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Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2015. (VI. 25.) határozatával 
jóváhagyta a 2015. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság napirendjei között szerepel a Linea Aerobik Klub munkájáról szóló 
tájékoztató. 

Bimbó Katalin elnök, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített 
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 

 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága a Linea Aerobik Klub munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 
 
 
Békés, 2015. november 25.  
 
 
        Deákné Domonkos Julianna 
                   bizottsági elnök 
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BESZÁMOLÓ 

A LINEA AEROBIK KLUB MUNKÁJÁRÓL 
 
 
 A beszámolót készítette Bimbó Katalin elnök.  
A Linea Aerobik Klub 2003-ban alakult, mint közhasznú, nonprofit szervezet. 
A Klub elnöke és edzője Bimbó Katalin, titkára és segítője Sáfrány Róbert. 
2003-ban elsőként alapítottuk meg Békés városában ezt a verseny aerobikkal foglalkozó 
klubot. Akkoriban még kevesen tudták, hogy valójában mit is jelent ezt a sportág.  
10 gyermekkel kezdtük el az oktatást, az akkor még bérelt épületben. A sportolás feltételeinek 
biztosításához jelentős átalakításokat kellett az épületen végezni, amit saját erőből, mint 
magán személyek finanszíroztunk.  
2004-ben kértük felvételünket a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakágának tagjai közé, 
amit meg is kaptunk, azóta veszünk részt  a szövetség által rendezett versenyeken. A 
sportolóink létszáma változó, de folyamatos növekedést mutat.  Az országos szintű 
versenyeken számos jó eredményt értünk el, 2007-ben utánpótlás II. korosztályban, csoport 
kategóriában megnyertük az aerobik diákolimpiát, 2010.-ben felnőtt korcsoportban Magyar 
bajnokságot nyertünk. 2013.-ban Diákolimpiai 2. helyezés a legjobb eredményünk. 2014-ben 
az I. Vasas Nemzetközi Aerobik Openen felnőtt kategóriában arany érmet nyertünk,  
Mára elértük, hogy az ország egész területén, aerobik szinten jól ismerik a nevünket. A 
Magyar Bajnokság és a Diákolimpia is több fordulós verseny, ami  
egész évben nagyon sok munkát igényel. Elsősorban ezekre a versenyekre készítjük föl 
sportolóinkat, heti három alkalommal tartandó edzéseinken. Amikor a szükség úgy hozza, heti 
4-5 alkalommal is edzünk, amibe sokszor a hétvége is beletartozik.  
Mire egy sportoló eljut odáig, hogy képzettsége eléri a verseny szintet, rengeteget kell, 
dolgoznia, edzőjével együtt. Sokszor a másfél perces verseny gyakorlatok nem tükrözik 
a mögötte álló munkát. A sportolóknak sok féle kritériumnak kell megfelelnie, a verseny 
gyakorlat is számos szigorú követelést tartalmaz. A versenyek megedzik a sportoló testét-
lelkét, a kudarcok törekvésre, sarkallják, és megtanítják küzdeni, meg tanulnak 
alkalmazkodni, társaikkal hajszálpontosan együtt dolgozni. Ezek a feladatok sokszor 
megválasztják a sportolókat, van, aki nem tud eleget tenni, a kihívásoknak, gyakran személyi 
ellentétek gátolják a közös munkát. A fentiek miatt a sportolók pszichés vezetése is rendkívül 
fontos. Ennek érdekében közös programokat szervezünk, nyaranta edzőtáborozunk.  
A versenyekre való felkészítés a munkák elsődleges célja, de természetesen nem lesz 
mindenkiből versenyző, aki nem jut el erre a szintre, az ugyanúgy dolgozik, mint a 
versenyzők, de tudását fellépéseken, bemutatókon mutatja meg. Olyan sportolónk is van, aki 
csupán egészségügyi okok miatt választotta ezt a sportágat, pl. túlsúly, gerinc és tartási 
problémák.  
Az aerobikon kívül táncoktatás is folyik, de ez nem verseny szintű, csak a fellépéseket 
szinesítjük vele.  
Az elmúlt évek alatt fokozatosan épültünk be a város és a megye sport életébe. Eleinte 
városunkban kaptunk lehetőséget fellépésekre, ma már az egész megye területére kapunk 
meghívásokat különféle sport és szórakoztató rendezvényekre. Rendszeresen támogatjuk 
fellépéseinkkel a fogyatékosoknak és nagycsaládosoknak szervezett rendezvényeket. 
Tagjai vagyunk a Drogmentes Magyarországért Mozgalomnak.  Ezeken kívül a város és a 
városi művelődési központ rendezvényein is, ha meghívnak, részt veszünk. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy munkánk eredményes, büszkék vagyunk sportolóinkra,  
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Főleg azokra, akik a kezdetektől kitartottak, és megalapozták ennek a sportágnak a hírnevét és 
ezzel Békés város hírnevét is.  Ők sajnos már kiröppentek, tanulmányaikat más városok 
egyetemein folytatták, új sportolók léptek a helyükbe, a kezdeti 10 sportolóból  
Most a kb. 20-30 körüli a taglétszámunk, ami nagyon jó de a feltételek megteremtése mára 
elég nehéz kérdés lett.  Termünk nagyon kicsi, nem tudjuk biztosítani a sportolóknak a teret és 
a verseny terület méretét sem a felkészüléshez, és ez sajnos gátat szab a további fejlődésnek, 
ezért nov. 09.-től elköltöztünk egy kicsivel nagyobb terembe, de továbbra is keresünk olyan 
helyet, ahol minél jobb körülményeket tudunk biztosítani a sportolóknak. A verseny aerobik 
gyakorlatilag a torna alapjaira épül, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, fejlődhessünk 
tornatermi körülményekre és felszerelésre lenne szükségünk.  
Hely problémánkra változatlanul várunk segítséget. 
Pénzügyi szempontból a klub az önkormányzat támogatásából, a tagdíjakból és a fellépéseken 
kapott támogatásokból tartja fönn magát.  
Szakmai szempontból a klub olajozottan működik, és szeretnénk, ha problémáink 
megoldódnának, szeretnénk minél több magas szintű sportolót kinevelni, és minél több sikert 
elérni.  
 
 
 
 
 
 
 Békés, 2015. 11.19. 
 
 
 
 
                                                                                       Tisztelettel: Bimbó Katalin 
                                                                                                              elnök 
 


