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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Siklósi Gergely, az ELTE PPK hallgatója, egyéni
párbajtőr világbajnok

Kapás Boglárka, az ELTE PPK hallgatója, világbajnoki
címet szerzett 200 méter pillangón

Az NB1 9. helyén végzett az ELTE BEAC Újbuda
kosárcsapatunk!

Burján Csaba, az ELTE Sport Arca, valamint Csere Gáspár,
az egyetem futónagykövete

Egyetemi országos bajnok a férfi futsal csapatunk,
lányaink a dobogó második fokára állhattak fel!

Világbajnok az első magyar egyetemi
cheerleading válogatott

Megvédte egyetemi bajnoki címét az ELTE atlétagárdája!
Fotó: Berényi Ibolya

A 2019-es Ultrabalaton győztese 20:26:37-as idővel
Bódis Tamás, az ELTE Sashegyi Gepárdok futója
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KÖSZÖNTŐ
Kedves Egyetemi Hallgatók, Kedves Sporttársak!
Bármely életkorról legyen is szó, a mozgás mindennapjainkba
történő beiktatása meghatározóan pozitív hatással bír életünkre, amely nemcsak alkalmi megoldást jelent, de hosszú távon
is eredményesen támogatja a kiegyensúlyozott életvitel kialakítását. Felgyorsult világunk káros hatásait tompítva egészséges
elfoglaltságot biztosít, amely érdemben segíti a kikapcsolódást,
az elme felfrissülését, így az előttünk álló kihívásokra való jobb
felkészülést is lehetővé teszi.
Saját tapasztalatból is állíthatom, hogy a sport segíti önmagunk
jobb megismerését, képességeink és határaink feltérképezését.
Fejleszti a jellemet, kitartásra, szorgalomra és alázatra nevel, miközben eredményesen járul hozzá a fizikai és a lelki egészség
megteremtéséhez, az életre szóló kapcsolatok kialakításához.
Az Egyetem vezetőjeként fontos célomnak tartom, hogy intézményünk minél szélesebb körű szolgáltatásokkal támogassa a
fiatalokat jövőjük sikeres megalapozásában. Érdemes tehát a
mozgást mielőbb mindennapjaink részévé tenni, amelyhez jelen
kiadvány minden segítséget megad. Eredményes keresést és
minél több sportélményt kívánok!
Prof. Dr. Borhy László - az ELTE rektora

Kedves Sporttársak és Érdeklődők!
Az 1898-ban alapított BEAC a budapesti tudományegyetem, az
ELTE sportegyesületeként több mint 120 éve áll nyitva a sportolni
vágyó hallgatók, dolgozók és külső érdeklődők előtt.
Jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, valamint egykori világ- és
olimpiai bajnokainkra ugyanolyan büszkék vagyunk, mint sok
ezer amatőr tagunkra, hiszen mindannyian közösen építettük és
építjük azt az eszmeiséget, melyet alapítónk, báró Eötvös Loránd
egykoron megfogalmazott számunkra. Az ő hitvallását követve
továbbra is küldetésünknek tartjuk a testkultúra fejlesztését és az
egészséges életmód népszerűsítését, nem csak egyetemünk falain belül, de társadalmi szinten is hatást gyakorolva a jövő nemzedékeinek életére. Sok jelenség, mint például a kisközösségek
meggyengülése, természeti környezetünk nagymértékű pusztulása új kihívásokat jelent számunkra. A pozitív változásoknak belőlünk kell kiindulnia: értékeinkből, gondolatainkból és cselekedeteinkből. A sport kitartásra, környezetünk és egymás tiszteletére
nevel. Visszavezet azokhoz az értékekhez, melyek hozzájárulhatnak közösségeink megerősítéséhez. A BEAC továbbra is ezekért
a célokért dolgozik, és reményeink szerint hozzájárul az aktív és
tudatos polgárokból álló sikeres magyar társadalom építéséhez.
Prof. Dr. Hamar Imre - a BEAC elnöke
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KÖSZÖNTŐ
Kedves Hallgatótársam!
Engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez, és elsők között köszöntselek az ELTE sokszínű és izgalmas hallgatói életében, amelyben az elme pallérozása mellett kiemelt helyet kap az
egyetemi sportélet is. Az egyetemi évek során rengeteg lehetőség kínálkozik a sportolni vágyó fiataloknak, amiket érdemes kihasználni, hiszen egy olyan közösség és élmény részese lehetsz,
ami egész életedben elkísér. Ha eddig aktív sportéletet éltél, itt az
ideje, hogy azt ELTE-s színekben folytasd. Ha kezdő vagy, akkor
most van rá a legmegfelelőbb pillanat, hogy belevesd magad,
és megtaláld a hozzád leginkább illő sportágat. Sportklubunk, a
BEAC minden egyetemi polgár számára nyitva áll, a lehetőséggel csak élni kell. A hagyományok és a klasszikus sportok mellett
fontos, hogy lépést tartsunk a korral, így számos új sportágat
próbálhatsz ki, mint a polefitness, a modern jazztánc, az aerobik, a cheerleading vagy az erőnléti edzések. Ezek által új és
izgalmas fejezeteket nyitunk az egyetemi sport történetében. A
Hallgatói Önkormányzat képviselőivel és a BEAC munkatársaival
folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan közösséget teremtsünk, amelyhez érdemes tartozni. Fordulj hozzánk bizalommal,
mi már nagyon várjuk, hogy a csapat tagja legyél!
Horváth Mihály - az ELTE HÖK elnöke

Kedves ELTE polgárok!
Az ELTE sportklubjaként 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, vagy az airflow jógáról. Évközben
számos programunkon kikapcsolódhattok, de már a szeptember 9-13. közötti ELTE Sport7-en is első kézből ismerkedhettek
meg minden sportolási lehetőséggel. Szintektől, céloktól függően
a BEAC-ban megtaláljátok, ami leginkább hozzátok illik. Együtt
sportolhattok lelkes amatőrökkel, de olimpikonokkal is. Közel 40
féle szabadidősportból választhattok, nevezhettek házi bajnokságokra, kurzusként vehettek fel sportágakat, és a versenysport
világa is nyitva áll előttetek. Szakképzett edzőink az ELTE korábbi
diákjaiként mindent megtesznek, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjatok. Az aktív sportolás mellett, számítunk rátok
szurkolóként is NB1-es kosárlabda csapatunk meccsein, de a
BEAC csapatába is várunk benneteket szervezőként, edzőként!
Az egyetemi sport mindenkié!
Simon Gábor - a BEAC igazgatója
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HOGYAN SPORTOLHATOK AZ ELTE-N?
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.

1. 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. Három hiányzás megengedett.
Választható sportágak: aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika, ballansz tréning, box, brazil jiu jitsu, cheerleading, csörgőlabda, crossminton, falmászás, floorball, futsal, funkcionális tréning, futás, gerinctorna,
gyu-ryu karate, hajózási ismeretek, hallatlan salsa, hastánc, játékvezetői
tanfolyam, jóga, kajak-kenu, kettlebell, kickbox, kondicionálás, kosárlabda, kínai mozgásművészet (kung-fu), labdarúgás, moderntánc, mountain bike, muay-thai box, női labdarúgás, női önvédelem, paraúszás,
röplabda, sakk, spinning, squash, swing tánc, sziklamászás, tájfutás,
társastánc, tenisz, természetjárás, tollaslabda, TRX, úszás, vívás, 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.

2. EDZÉSEK A BEAC-BAN
A 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 2019/2020-as tanévben a következő sportok közül választhatnak az
érdeklődők:
Csapatsportok: futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda
Küzdősportok: box, brazil jiu-jitsu, karate, kick-box, kung-fu, muay thai
Aerobik: alakformáló, dinamikus jóga, pilates, zumba, zsírégető edzés
Táncok: argentin tangó, cheerleading, hastánc, hip-hop, moderntánc
Erőnléti edzések: funkcionális köredzés, kettlebell, súlyzós erőedzés, TRX
Ütős sportok: asztalitenisz, tollaslabda
Egyéb sportok: air flow jóga, atlétika, ballansz tréning, darts, falmászás,
jóga, kajak-kenu, konditerem, polefitness, sakk, spinning, tájfutás, természetjárás, triatlon (úszás, futás, kerékpár)
Az edzések időpontját és kapcsolattartóját megtalálod a beac.hu/sportolni-szeretnek oldalon és a kiadvány további oldalain!
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INTRODUCING SPORTS AT ELTE
BEAC (Budapest University Athletics Club) was established in 1898 as one of the oldest athletics
clubs in Hungary. Even since its first years the newly operating club became an important factor of
professional sport life. The association gave us six Olympic champions so far. Our aim is to catch
attention of university students and invite them to work out in our gym and choose a sport offered
by our professional coaches. We welcome everybody from all ages and nations, so foreign students
and lecturers, come and join us! This brochure is available in English at www.beac.hu/in-english

1. COURSES AVAILABLE VIA NEPTUN
The sportlife of ELTE is organized around two major ideas: courses offered by the Sports Department and trainings organized by BEAC.
Courses offered by the Sports Department – it means that you can apply
for these sport classes just like all the other ones in your department.
6000 HUF is the fee per course per semester. For further information
contact the manager of Physical Education and Sports Center: sportkozpont@ppk.elte.hu
You can choose from:
Aerobics, Argentine tango, Athletics, Badminton, Ballance training, Basketball, Belly dancing, Box, Jiu-jitsu, Cheerleading, Chess, Climbing, Crossminton, Conditioning, Cycling, Fencing, Floorball, Football, Football for
women, Functional training, Futsal, Hiking, Kettlebell, Kung-fu, Kayak-Canoe, Modern dance, Muay thai, Orienteering, Running, Spinning, Squash,
Swimming, Swing dance, Table tennis, Tennis, Triathlon, TRX, Volleyball,
Yoga, Zumba

2. TRAININGS ORGANIZED BY BEAC
Trainings organized by the university sports club BEAC means the other
line of the sports opportunities. We offer trainings in 40 different sport
disciplines, both for women and men. Feel free to join our trainings especially for foreign students:
Team sports: basketball, futsal, handball, soccer, volleyball, waterpolo
Martial arts: box, brazilian jiu-jitsu, goju-ryu karate, kick-box, kung-fu,
muay thai
Aerobics: body shaping, dynamic yoga, fat-burning, pilates, zumba
Dances: argentine tango, belly dance, cheerleading, hip-hop, modern dance
Racket sports: badminton, table tennis
Fitness sports: functional training, kettlebell, TRX
Water sports: kayak-canoe, waterpolo
Other sports: air flow yoga, athletics, ballance, training, chess, darts,
gym, hiking, orienteering, polefitness, spinning, triathlon (swimming,
running, cycling), yoga, wall-climbing
Check www.beac.hu/in-english for contacts and training times!
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#ROAD2TOKIO2020
Futást népszerűsítő kampányt indított az ELTE, melynek keretében
az egyetem is támogatja az ELTE PPK korábbi hallgatója, Csere
Gáspár #road2tokio2020 nevű olimpiai felkészülési programját.
Gáspár, a BEAC országos bajnok maratoni futója az egyetem futónagyköveteként a 2020-as tokiói olimpiára készülése részeként
kiemelt versenyeken és más egyetemi sportprogramokon népszerűsíti a rendszeres sportolást.
Borhy László rektor: „Egyetemünk mindig is támogatta polgárai
sportolását. Még elődöm, Mezey Barna vezette be azt a hagyományteremtő szokást, hogy az ELTE-nek legyen egy Sport Arca,
és köztük máris olyan nagyszerű sportolókat találunk, mint a világbajnok Kapás Boglárka vagy az olimpiai bajnok rövidpályás
gyorskorcsolyázó, Burján Csaba. Az ELTE kiemeli azon sportolóit,
akiknek kimagasló teljesítménye az egyetem polgárai számára is
példaértékű lehet. Az ELTE ezért is támogatja Csere Gáspár olimpiai
felkészülését, ami egy síkvidéki és egy magashegyi edzőtáborozáshoz jelent hozzájárulást.”
Csere Gáspár: „Megtiszteltetés, hogy Rió után a tokiói olimpiára is készülhetek. Hálás vagyok,
hogy a BEAC mellett, amelynek 18 éve vagyok tagja, az ELTE is aktívan részt vesz olimpiai
felkészülésem támogatásában. Remélem, a személyes előrehaladásom mellett a #road2tokio2020 projekt az egyetemi sportéletet, az ELTE és a BEAC jó kapcsolatát is erősíti majd és
egyre több ELTE-s hallgatót, illetve dolgozót tudunk mozgásra ösztönözni.”

SPORT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKNEK
Sziasztok! Illés Fanni vagyok, az ELTE TáTK hallgatója, paralimpikon
úszó. Engedjétek meg, hogy pár sorban bemutassam az ELTE-s parasportolási lehetőségeket.
2016 óta a Magyar Paralimpiai Bizottság, az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda, az ELTE Sportiroda és a BEAC közreműködésének köszönhetően kiemelt szerepet kap a parasport az
egyetem életében és igyekszünk a fogyatékossággal élőknek is
számos sportolási lehetőséget nyújtani.
Kitűnő példák erre a kredites testnevelésként űzhető csörgőlabda
és hallatlan salsa kurzusok, amelyen ép és sérült hallgatók sportolhatnak együtt. Az előbbi két kurzus mellett az ELTE-n megjelent a
paraúszás is, ami lehetőséget nyújt valamennyi testi és érzékszervi
fogyatékossággal élő hallgató számára, hogy szakedző segítségével megtanuljon úszni vagy fejlessze úszó tudását. A BEAC pedig a
kredites testnevelés kurzusokon túl Magyarországon elsőként szervezett egyetemi parafekvenyomó csapatot az Erőnlét- és Fitnesz
Szakosztály közreműködésével.
Az Egyetem, a BEAC és az MPB idén októberben 4. alkalommal rendezi meg az ELTE Inkluzív Sportnapot, amelyen több száz fogyatékos és ép hallgató, valamint
dolgozó sportolhat együtt. Az esemény keretében egy workshop mellett idén először megrendezzük a Csörgőlabda MEFOB-ot, melyre várjuk minden ép és sérült hallgató jelentkezését!
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EDZÉSHELYSZÍNEK
1 Bogdánfy úti sporttelep - 1117 Bogdánfy u. 10.

aerobik, airflow, argentin tangó, ballansz tréning, brazil jiu-jitsu, cheerleading, futsal
jóga, karate, kettlebell, kick-box, polefitness, spinning, TRX, triatlon, kosár-, kézi-, tollas-,
röplabda, tenisz, kispályás focibajnokság, konditerem

1 Tüskecsarnok és Uszoda - 1117 Magyar Tudósok körútja 7.
futsal, kézilabda, kosárlabda, úszás

2 Mérnök utcai sporttelep - 1119 Mérnök utca 35.
6

5 4
2

nagypályás labdarúgás, kispályás foci, aerobik
asztalitenisz, hastánc, hip-hop

3 ELTE Vízisporttelep - 1237 Vízisport utca 48.
kajak-kenu

4 ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

1

1088 Trefort u. 8.

aerobik, funkcionális köredzés, jóga

5 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

3

1053 Papnövelde u. 4.

aerobik, funkcionális köredzés, jóga, muay-thai, röplabda

6 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1146 Cházár András u. 10.
aerobik

+ Kari és kollégiumi sportpályák
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SPORTRENDEZVÉNYEK
Gólyatábori Sportkampány
2019. augusztus 24. - szeptember 1.
www.beac.hu

Diákhitel - ELTE Sport7
2019. szeptember 9 - 13.
FB: ELTE Sport7 2019

ELTE-BEAC Futsal bajnokságok
Szeptembertől egész évben
www.beacfoci.hu

XXXVII. 5vös5km futóverseny
2019. szeptember 19.
www.eotvos5.elte.hu

IV. ELTE Inkluzív Sportnap
2019. október 9 - 10.
FB: ELTE Inkluzív Sportnap 2019

ELTE FIT Night
2019. októbere
fitnight.eltesport.hu

IV. University Sports Festival Budapest
2019. novembere
FB: University Sports Festival BP 2019

XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
2020 március eleje
www.kek.elte.hu

ELTE Éjszakai Sport
2020 áprilisa
ejszakaisport.elte.hu

Sárga70 Teljesítménytúra
2020. május. 1.
FB: ELTE-BEAC Természetjárás
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www.viwa.eu •

/viwavitaminwater •

/viwa_vitaminwater

SPORTOS KAROK

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
A tanulmányok mellett karunk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók és
dolgozók testi edzettségére is, ezért szeretettel ajánljuk polgáraink figyelmébe akár a választható testnevelés kurzusokat, akár a BEAC-os
edzéseket. Az Egyetem térhez közel eső OSC vívóteremben kredites
vívókurzusokon is részt lehet venni, az érdeklődőket az ÁJK sportösztöndíjas hallgatója, Gönczi Lili Luca segíti.
2018 óta az Egyetem tér melletti Apáczai Gimnázium felújított, tágas
tornatermében aerobik, muay-thai és funkcionális köredzéseken várja a sportolni vágyókat az ELTE sportegyesülete, mely edzéseket az
ÁJK valamennyi hallgatójának és oktatójának ajánljuk!
Az ELTE Jogászbajnokság az egyik legnagyobb hagyományokra
visszatekintő kispályás labdarúgóbajnokság, amely hetente több
száz jogászhallgatónak, illetve végzett jogásznak nyújt sportlehetőséget. Legyen szó negyven fokról, szakadó esőről, vagy metsző hidegről… egy biztos: ha péntek, akkor Jogászfoci!

Edzések az Apáczai Gimnáziumban

Téged is vár a Jogászbajnokság!

Párbajtőr csapat a MEFOB-on

BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
A sportolni vágyókat kitűnően felszerelt tornaterem és nemrégiben
felújított öltözők várják az Ecseri út 3. szám alatti épületben, emellett a
BEAC is vár minden Bárczis hallgatót az edzésein.
A Sport- és Egészségnapok a leglátogatottabb rendezvényeink közé
tartoznak. A fogyatékos emberek sportja kiemelten fontos számunkra, ezért a gólyatáborban külön napon mutatja be az inkluzív lehetőségeket a hallgatói önkormányzat vezetősége, valamint kari szinten
is rendszeresen részt veszünk az ELTE Inkluzív Sportnapon.
A kar oktatói is kiveszik a részüket az egyetemi sportból: 2019-ben, az
I. Magyar Egyetemi-Főiskolai Oktatói Országos Bajnokságon a kispályás labdarúgócsapat a 8. helyen végzett.
A kar ismert sportolói: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Récsei Rita távgyalogló olimpikon és Srp Miklós távgyalogló.

Évről-évre részt veszünk az ELTE Inkluzív Sportnapon

Jóga a Kari Sport- és Egészégnapokon
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Oktatói kispályás labdarúgócsapatunk

SPORTOS KAROK

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Egyetemünk legnagyobb kara egyre több kiváló él-, és szabadidősportolóval büszkélkedhet, közülük is kiemelkedik Staicu Simona
mesterszakos hallgatónk, 5-szörös magyar bajnok, olimpikon maratoni futónk, aki idén az ELTE sportösztöndíját is elnyerte.
Hallgatóink már a gólyatáboroktól kezdve bekapcsolódhatnak az
egyetemi sport vérkeringésébe, hiszen a BEAC játékos állomásokon
mutatja be a gólyák számára a sportolási lehetőségeket.
Az ELTE sportegyesülete a 11. kerületi sportlétesítményei mellett a BTK
campusától mindössze 2 percnyi sétára található Trefort Gimnázium
felújított tornatermében is szervez aerobik, jóga és funkcionális köredzés órákat, melyekre szeretettel várnak minden bölcsész hallgatót.
Emellett az ELTE több évtizedes történelemmel bíró kispályás labdarúgó bajnokságába, a Bölcsész Bajnokságba is nevezhettek! Szombati meccsek, családias hangulat, minden egyes labdáért öldöklő
harc és a végén az örök dicsőség vár – ezt ígérjük!

Staicu Simona, az ELTE BTK mesterszakos hallgatója
fotó: MTI/Kovács Tamás

A Trefort Gimnázium felújított tornaterme

Téged is vár a Bölcsész Bajnokság!

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Az ELTE GTI oktatói és hallgatói számára kiemelten fontos a mozgás
és a sport. Honlapunkon és Facebook oldalunkon épp ezért rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket az aktuális rendezvényekről. Oktató kollégáink között többen amatőr szinten versenyeznek és saját
kategóriájukban dobogós helyen végeznek. Hallgatóink pedig szívesen vesznek részt közösen az ELTE által szervezett különböző sporteseményeken, mint például az ELTE Sport7, az 5vös 5km Futóverseny
vagy a FitNight rendezvények.
A BEAC szeptembertől az ELTE Trefort kerti campusa mellett található
Trefort Gimnázium felújított tornatermében is szervez aerobik, jóga
és funkcionális köredzés órákat, melyekre szeretettel várnak minden
GTI hallgatót, dolgozót.

Daruka Eszter oktatónk, a 2019-es Ultrabalatonon
a négyfős női csapatok versenyében a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel

Kutasi Botond, Máthé Izabella, Cseszárik
Mátyás, Móna Balázs, Havas Dávid, Turcsik Réka,
és Kalmár Vivien hallgatóink az 5vös 5km-en
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Oktatónk Tanács János, amatőr
erőemelő

SPORTOS KAROK

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
Képzéseinek is köszönhetően a PPK az ELTE legsportosabb kara. Az
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet a sportszakos kurzusok mellett az általános testnevelés órák nagy részét is biztosítja. A
hagyományosnak mondható sportokon túl, mint a röplabda, kosárlabda, labdarúgás, tollas, tenisz, tanulhatsz tőlünk 3x3 kosárlabdázni,
síelni, snowboardozni, BMX-ezni, vagy akár squasolni is.
Hallgatónk a világbajnok Kapás Boglárka, és Siklósi Gergely, valamint
Máté Zsuzsanna, Universiade győztes vízilabdázó, Vezsenyi Adrienn,
Universiade 4. helyezett röplabdázó, Juhász Balázs, magyar bajnok
birkózó és Lőczi Árpád, egyetemi válogatott jégkorongozó. Hallgatónk
volt az országos bajnok maratonfutó Csere Gáspár. Oktatóink közül
is sokan sportolnak, edzősködnek, bíráskodnak számos sportágban.
Sportszakokkal nemcsak Budapesten, hanem Szombathelyen is várunk, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet–Szombathely képzésein.

Siklósi Gergely, egyéni világbajnok párbajtőröző,
az ELTE PPK sportszervező szakos hallgatója

Kapás Bogi a „Lépcsőzz az ELTE-n” életmód
kampány megnyitóján

Egyetemi bajnok a nagyrészt PPK
hallgatóiból álló ELTE-BEAC Futsal csapat!

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR
Karunk életében kulcsszerepet tölt be az egészséges életmódra nevelés és az azt elősegítő testmozgás, melyhez sportlétesítményeinkben
biztosítjuk a megfelelő feltételeket. Nemcsak tornaterem és sportpálya várja a mozogni vágyókat, de konditermünket is folyamatosan
fejlesztjük, emellett a sportklub számos további lehetőséget kínál tagjai számára: pl. sportszer- és felszerelés-kölcsönzést.
Karunk hallgatói és oktatói szép eredményeket értek el az elmúlt évek
országos bajnokságain. Hallgatóink Vári Péter oktatónk vezetésével
az elmúlt hat évben 4 arany-, 1 ezüst-, és 1 bronzérmet szereztek az
ELTE női röplabdacsapatának tagjaiként a MEFOB-okon. Az úszó MEFOB-on Szabó-Feltóthy Laura óvodapedagógus hallgatónk gyűjtött
be egy arany- és egy ezüstérmet, míg a birkózók egyetemi döntőjében Bognár Bella tanító szakos hallgatónk szerzett ezüstérmet.
Az is fontos számunkra, hogy az egykori oktatóinkkal rendszeres
kapcsolatot tartsunk, ezért nekik heti egy alkalommal 45-50 perces
kellemes, könnyű mozgásos elfoglaltságot szervezünk.

Oktatónk, Janek Noémi az Ultra-Trail Hungary
terepfutó versenyen 1. helyet ért el 2019-ben

Tavaszi sportnapunkon számos sportággal
látogatnak el hozzánk a BEAC edzői
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A 2018/19-es MEFOB ezüstérmes
röplabdacsapat

SPORTOS KAROK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
A kar több élsportolóval is büszkélkedhet, melyek közül Illés Fanni
parasportoló eredményei a legkiemelkedőbbek. Illés Fanni parasportolói karrierje során volt már világranglista második és harmadik-helyezett, az Európa-bajnokság négyszeres bronzérmese és olimpiai
ötödik helyezett. A 2017-ben Mexikóban megrendezett világbajnokságon bronzérmet, a 2018-as dublini Európa-bajnokságon aranyérmet
szerzett.
A kar hallgatói is részt vehetnek a TáTK-nak otthont adó Lágymányosi Campus mellett működő BEAC sportfoglalkozásain és sportrendezvényein, illetve a minden évben megrendezésre kerülő lágymányosi
5vös 5km Futóversenyen. Az érdeklődők az aktuális kari és egyetemi
sportprogramokról a kar illetve a TÁTK HÖK Facebook-oldalain szerezhetnek információt.

Illés Fanni, a TáTK paralimpikon büszkesége

A BEAC már a gólyatáboroktól kezdve
megmozgatja a TáTK hallgatóit

A közeli Bogdánfy úti sporttelepen
számos sportolási lehetőséggel várnak

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
A Természettudományi Kar vezetése és oktatói elkötelezetten támogatják a Kar hallgatóit és munkatársait az egyéni és csapatsportokban. Fontosnak tartják a sporttal kapcsolatos hallgatói és munkahelyi
kezdeményezéseket, például a sportnapokat vagy az ingyenes dolgozói edzéseket. A Lágymányosi Campuson a Bogdánfy úti sportlétesítmények (sportpályák, edzőtermek, sportmedence, stb.) közelségének köszönhetően számos BEAC-os sportolási lehetőség (pl.
aerobik, erőnléti edzések, jóga, spinning, küzdősportok vagy csapatsportok) és sportrendezvény közül választhatnak hallgatóink.
Immár 19 éve rendezzük meg minden ősszel és tavasszal az 5vös
5km Futóversenyt több mint 1100 indulóval. Telente pedig a hallgatók
és az oktatók közösen búcsúztatják a vizsgaidőszakot a Jeges Esttel.
Büszkeségünk az ELTE Sport Arca: Burján Csaba matematika szakos
hallgatónk, aki a 2018-as téli olimpián a rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjaként megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét.

A Lágymányosi Campus mindössze pár perc sétára
található a BEAC sportlétesítményeitől

5vös 5km Futóverseny - immár 19 éve
a Lágymányosi Campuson
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Burján Csaba, olimpiai aranyérmes,
az ELTE TTK hallgatója
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

aerobik

Pulay Szilvia - szakmai vezető

a lelkesedésre lesz szükségünk, szeretettel,
nagy mosollyal, a lehető legtutibb edzéstervekkel várunk szeptembertől minden hétköznap délután és este. Idén először 3 féle bérlet típusunk közül választhatsz, attól függően
merre laksz, hol vannak kurzusaid, merrefele
jársz Budapesten. Bárhol látogatod az edzéseinket, az 5 hónapig érvényes korlátlan BEAC
Aerobik bérletnél biztosan nem találsz kedvezőbb ajánlatot! Ne halogass, már most tervezd
be az edzéseidet!

Legyél budai vagy pesti, nem számít! - A Duna
bármelyik oldalán tudunk találkozni, ha velünk
szeretnél edzeni!
A BEAC Aerobik a belvárosban, valamint Újbudán, összesen 5 helyszínen várja a csoportos
órákra vágyókat. Zumba, gerinctréning, alakformáló aerobik, pilates és még sorolhatnánk,
hogy mennyi edzéstípus közül választhatsz.
Edzőink lelkesek, fiatalok és szakképzettek, így
a jó hangulat és a szakmaiság garantált. Az
érvényes aerobik bérleteden kívül már csak
BEAC Aerobik

www.beacaerobik.hu

HOL?

MIKOR?

5 helyszínen

A hét minden napján

18

beacaerobik

KIT KERESSEK?
Pulay Szilvia

elteaerobik@gmail.com

AIR FLOW JÓGA

DÖMÉNY KATA - VEZETŐEDZŐ

airflow

zenaerialflow

Repültél már valaha? Ezen az órán egyszerre tudod erősíteni és nyújtani tested minden
részét, az egészséges egyensúly megtartása érdekében!
Kétféle eszköz is rendelkezésedre áll, hogy
minél messzebbre repülhess: a hammock
két ponton rögzített, függőágy szerű selyem,
míg a tissue – egy ponton rögzített, két extra
hosszú szárral lefele lógó selyem.
Az óráink kezdő és haladó csoportokra vannak osztva, az első 15 percben az óra témájára rávezető jógagyakorlással melegítünk
be, majd az óra fő részeként 2-3-4 pozíció
elsajátítása, végül a levezetés. Az egy órára
eső pózok megtanulása lehet több vagy kevesebb is, ez a csapattól függ.

HOL?

MIKOR?

BEAC Tükrös terem

hétköznap esténként

KIT KERESSEK?
dömény kata

airflow.beac@gmail.com

ARGENTIN TANGÓ

BALOG LUCA ESZTER | BALOGH ANDRÁS - VEZETŐ OKTATÓK
Valami újra vágysz? Szívesen megtanulnál
táncolni? Itt az idő!
Próbáld ki az ELTE Argentin Tangóval Latin-Amerika legizgalmasabb és legszenvedélyesebb táncát! A jó társaság, forró ölelések
és a szuper hangulat garantált az óráinkon!
Óráinkon belekóstolhatsz a tangó magával
ragadó világába. A félév végére a tánc történetének és etikettjének megismerése mellett
a milongákon (tangós táncházakban) használható tudásra is szert tehetsz, megélheted
a tánc varázsát és kifejezheted önmagad!
Várunk szeretettel párokat és egyéni jelentkezőket is!

HOL?

MIKOR?

BEAC TT4 terem

szerda: 18:30-20:00
20:00-21:30

ELTE Argentin tangó

Táncolj velünk az ELTE-n
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KIT KERESSEK?

Balog Luca Eszter

elteargentintango@gmail.com

elteargentintango

ATLÉTIKA

SZABÓ IMRE - VEZETŐEDZő

BEAC ATLÉTIKA 1898

BEACATLETIKA

Az atlétika a sportok királynője, a futás pedig
minden sportág alapja. A szakosztály méltán büszke az egyesület 120 éves múltjára,
atlétáink csak az elmúlt 20 évben több mint
300 országos bajnoki címet szereztek. Ez a
minőségi munka a szabadidő sportolók és
az egyetemisták számára is rendelkezésre
áll. Szakosztályunkban a klasszikus atlétikai számok közül is kiemelkedik a közép- és
hosszútávfutás. Edzőink napi szintű és személyre szóló figyelemben részesítik az olimpikonokat és a kocogókat egyaránt. Lehet
célod az egészségesebb életvitel, a kikapcsolódás, vagy új élmények, barátok keresése,
esetleg felkészülés valamilyen megmérettetésre - nálunk megtalálod a számításaidat!

HOL?
BME ATLÉTIKA PÁLYA

MIKOR?

MINDEN HÉTKÖZNAP 17:00

KIT KERESSEK?
CSERE GÁSPÁR

beacatletikase1898@gmail.com
+36 30 419 7603

ASZTALITENISZ

KANICS MÁTÉ - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
Hat évesen ismerkedtem meg az asztaliteniszezéssel. Lelkesedésem azóta is töretlen,
hiszen minden játék egy új barátság kezdetét
jelentheti. Az asztalitenisz a világ egyik legnépszerűbb sportága, ahol minden egy kicsi
labda körül forog. A labdán túl kicsi az időtartam is, ami rendelkezésre áll a döntéshozatalra és a mozdulatok kivitelezésére, és kicsi
a hibahatár is, amin belül a mozdulataink tévedhetnek. Nagy elszántsággal és kitartással
társulva ezek a kis dolgok azonban jelentősen
hozzájárulnak a koncentrációnk és reflexeink
fejlesztéséhez, és olyan óriási dolgokhoz segítenek, mint a büszkeség érzése egy sikeres
csapat- vagy egyéni verseny után.

HOL?
MÉRNÖK UTCAi
SPORTTELEP
ELTE BEAC Asztalitenisz

MIKOR?
CS: 18:30-20:00
P: 17:30-21:00
www.beacpp.elte.hu
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KIT KERESSEK?
KANICS MÁTÉ

kanicsm@gmail.com

BALLANSZ TRÉNING

Dömény Kata – Spinal Flow | Jámbor Erzsébet - HIIT
A BALLansz edzések lényege a megfelelő
stabilitás és állóképesség megszerzése, illetve a minél magasabb szintű testtudat kialakítása. Ennek érdekében két egymást kiegészítő óratípus áll rendelkezésre, amelyeknek
külön - külön is van küldetése:
HIIT - Magas intenzitású óra, ahol az egyensúlylabda segítségével változatos gyakorlatokat végzünk több körön keresztül az
állóképesség, a felületes izmok és az erő fejlesztése céljából.
Spinal Flow – Speciális gerinctorna, ahol az
egyensúlyérzék nagy hangsúlyt kap, hogy a
legmélyebb tartó izmok, az ízületek stabilitása, és a testtudat fejlődjön leginkább.

KIT KERESSEK?

HOL?

MIKOR?

BEAC TT4 terem

hétköznap esténként

BEAC BALLansz tréning

DÖMÉNY KATA

bosu.beac@gmail.com

ballanszbeac

BOX

GRÁD ATTILA - VEZETŐEDZŐ | ROZGONYI ÁRON - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
Érdekelnek a küzdősportok? Mindig is kipróbáltad volna magadat a szorítóban? Szeretnél egy kis önvédelmet tanulni?
Esetleg felszaladt pár kiló a könyvek fölött
ülve? Ha izmosodni vagy fogyni szeretnél,
gyere el egy alakformáló boxedzésre.
Stresszesek az egyetemi évek? Gyere vezesd le a feszkót egy pörgős boxedzésen,
add ki magadból a fölös energiát.
Feszegesd a határaidat egy barátságos légkörben egy hangulatos boxedzésen.
Grád Boxing Family

_grad_boxing_

ELTE BEAC Ökölvívás

HOL?
Soroksári úti
Tesco üzletsora

MIKOR?
H/SZE: 18:30-20:00

KIT KERESSEK?
Rozgonyi ÁRON

beacboxing@gmail.com
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BRAZIL JIU-JITSU

RÁNKY MÁRTA - szakosztályvezető
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 és feladásra kényszerítő technikák.
Az edzések során a technika elsajátítása
mellett az ügyesség-, erőfejlesztő gyakorlatok és a küzdelem kap nagy hangsúlyt. Ajánlom kezdőknek és haladóknak, azoknak,
akik önvédelmet tanulnának, versenyszerűen sportolnának vagy csak egy jó hangulatú, mindent átmozgató edzésen szeretnének
részt venni.
ZRteam ELTE-BEAC

MIKOR?

HOL?

Hétköznap
esténként

BEAC CSARNOK

KIT KERESSEK?
Ránky Márta

ranky.marta@gmail.com

CHEERLEADING

KOVÁCSIK RITA - VEZETŐEDZŐ
A cheerleading egy táncos, akrobatikus sportág, csapatunkba előképzettségtől függetlenül
mindenkit várunk! A sportág specifikus képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az erősítésre, nyújtásra, táncosaink pedig különféle
balett alapú kombinációkkal ismerkedhetnek
meg. A sportág fejleszti az állóképességet,
erőt, hajlékonyságot és gyorsaságot. Csapatunk tagjainak lehetősége lesz fellépni különféle nagyszabású rendezvényeken, televíziós
műsorokban, fesztiválokon. Emellett versenyzési lehetőséget is biztosítunk, így akár a
világot is beutazhatod. Sportolóink Európa
nagyvárosai mellett jártak már Amerikában
és Ázsiában is. Amennyiben egy igazi csapatsportot szeretnél űzni, köztünk a helyed!

HOL?
BEAC csarnok
PPKE TORNATEREM
Molnár Ferenc Ált. Isk.
ELTE CHEER TEAM

MIKOR?
Hétköznap
esténként

ELTE CHEER DANCE TEAM
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KIT KERESSEK?

Nagy-kismarci bence
nkbence@gmail.com

eltecheerleading

www.eltecheer.hu

DARTS

KASS Zoltán - VEZETŐEDZŐ

DARTS TEREM CDFŰ
Az egyik legdinamikusabban fejlődő sport,
a darts is bemutatkozik a BEAC színeiben.
Kass Zoltán vezetőedző és lelkes versenyző társai téged is várnak egy-egy kötetlen
dobálásra, vagy ha úgy akarod segítünk
a helyes technika kialakításában és nyílt
versenyeken szintről szintve utat tudunk
mutatni. Heti 3 nehézségi szintű versennyel
várunk a CDFŰ Darts Teremben (klubhelyiség), vagy egyeztetés szerint szerdai napokon egyéni foglalkozásra is van lehetőség.
Büszkék vagyunk versenyzőinkre, akik
mind egyéni, páros és csapat szinten képviselik a BEAC-ot, budapesti, országos és
nemzetközi színtéren egyaránt.

HOL?

CDFŰ DARTS TEREM
1053 Fejér György u. 1.
az egyetem tér mellett

MIKOR?

SZERDA 18:30

SZEMÉLYI EDZÉS
ptbeac@gmail.com
fb.com/ptbeac

KIT KERESSEK?
KASS ZOLTÁN

kazonacci@gmail.com

ERŐNLÉTI ÉS FITNESZ EDZÉSEK
FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS

KOVÁCS BÁLINT - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS edző
A funkcionális köredzés során számos eszközzel dolgozunk, melyek segítségével változatosan tudjuk megmozgatni és fejleszteni a testet.
Az intenzív köredzéseinket azoknak ajánljuk,
akik a pörgős és változatos órákat kedvelik.
Kezdőként és haladóként is találnak az érkezők kihívást, hiszen eszközeink ellenállása
változtatható, gyakorlatainkat pedig egyénre illesztve módosítjuk. Köredzéseinken TRX,
Rope-Kötél, RIP Trainer és sajáttestsúlyos
gyakorlatokat használunk.

HOL?
Apáczai Gimnázium

MIKOR?

KIT KERESSEK?

Kedd/Csütörtök:
19:00 és 20:00

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

KOVÁCS BÁLINT

KETTLEBELL

Virág Tünde - edző | GÖLÖNCSÉR DÁNIEL - SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
A kettlebell az egyik leghatékonyabb mozgásforma a kondícionális képességfejlesztés világában. Ez a több száz éves múltra
visszatekintő vasgolyó mögé felépített rendszer brutális gyorsasággal fejleszti az erőt,
állóképességet és a gyorsaságot úgy, hogy
közben hozzásegít az alkatodhoz illő legsportosabb alakhoz.
A preventív módon felépített gyakorlatok
javítják a tartást, a keringési rendszer működését és az ízületek mozgékonyságát!
Legyél egy több éve együtt mozgó csapat
része, több éve versenyző és oktató edzőink
vezetésével.

HOL?
BEAC csarnok

KIT KERESSEK?

MIKOR?
h/SZE: 18:00
P: 17:30

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

BEACFORCE
ELTE - BEAC Erőnlét-, és Fitnesz Szakosztály
beac.hu/szakosztalyok/eronlet-es-fitnesz-szakosztaly
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Virág Tünde
GÖLÖNCSÉR DÁNIEL

SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

GÖLÖNCSÉR DÁNIEL - SZAKOSZTÁLYVEZETŐ | BARÁTOSI LEVENTE - EDZŐ
Korábban a három nagy erősport: az erőemelés, súlyemelés és testépítés egy kalap alá
tartozott. A régi iskola, a lehető leghatékonyabban vegyítette az élettan ésszerű törvényeinek
helytálló gyakorlatokat. Ezen rendszerben tudatos és rendszeres mérésekkel segítjük a szálkás
és erős test kialakítását, szigorú és fegyelmezett, de természetesen vidám és jó hangulatú
edzések keretein belül, mely akár rendszeres
versenyzésre is lehetőséget biztosít. Csak a komoly elhatározásokkal rendelkezőknek!

HOL?
BEAC kiskondi

KIT KERESSEK?

MIKOR?

Gölöncsér Dániel
Barátosi LEvente

H/SZE/cs: 18:30

TRX

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

PACSUTA JOHANNA - EDZŐ | Barátosi LEvente - edző
A TRX világszerte ismert és népszerű, az erő és
a core izmok fejlesztésére szolgáló egyik leginnovatívabb eszköz. Edzőink több mint 100 különböző gyakorlatot ismernek, ezáltal biztosítva
az edzések változatosságát. Célunk a test-tudat,
a koordináció, állóképesség és az erő fejlesztése. Tudatosan felépített óráinkon szintrendszerünknek köszönhetően mindenki motivált a
fejlődésre. Ha nemcsak egy edzési lehetőséget,
hanem egy csapatot keresel, akkor itt a helyed!

HOL?
BEAC tükrös terem

MIKOR?
h/K/SzE/CS:
19:00 és 20:00

KIT KERESSEK?

Barátosi Levente

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Intenzitásmánia

KOVÁCS BÁLINT - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS edző
Egy 60 napos programra hívunk meg, aminek
keretében a saját testsúlyunkat használjuk az
állóképesség és az ügyesség fejlesztésére. A
programot azoknak ajánljuk, akiknek a fogyás
vagy a szálkásítás a célja. Edzéseink intenzívek,
egyben jó hangulatúak. Változatos feladatsorok, folyamatos mozgás és remek zene gondoskodik arról, hogy kitarts egészen a végéig.
Az intervall edzéseknek köszönhetően rengeteg
kalóriát tudsz elégetni csupán 60 perc alatt. Készen állsz? Indul, az IntenzitásMánia!

HOL?
BEAC csarnok

MIKOR?

KIT KERESSEK?

HÉTFŐ: 18:00
SZERDA: 18:00

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com
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Kovács Bálint

FALMÁSZÁS

ERDŐS GÁBOR - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

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. 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.

Gravity Boulder Community

gravitybudapest.com

HOL?

MIKOR?

MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

A hét minden napján
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KIT KERESSEK?
Erdős Gábor

egyetemiedzes@gravitybudapest.com

FUTÁS

KERESZTESI GITTA - SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ, VEZETŐEDZŐ
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.

HOL?
BEAC fszt. 12.
csarnokbejárat

MIKOR?
H/K/CS: 19:00-20:30

polythlon ETK és Sashegyi gepárdok

www.polythlon.hu

KIT KERESSEK?

KEresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

FUTSAL

ÁRENDÁS TAMÁS - SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

2008 óta vagyok az ELTE futsal csapatának
tagja. A sportos életmód, a sikerek, a kudarcok
és a barátságok mellett hivatást is kaptam a
sportágtól, mely mára a sportszervezés és az
edzősködés által tölti ki a napjaimat. Szakosztályunk szeptemberben ismét útjára indítja
egyetemi- és NB2-es futsal csapatait. 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.
ELTE-BEAC Futsal

HOL?
BEAC CsaRNOK
TÜSKECSARNOK

Férfi csapataink az országos NB2-es bajnokság mellett a Magyar Kupában, a Budapesti
Egyetemi Futsal Bajnokságban, valamint a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságban szerepelnek. Női csapatunk az országos NB2-es bajnokságba, a Magyar Kupába
és az egyetemi bajnokságba kerül benevezésre. Kezdő futsalsosokat és sportági múlttal
rendelkező játékosokat egyaránt szeretettel
várunk csapatainkba, ahol szakképzett edzők
irányítják a felkészülést.

ELTEBEACFutsal

MIKOR?

BEAC - Cs: 19:30-21:00
Tüske - SZE: 18:30-20:00
CS: 17:00-18:30
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www.beacfoci.hu

KIT KERESSEK?

Árendás Tamás

beacfutsal@gmail.com

KEZDŐ LÉPÉSEK CSAPATALAPÍTÁSHOZ:
1) Gyűjtsétek össze a csapat tagjait már a gólyatáborban!
2) Próbáljátok ki magatokat szeptember 12-én,
az ingyenes Gólya Kupán!
3) Válasszátok ki a számotokra legjobb játéknapot
hétfőtől szombatig!
4) Online nevezés a beacfoci.hu-n!

RÉSZLETEK ÉS REGISZTRÁCIÓ:

WWW.BEACFOCI.HU
eltese2008@gmail.com | +36 30 657 8665

HASTÁNC

MOlnár ágnes és HERTELENDY ZSANETT - OKTATÓK
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. Haladó
csoportunknak sok fellépési lehetősége van
és versenyeken is indulunk. 3 különböző
szintű csoport közül válogathatsz: kezdő, középhaladó és haladó. Emellett kredites testnevelés órákat is tartunk kezdőknek. Minden
órán van bemelegítés, technika gyakorlása,
stílusismeret, majd kombinációkat és koreográfiákat tanulunk. Csatlakozz hozzánk,
ha szeretnél hasonló érdeklődésű barátnőkre találni, együtt járni workshopokra, táborokba, csapatépítő programokra! Gyere el
hozzánk, ha még csak fontolgatod, hogy ki
kellene próbálni valamilyen táncot (kezdő
órák Zsanival) és akkor is, ha már tapasztalt
hastáncos vagy (haladó órák Ágival).

KIT KERESSEK?

HOL?

MIKOR?

MÉrnök utcai
sporttelep

H: 19:00-20:30
K: 18-21, P: 18-20

Hertelendy Zsanett
elteoriental@gmail.com

ELTE ORiental HASTÁNCCSOPORT

HIP-HOP

JURANITS RITA - OKtató
Érdekel a hip-hop kultúra? Szívesen tanulnál
pár lépést a régi suliból vagy inkább a new
style mozdulatok érdekelnek? Ha a hétvégi
buliban szeretnéd lenyűgözni a barátaidat
vagy csak egy kis önbizalom növelésre
vágysz és a tánc mellett szeretnéd javítani
az állóképességed, akkor itt a helyed!
Óráimon fontos szerepet kap a tudatos testhasználat, az izmok megfelelő módon történő erősítése-nyújtása, és nem utolsó sorban
az improvizációs képességek fejlesztése.
Próbáld ki magad! Várlak szeretettel!
ELTE HIP-HOP
TÁNCOLJ VELÜNK AZ ELTE-N

HOL?
MÉRNÖK UTCAI
SPORTTELEP

MIKOR?

KIT KERESSEK?

H: 18:00-19:00
Cs: 17:30-18:30

eltehiphop@gmail.com
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JURANITS RITA

JÓGA

jógatanfolyamok minden évszakban kedvezményes áron

A gerincjóga célja a gerincoszlop szakszerű átmozgatása, mely
egyszerre erősíti és nyújtja az izmokat, ízületeket. A foglalkozások
alkalmával az alap jóga ászanákon keresztül korrigáljuk az általános testtartáshibákat. Ahogy hosszabb ideig időzünk a különböző
pózokban, kialakul a helyes testtartás és a testtudatosság.
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.
A dinamikus jóga flow órákon légzésszinkronnal gyakorlunk, a
légzéssel összekötve áramlunk az egyik jóga pózból a másikba. Átmozgatjuk az egész testet, maximálisan kikapcsoljuk a folyton zakatoló elmét, oldjuk a stresszt és növeljük az állóképességet.
Az Ozoana ÍVELD ÚJRA módszer a helytelen mozgási szokások
következtében keletkezett testtartáshibák korrigálását és az ebből
származó fájdalmak megszüntetését célozza meg. A 10 alkalmas
program 2 hónap alatt kiküszöböli a testtartás hibák 7 fő okát, a folyamatos gyakorlás pedig regenerálja az egész mozgásszervi rendszert.
A jógakerékkel olyan helyeken nyújtjuk a testet, amelyeket másképp
nem tudnánk ellazítani. A kerék használata segít a haladó pózok és
hátrahajlások kivitelezésében, illetve nehezíti az ászanák végrehajtását. Mindig úgy alkalmazzuk az eszközt, ahogyan éppen szükség
van rá. Az óra fejleszti az egyensúlyt és növeli a hajlékonyságot.
A powerjógán az erő kerül központi helyre. Nagy hangsúlyt fektetünk a technikai kivitelezésre, az erőteljes pozíciók elsajátítására és
az erőátvitelre különböző pózok között. Erősíti a felületes és a core
izmokat, valamint a sok repetitív mozgás miatt az elmét is pihenteti.
A fasciális jóga egy ászanákkal dolgozó, fejlesztő óra, ami az izomzatot és a szerveket körülölelő hártyarendszert edzi és lazítja, vis�szaállítja azt a normálállapotba, majd erősítő gyakorlatokkal rögzíti
a megfelelő helyen.
ELTe-BEAC JÓGA

HOL?
BEAC SPORTTELEP
Apáczai Gimnázium
Mérnök utcai sporttelep

MIKOR?

KIT KERESSEK?

Szezononként
Változó

joga.eltebeac@gmail.com
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BEAC iroda

KAJAK-kENU

MESZESÁN GYÖRGY - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
Unod már a tornacsarnokot és a kondit?
Kipróbálnál valami igazán újat? Szeretsz
festői környezetben sportolni? Akkor gyere
az ELTE vízi sporttelepére, ahol áprilistól októberig tudod megmérettetni magad a kajak
és a kenu sportokban! A heti két edzés alkalmával mindenki elsajátíthatja a kajak-kenu
alapjait, megismerkedhet a sportág technikájával, no meg persze bebarangolhatja a
Duna Ráckevei ágát keresztben-hosszában.
A tavasz beköszöntével a bátrak a klasszikus evezés rejtelmeiben is elmerülhetnek –
(de nem a vízben!), ugyanis áprilisban kerül
megrendezésre a Széchenyi fixülős evezős
verseny, melyen évek óta az ELTE is képviselteti magát.

HOL?

MIKOR?

ELTE Vízisporttelep

K/CS: 17:00-18:30

KIT KERESSEK?

Meszesán György
eltevezes@gmail.com

ELTE KAJAk-KENU

KARATE

Horváth Judit és Novák Dóra – karate oktatók
Lindner Anna - ELTE Sportösztöndíjas
Irányzatunk az okinawai goju-ryu karate. A karate számunkra nem sport, hanem
harcművészet. Ennek megfelelően nem egy
pillanatnyi eredmény elérése a célunk, hanem egy életen át tartó tanulási folyamat,
melynek fókuszában a saját határaink kiszélesítése van.
Edzéseinken a karate technikák gyakorlása
és a taktikai ismeretek elsajátítása mellett,
teret kap az önismeret fejlesztése is. Ezeken
felül olyan önvédelmi technikákat tanulhatnak meg a résztvevők, melyeket szükség
esetén alkalmazni tudnak.

HOL?

MIKOR?

BEAC CSarnok

K/CS: 16:30-18:00

KIT KERESSEK?
Novák Dóra

novak.dora@gmail.com

Karate-Do International Magyarország Elte-Beac Dojo
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kdieltedojo

KÉZILABDA

IVÁNCSÓ REBEKA és MOLNÁR ÁDÁM - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJASOK

Kézilabdáztál az egyetem előtt és szeretnéd
folytatni? Vagy még sohasem próbáltad, 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 alkalomELTE-BEAC Kézilabda

MIKOR?

BEAC CSARNOK:
SZE: 21:00-23:00 (FÉRFI)
P: 19:30-21:00 (FÉRFI)
TÜSKECSARNOK:
K/CS: 20:00-21:30 (NŐI)

mal edz, a MEFOB-on, 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.

ELTE-BEAC Kézilabda CSOPORT

HOL?
BEAC CsaRNOK
TÜSKECSARNOK
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KIT KERESSEK?

Iváncsó REbeka
Molnár Ádám
eltebeac.kezilabda@gmail.com

KERÉKPÁR

KERESZTESI GITTA - SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ, VEZETŐEDZŐ
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, a tudásnak megfelelő helyszín kiválasztását követően eltekerünk a Római partra fagyizni, Velencére lángosozni vagy Gödre rétesezni. Természetesen az elfogyasztott
kalóriákat elégetjük a visszaút során.

HOL?

MIKOR?

BEAC fszt. 12.
csarnokbejárat

SZERDA Délelőttönként
Nyáron: Szombaton is

polythlon ETK és Sashegyi gepárdok

KIT KERESSEK?

KEresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

www.polythlon.hu

Kick-box

Németh Márk - VEzetőedző

ELTE Kick-box
Látogass el a kick-box edzéseinkre 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 gyakorlásának 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 ideje alatt, akkor is szeretettel várunk, nem
kell félned, ez nem csak a bunyóról szól.
Lányok, fiúk gyertek bátran, és legyetek az
ELTE Kick-box csapatának tagjai.

HOL?

MIKOR?

BEAC CSARNOK

K/CS: 19:00-21:00

KIT KERESSEK?
Németh Márk

nemethmark9700@gmail.com
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könyvesbolt
és webáruház
tankönyvek
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KOSÁRLABDA

VARGA ANNA | MOLNÁR ALEX - ELTE SPortösztöndíjasok

Szeretnél egy szuper közösséghez tartozni?
Régóta kosárlabdázol, de nincs csapatod jelenleg? Itt az idő, jelentkezz a BEAC férfi és női
kosárlabda csapataiba!
Férfi kosárlabda csapatunkba várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne mozogni, sportolni, vagy csak egy jó társaság tagja lenni. A
felkészülés során nagy hangsúlyt fektetünk az
erőnlétre, a taktika alapokra és az egész évet
megalapozó csapategység kiépítésére is. Év
közben az edzéseken és mérkőzéseken kívül
ELTE-BEAC KOSÁRLABDA

rengeteg sportprogramon vehettek részt, például az egyetemi B33 bajnokságon is.
Női egyetemi csapatunkba is várunk minden
kosárlabdázni vágyó érdeklődőt. Ha kosaraztál korábban, és egyetemi éveid alatt is folytatni szeretnéd az egyetem színeiben, akkor
a MEFOB-on is induló csapatban a helyed! Ha
egyszerűen csak kipróbálnál valami újat, nálunk akkor is játszhatsz. Olyan edzéseket is
biztosítunk, ahová bármikor, bármilyen tudással eljöhetsz.

BEAC NŐI KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY

HOL?

MIKOR?

BEAC CsaRNOK
TÜSKECSARNOK
NKE TORNACSARNOK

HÉTKÖZNAP
ESTÉNKÉNT
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FÉRFI: MOLNÁR ALEX

molnar.alex98@gmail.com

NŐI: Varga Anna

vargaanna12345@gmail.com

KONDITEREM A BEAC-BAN
ELTE-BEAC EDZŐTEREM
Havi 1.000 Ft-ért, 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 hallgatókra szabott árak mellett (12.000 Ft/
év). A konditermi edzéshez elengedhetetlen a
megfelelő edzésprogram, mely fokozatosan
szoktat hozzá a nem hétköznapi terheléshez.
Célunk, hogy tudatosan és 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!

HOL?

Nyitva tartás

BEAC kondi

H-V: 8:00-22:00

KIT KERESSEK?

BÉRLETVÁSÁRLÁS

szervezes@beac.elte.hu

Személyi edzés
Varga Zoltán

vargazoltanpt@gmail.com

Kung-fu

Liszka László - VEZETŐ SIFU Mester

Tung SE

„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.
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 ös�szetartó közösség tagja leszel, biztosan fognak vezetni az úton, és egy olyan kaland áll
előtted, mely örökre megváltoztatja az életed.

HOL?
1039 Budapest
Medgyessy Ferenc u. 2-4.

MIKOR?
K/CS: 17:30-19:00
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Liszka László

tunghse1994@gmail.com

LABDARÚGÁS

Juhász Péter - ELTE Sportösztöndíjas

A focit talán senkinek sem kell bemutatni. A
világ legnépszerűbb sportját milliók szeretik és űzik. Egyszerre fejleszti az izomzatot,
az állóképességet, a fegyelmet, a taktikai
érzéket, csapatban gondolkodásra tanít,
fizikailag és szellemileg egyaránt igénybe
vesz.
2016-ban csatlakoztam a csapathoz. Ez volt
életem egyik legjobb döntése. A BEAC nemcsak azért remek lehetőség, mert az egyetemhez kötődő csapatban focizhatunk, ha-

nem azért is, mert igazi baráti közösség is.
A csapat összetartó, a pályán és azon kívül
is. A BEAC kötelékeiben szerzett közös emlékek és élmények fantasztikusak.
Két együttesünk is vár Téged! A BEAC-nál
heti két edzéssel várunk, illetve a hétvégi
bajnokikon is van lehetőség megmutatni
focitudásod. Az előszezonokban pedig felkészülési tornák színesítik a programot.
121 éves múlt, patinás egyesület, barátok,
foci. Csatlakozz hozzánk!

BEAC Nagypályás labdarúgás csoport

HOL?
Mérnök utcai
Sporttelep

www.beacfoci.hu

ELTE-BEAC Labdarúgás

MIKOR?
HÉtköznap
ESTÉNKÉNT
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Juhász Péter

juhasz.peter@outlook.com

MODERNTÁNC

Wéber Edi - Művészeti Vezető
A tánc művészet és sport is egyszerre. Ebben
a táncstílusban megtalálhatod önmagad, kifejezheted legbensőbb érzéseid, illetve egy
széles tánctechnikai háttértudással gazdagodhatsz az előbbiek megjelenítésére.
Moderntánc technikákkal, kortárstánccal és
jazztánccal foglalkozunk, de óráinkon igen
sokszor megjelenik a kontakttánc is.
Ajánlom azoknak, akik szeretnek táncolni,
zenére mozogni és akiket érdekel egy klas�szikus balett alapjaira épülő, izolációkat és
természetes mozgásokat használó stílus.
ELTE moderntánc
Táncolj velünk az ELTE-n

HOL?
BHG TÁNC- és
mozgásstúdió

MIKOR?

KIT KERESSEK?

K/CS: 17:30-18:30
18:30-20:00

eltejazztanc@gmail.com

Wéber Edi

Muay-thai

Sebők máté - VEZETŐEDZŐ
A muay thai egy ezeréves harcművészet,
amely nagyon letisztult mozgásformák rendszere. Hamar rögzülnek benned az alapok,
aminek eredményeképp 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. Várjuk azokat, akik egy
jó csapatban, kiváló hangulatban és persze
nem utolsó sorban eredményesen kívánnak
sportolni. A foglalkozásokat Sebők Máté, az
ELTE rekreációs szakembere, a BEAC edzője
tartja, aki még mindig aktív, profi versenyző!
Valamint a 2014 és 2015-ös évad Játék határok nélkül című tévés vetélkedő magyar csapat tagja, és a 2017-es Ninja Warrior Hungary
középdöntőse. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

HOL?
Apáczai Gimnázium

MIKOR?

KIT KERESSEK?

Szerda 18.00-19.30
Péntek 17.00-18.30

mate.sebok86@gmail.com

SEBŐK TEAM ELTE-BEAC Muay-Thai SZakosztály
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Sebők Máté

Máté SEbők aka knowledge

POLEFITNESS

Farkas Lilla - vezetőedző | Havadtői Emese - ELTE Sportösztöndíjas

Igazi kuriózum az ELTE–BEAC rúd-fitnesz
csapata, elvégre egyetlen másik egyetem sincs hazánkban, ahol űzhető lenne
ez a hihetetlen mértékben népszerűsödő
sportág. Szóval, ha eddig csak irigykedtél a barátaid fantasztikus fényképeit látva, de nem próbáltad, azt üzenjük: mikor
máskor?
Ha pedig már belekóstoltál ebbe a világba,
ahol ötvöződik az akrobatika a tánccal, a
koreográfia a szenvedéllyel, az alakforELTE-BEAC Polefitness

HOL?
BEAC Tükrös Terem

málás a nyújtással, akkor pontosan tudod
mi várhat rád nálunk – előny, hogy az
egyetem falai között járhatsz órára.
Amennyiben még mindig bizonytalan
vagy, azt érdemes tudnod, hogy a rúd-fitnesz kortól, előképzettségtől és alkattól
függetlenül elkezdhető – csak szeresd a
kihívásokat és merd átlépni a korlátaidat.
Mi a jelmondatunkkal várunk:
„Találkozzunk a tükrök előtt, a határaidon túl!”

Eltebeacpole

MIKOR?
A hét minden
napján
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Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

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. Játék közben több
mint 400 izmot mozgatsz meg. Fejleszti a koordinációs képességet és megköveteli a csapatban való gondolkodásmódot. Az edzéseink
minden mozogni vágyó érdeklődő számára
elérhetőek, mindenki megtalálja a maga szá-

HOL?
BEAC CsaRNOK

ELTE Röplabda

mára megfelelő szintet, kezdőtől a haladóig.
Az edzések mind erőnléti, mind labdás feladatokat magukba foglalnak. 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.

MIKOR?
A hét minden
napján
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Bögöly András
elteandris@gmail.com

Sakk

Grimm György – Szakosztályvezető
dr. Bognár Csaba – ELTE sportösztöndíjas

BEAC sakkozói

Eredményeket akarsz, de még a lépéseket
sem ismered? Mi megmutatjuk az utat! Sakkedzéseinken tekintettel vagyunk az eltérő
tudásszintekre. Hogy senki ne unatkozzon,
egy-egy rövid bevezető előadás után rögtön
a játéké a főszerep, a gyakorlatban tesztelve a hallottakat. Dr. Bognár Csaba FIDE
mester, illetve meghívott nemzetközi mester
vagy nagymester bevonásával alakítjuk az
edzéseket. A leglelkesebbek számára teret nyitunk a BEAC Sakk Szakosztályában
való igazolt versenyzői státuszra. Bár a klub
elsődleges célja Grimm György szakosztályvezető és Jakobetz László FIDE mester
irányításával az NB I-be való visszakerülés,
alsóbb osztályú csapataiban való szereplés
kitűnő lehetőség az amatőrök fejlődésére.
Emellett reményeink szerint mindenkit eljuttatunk a MEFOB-on az ELTE képviseletére.

HOL?
Lágymányosi Campus
Déli töMB

MIKOR?
K: 18:00-21:00

KIT KERESSEK?

Dr. Bognár Csaba
csbognardr@gmail.com

Grimm György
grimm@bgsc.hu

Spinning

Spinning edzések minden évszakban kedvezményes áron
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!

HOL?
BEAC Spinning
terem

MIKOR?
A hét minden napján

ELTE-BEAC Indoor cycling
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BEAC Iroda

cycling.beac@gmail.com

Tájfutás

Hajas Csilla - Hallgatói kapcsolattartó
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!

HOL?
Változatos helyszínek

MIKOR?
Szerda délutánonként

KIT KERESSEK?
Hajas Csilla

sila.hajaS@gmail.com

ELTE-BEAC Tájfutás csoport

Természetjárás

Pósch Dániel - szakosztályi kapcsolattartó
Olyan mozgásformát keresel, mely mindenütt
átmozgat és végig a szabad levegőn vagy?
Szeretnél a hétvégéiden testileg és lelkileg is
feltöltődni? Akkor a természetjárók között a
helyed! Általában Budapesthez közeli tájegységben barangolunk 20km-es, könnyű vagy
közepes nehézségű távokon. Haladók részére
30 km körüli túrákat is szervezünk. Egy-egy
szakasz teljesítése erőt és kitartást kíván, a
természetjárás is megkövetel egy minimális
állóképességet és fizikai erőnlétet. Sok esetben
veszünk részt túramozgalmakban, mint pl. az
Országos Kéktúra. Időnként a teljesítménytúrázásba is belekóstolunk. Edzéseink a tanítási
szünetekben sem maradnak el. Az őszi és a
tavaszi szünetben többnapos túrát szervezünk
Magyarország távolabbi vidékeire.

HOL?

MIKOR?

Változatos helyszínek

Hétvégenként

ELTE-BEAC Természetjárás
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Pósch Dániel

longposch@gmail.com

Tollaslabda

Némethy Fruzsina - ELTE SPortösztöndíjas

ELTE Tollaslabda

Szeretnél ügyességet, kitűnő reflexeket és
kiváló állóképességet igénylő sportot űzni?
Megtapasztalnád, hogy milyen is a kerti tollason túli világ? Csatlakozz hozzánk!
A tollaslabda hazánkban az utóbbi időben
kezd egyre szélesebb körben ismertté válni,
mivel a játék kortól, nemtől, tudástól függetlenül mindenki számára űzhető és az alapok
elsajátítását követően élvezettel folytatható.
A létesítmény adott, a felszerelések rendelkezésre állnak, a változatos edzések során
pedig biztosítjuk a tollaslabdázáshoz szükséges alapokat. A fejlődés garantált, így
idővel különböző versenyeken meg is mérettetheted magad. Egy olimpiai sportág, mely
egészséges testmozgást, jó szórakozást és
biztos sikerélményt kínál számodra. Mire
vársz, ne habozz!

KIT KERESSEK?

HOL?

MIKOR?

BEAC csarnok

K/CS: 16:30-18:00

Némethy Fruzsina
zsina.f@gmail.com

TRIATLON

KERESZTESI GITTA - SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ, VEZETŐEDZŐ
A triatlon a XXI. század egyik legnépszerűbb
egyéni sportja. Kiváló edzésforma, hiszen
három különböző sportot - úszás, kerékpározás, futás - 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. 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. A cél mindenki számára az
állóképesség megszerzése, az egész test
egyenletes edzése, a változatos és rendszeres mozgás beépítése a mindennapokba.

HOL?

MIKOR?

BEAC fszt. 12.
csarnokbejárat

lásd: Úszás, futás,
kerékpár

polythlon ETK és Sashegyi gepárdok

www.polythlon.hu
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KEresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

ÚSZÁS

KERESZTESI GITTA - SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ, VEZETŐEDZŐ
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 tesz majd, 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.

HOL?
Tüske USzoda
Hajós Uszoda
www.polythlon.hu

MIKOR?

Tüske Uszoda - H/SZE/CS:
18:00-19:00, 19:00-20:00
Hajós Uszoda kedd, csütörtök 6:00-7:30

KIT KERESSEK?

KEresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

polythlon ETK és Sashegyi gepárdok

Vízilabda

Várhelyi Zoltán - edző
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.
Várunk minden érdeklődőt, aki heti 2-3
edzéssel a folyamatosan erősödő Budapesti
Vízilabda bajnokságban játszana, de természetesen fejlődési lehetőséget biztosítunk
azoknak is, akik csak edzésre szeretnének
járni és ki szeretnék próbálni magukat.
Ha már van csapatod, de ELTE-s vagy, akkor
is jelentkezz, mert nálunk együtt játszhatsz
OB1-es játékosokkal együtt az MVLSZ által is
kiemelten kezelt egyetemi bajnokságban.

HOL?

MIKOR?

Hajós Uszoda
Tüzér utcai uszoda

Hajós: K/CS: 20:00Tüzér: P: 20:30-

BEAC Vízilabda
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Várhelyi Zoltán

waterpolo@beac.elte.hu

ELÉRHETŐSÉGEK/CONTACTS
SPORTÁG/SPORTS

KAPCSOLAT/CONTACT

E-MAIL

Aerobik/Aerobics

Pulay Szilvia

elteaerobik@gmail.com

Air Flow Jóga/Air Flow Yoga

Dömény Kata

airflow.beac@gmail.com

Argentin tangó

Balog Luca Eszter

elteargentintango@gmail.com

Asztalitenisz/Table tennis

Kanics Máté

kanicsm@gmail.com

Atlétika Szakosztály/Athletics

Gerendási István

beacatletikase1898@gmail.com

Ballansz tréning/Ballance training

Dömény Kata

bosu.beac@gmail.com

Box

Rozgonyi Áron

beacboxing@gmail.com

Brazil Jiu-jitsu/Brazilian Jiu-jitsu

Ránky Márta

ranky.marta@gmail.com

Cheerleading

Nagy-Kismarci Bence

nkbence@gmail.com

Darts

Kass Zoltán

kazonacci@gmail.com

Falmászás/Climbing

Erdős Gábor

egyetemiedzes@gravitybudapest.com

Funkcionális köredzés/Functional training

Barátosi Levente

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Futás/Running

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Futsal

Árendás Tamás

beacfutsal@gmail.com

Hastánc/Belly dancing

Molnár Ágnes

elteoriental@gmail.com

Hip-Hop

Juranits Rita

eltehiphop@gmail.com

Jóga/Yoga

BEAC Iroda/BEAC Office

joga.eltebeac@gmail.com

Kajak-kenu/Kayak-canoe

Meszesán György

eltevezes@gmail.com

Karate

Novák Dóra

novak.dora@gmail.com

Kerékpár/Bicycle

Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Kettlebell

Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Kézilabda (férfi)/Handball (men)

Molnár Ádám

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Kézilabda (női)/Handball (women)

Iváncsó Rebeka

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Kick-box

Németh Márk

nemethmark9700@gmail.com

Konditerem/Gym

BEAC Iroda/BEAC Office

szervezes@beac.elte.hu

ELÉRHETŐSÉGEK/CONTACTS
SPORTÁG/SPORTS

KAPCSOLAT/CONTACT

E-MAIL

Kosárlabda (férfi)/Basketball (men)

Molnár Alex

molnar.alex98@gmail.com

Kosárlabda (női)/Basketball (women)

Varga Anna

vargaanna12345@gmail.com

Kung Fu

Liszka László

tunghse1994@gmail.com

Labdarúgás/Soccer

Juhász Péter

juhasz.peter@outlook.com

Moderntánc/Modern dance

Wéber Edi

eltejazztanc@gmail.com

Muay thai

Sebők Máté

mate.sebok86@gmail.com

Polefitness

Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

Röplabda/Volleyball

Bögöly András

elteandris@gmail.com

Súlyzós erőedzés

Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Sakk/Chess

Dr. Bognár Csaba/Grimm György

csbognardr@gmail.com/grimm@bgsc.hu

Spinning

BEAC Iroda/BEAC Office

cycling.beac@gmail.com

Tájfutás/Orienteering

Hajas Csilla

sila.hajas@gmail.com

Természetjárás/Hiking

Pósch Dániel

longposch@gmail.com

Tollaslabda/Volleyball

Némethy Fruzsina

zsina.f@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

waterpolo@beac.elte.hu

Kispályás labdarúgó-bajnokságok
Five-a-side tournaments

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

Viseld a szíveden az ország
első számú egyetemét!

www.elteshop.hu

Kapcsolódj az ELTE Telenoros flottájához,
telefonálj flottán belül ingyen és élvezd a
kedvezményeket!

www.eltephone.hu
Az ELTEphone szolgáltatást csak ELTE-s hallgatók és
dolgozók vehetik igénybe. Újabb ok, hogy ELTE-s legyél!

