu
Az 5vös 5km Facebook oldala: ELTE 5vös 5km
Esemény: II. ELTE Inkluzív Sportnap
Időpont: 2017. szeptember 20.
Helyszín: Tüskecsarnok
Az ELTE valamennyi polgára számára, így a fogyatékossággal élő hallgatók és a dolgozók számára is közösségi élményt, mozgást, kikapcsolódást nyújtó eseményt tervezünk,
amelynek a szlogenje: „A sport mindenkié”. A programban az inkluzivitást nem csupán a
fogyatékossággal élő hallgatók felé történő nyitottság jelenti majd, azokat a hallgatókat
is várjuk a rendezvényre, akik testi adottságuk, életkoruk, hiányzó sportmúltjuk miatt
bátortalanabbak, ha sportról van szó.
Gyertek, próbáljuk ki együtt a legnépszerűbb parasportokat!

Esemény: ELTE Aerobik - 10. szülinapi Aerobik Party
Időpont: 2017. szeptember 20.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
10 éves az ELTE Aerobik, egyetemünk legnagyobb sportközössége. A szeptember 20-ai
ünnepi fitnesznapon változatos edzések, óriási szülinapi torta, bemutatók, előadások, és nyereményjátékok is várnak rátok! Sztárvendégünk Péntek Enikő lesz, aki
ZONA edzéssel mozgat meg benneteket. Gyertek, ünnepeljünk együtt!
További részletek: www.elteaerobik.hu
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ESEMÉNYNAPTÁR
ŐSZI FÉLÉV
Esemény: NB1-es női kosárlabda mérkőzések
Időpont: 2017 októberétől minden második szombaton
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok, 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.
Leírás: Gyere és szurkolj Balogh „Bubu” Judit NB1-es BEAC női kosárlabda csapatának,
minden második szombaton a Gabányi László Sportcsarnokban!

Esemény: ELTE FIT Night6
Időpont: 2017. október 5.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Látogass el Te is az ELTE FIT Night rendezvényre és vegyél részt az éjszakába
nyúló sportolási élményekben! Minden ami fitness, minden, ami mozgás, garantált jó
hangulat és kikapcsolódás vár a számos mozgásformát felvonultató eseményen. Ha
eddig még nem tetted, itt megismerheted és kipróbálhatod milyen sportolási lehetőségeket tartogat számodra az egyetem. Számos előadás, színpadi bemutató, híres és
eredményes sportoló, kipróbálható edzések és edzésmódszerek várják az érdeklődőket.
Részletek: fitnight.eltesport.hu
Esemény: University Sports Festival Budapest
Időpont: 2017. november
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Let’s move together – hangzik a University Sports Festival Budapest mottója, mely az
ELTE és Hallgatói Önkormányzata, valamint az ESN ELTE és a BEAC szervezésében
kerül megrendezésre. Az esemény célja, hogy a Budapesten tanuló külföldi hallgatók
betekintést nyerjenek a budapesti egyetemi sportéletbe, kötetlen formában, jó hangulatban próbálják ki a legnépszerűbb, legújabb sportágakat. Az esemény végén a legsportosabb felsőoktatási intézmény is díjazásra kerül.
Esemény: Téli focibajnokságok
Időpont: 2017. december elejétől (nevezési határidő: 2017. november vége)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság | Honlap: www.eltefoci.hu

ESEMÉNYNAPTÁR
TAVASZI FÉLÉV
Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2018. február közepe
Helyszín: Neptun szerint
Esemény: Edzések a BEAC-on
Edzések kezdete: 2018. február 12-től - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd: www.beac.hu
Esemény: IX. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Időpont: 2018. március eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Gyere és szurkold végig a hétvégét velünk az egyik legnívósabb sporteseményünkön, a
Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján! A Kárpát-medence legjobb egyetemi futsal csapatait
felvonultató torna évente kerül megrendezésre az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat,
az egyetem részönkormányzatai és a BEAC támogatásának és operatív közreműködésének
köszönhetően. Ezen a hétvégén számos csapat érkezik hozzánk, többek között Felvidékről,
Kárpátaljáról, Erdélyből és Újvidékről hogy elnyerjék a KEK kupát. Nézzük együtt a Titánok
harcát, találkozzunk az első sorban!
Részletek: kek.elte.hu
Esemény: Tavaszi kari focibajnokságok
Időpont: 2018. március elejétől (nevezési határidő: 2018. február közepe)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Esemény: Éjszakai Sportnap
Időpont: 2018 tavasza
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Egy rendezvény, amiből a hallgatóktól és az öregdiákoktól kezdve az oktatókig és tanárokig mindenki kiveszi a részét, és csapatokat alkotva barátságos mérkőzéseket játszik többféle csapatsportban: labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában. Garantáljuk, hogy akkor
sem fogsz unatkozni, ha épp nincs mérkőzésed. Hogy miért? Gyere és nézd meg! Zenekarok,
játékok, edzések, küzdősportok, életmód-tanácsadás és még sok minden más!
Részletek: ejszakaisport.elte.hu

50

ESEMÉNYNAPTÁR
TAVASZI FÉLÉV
Esemény: Tavaszi Sportkampány
Időpont: 2018. április-május
Helyszín: ELTE karok, kollégiumok
Leírás: Tavasz folyamán a BEAC 40 sportággal látogatja végig az ELTE kari és kollégiumi
napjait. Minden helyszínen érdekes programokkal várunk, legyen szó egy belvárosi kampuszról vagy egy külvárosi kollégiumról. Ha még nem csatlakoztál az ELTE sportos csapatához,
akkor itt megtudhatsz mindent a sportolási lehetőségekről!
Esemény: Sárga70 Teljesítménytúra
Időpont: 2018. május. 1.
Helyszín: Budai hegység, indulás Hűvösvölgyből
Leírás: Újabb, nagy tömegeket megmozgató Sárga Teljesítménytúra a BEAC természetjárói
szervezésében. A Budapest-közeli fantasztikus tájakon kanyargó kalandra Téged is szeretettel várnak a szervezők! Kezdőknek és gyakorlottabb túrázóknak egyaránt változatos kihívásokat kínálunk! ELTE-seknek a nevezés ingyenes!
Facebook: ELTE-BEAC Természetjárás
Esemény: XXXIV. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2018. május eleje
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz
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ELÉRHETŐSÉGEK/CONTACTS
SPORTÁG/SPORTS

KAPCSOLAT/CONTACT

E-MAIL

Aerobik/Aerobics

Pulay Szilvia

elteaerobik@gmail.com

Asztalitenisz/Table tennis

Kanics Máté

kanicsm@gmail.com

Atlétika -egyetemi/Athletics

Janecskó András

janecskoa@freemail.hu

Atlétika Szakosztály/Athletics

Szabó Imre

beacatletika1898@gmail.com

Brazil Jiu-jitsu/Brazilian Jiu-jitsu

Bence György

graciebarra420@gmail.com

Cheerleading

Kovácsik Rita

rita.kovacsik@hotmail.com

Kung Fu

Liszka László

tunghse1994@gmail.com

Falmászás/Climbing

Zupán Tamás

maszoedzes@gmail.com

Funkcionális köredzés/Functional training

Sila Péter

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Futás/Running

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Futsal (férfi/men)

Szini László

futsal@beac.elte.hu

Futsal (női/women)

Sajben Marcell

marcell.sajben@gmail.com

Hastánc/Belly dancing

Molnár Ágnes

elteoriental@gmail.com

Jóga/Yoga

BEAC Iroda/BEAC Office

joga.eltebeac@gmail.com

Kajak-kenu/Kayak-canoe

Papp Viktor

eltevezes@gmail.com

Kerékpár/Bicycle

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Kézilabda (férfi)/Handball (men)

Németh László

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Kézilabda (női)/Handball (women)

Bagdács Fruzsina

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Kick-box

Németh Márk

nemethmark9700@gmail.com

Konditerem/Gym

BEAC Iroda/BEAC Office

szervezes@beac.elte.hu

Kosárlabda (férfi)/Basketball (men)

Mayer Patrik

mpata94@gmail.com

Kosárlabda (női)/Basketball (women)

Regdánszki Tamara

kosarbeac@gmail.com

Különleges ütős sportok/Speed badminton

Elek József

speed.elek@gmail.com

Kettlebell
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ELÉRHETŐSÉGEK/CONTACTS
SPORTÁG/SPORTS

KAPCSOLAT/CONTACT

E-MAIL

Labdarúgás/Soccer

Magyar László

lackointer@hotmail.com

Modern jazztánc/Modern jazzdance

Wéber Edi

eltejazztanc@gmail.com

Muay thai

Sebők Máté

mate.sebok86@gmail.com

Polefitness

Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

Röplabda (női)/Volleyball (women)

Bögöly András

elteandris@gmail.com

Röplabda (férfi)/Volleyball (men)

Bögöly András

elteandris@gmail.com

Súlyzós erőedzés

Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Sakk/Chess

Gungl Ábel

gabelll07@gmail.com

Spinning

BEAC Iroda/BEAC Office

cycling.beac@gmail.com

Tájfutás/Orienteering

Hajas Csilla

sila.hajas@gmail.com

Természetjárás/Hiking

Vincze Attila

atti93@gmail.com

Tollaslabda/Volleyball

Papp Violetta

papp.violetta@gmail.com

TRX

Barátosi Levente

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Triatlon/Triathlon

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Úszás/Swimming

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Vízilabda/Water polo

Várhelyi Zoltán

zoltan.varhelyi@gmail.com

Kispályás labdarúgó-bajnokságok, kupák
Five-a-side tournaments, cups

Sajben Marcell

eltese2008@gmail.com

Információk/For further information:
BEAC Iroda/BEAC OFFICE
1117 Budapest, Bogdánfy u. 10/B.
www.beac.hu
Tel: 061-209-0617
E-mail: szervezes@beac.elte.hu
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aerobik

1898

szabadidő

kondi

kézilabda

hagyomány

közösség

ehök

kung-fu

egészség

masszázs
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spinning
kettlebell
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jiu-jitsu

úszás zumba
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verseny
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polefitness
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futás

TRX

sportnapok
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tánc

barátok

edzések

jóga
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kapásbogi röplabda

triatlon

sport7

vtn

atlétika

csapat

hastánc

inkluzív

jazztánc

rekreáció muay-thai

elteonline

természetjárás

cheerleading

tollaslabda

fitnight

argentin tangó

mozgás

