Szakmai beszámoló
AEK Beloiannisz
2455 Beloiannisz, Sportköz 1.
Az Egyesület elnöke: Lakakisz Vangelisz
Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Az AEK Beloiannisz célja Beloiannisz község és a vonzáskörzetébe tartozó
lakosság szabadidős és versenyszerű sportolásának szervezése, sportesemények
lebonyolítása. Az Egyesület 2000. február 3. napja óta működik egyesületi keretek
között, azonban a helyi sporttevékenység szervezése több évtizedre tekint vissza.
Az Egyesület által szervezett és lebonyolított sport elsődlegesen a labdarúgás. Az
Egyesület által működtetett és üzemeltetett sportlétesítmény a Beloiannisz,
Sportköz 1. (177 hrsz) ingatlanon található. Az ingatlan Beloiannisz Község
Önkormányzatának

tulajdonában

van.

A

sportlétesítményhez

kapcsolódó

valamennyi fejlesztéshez a helyi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta. A
sportlétesítmény egy nagy méretű füves pályából, valamint egy többfunkciós
épületből áll (hazai öltöző, vendég öltöző, bírói öltöző, vizes blokkok, raktár). A
felnőtt labdarúgó csapat jelenleg a Megyei III. osztályban szerepel. Az Egyesület
korábbi szakmai tevékenységét csak a felnőtt csapat trenírozása és szereplése
jellemezte.

A 2010. évtől kezdődően azonban egyre nagyobb igény jelentkezett a településen
arra vonatkozóan, hogy a tehetséges helyi gyermekek és fiatalok számára is
szervezzenek edzéséket és kezdődjön meg az utánpótlás nevelés. Ennek keretében
jelenleg az U13 alatti kategóriában 23 fő gyermek sportol. A részükre az elmúlt két
évben évente sporttábort szerveztek, valamint a térségben / megyébe számukra
szervezett labdarúgó tornákon is részt vettek. Az Egyesület középtávú célkitűzései
között szerepel, hogy valamennyi U korcsoportban legyenek igazolt játékosok,
valamint a számukra szervezett labdarúgó tornákon és bajnokságokon részt
vegyenek. A helyi sportélet fellendüléséhez kapcsolódóan az is igényként
jelentkezett, hogy a sportolni vágyó helyi női lakosság számára női labdarúgó
edzéseket szerveznek. Mind az utánpótlás nevelés, mind a női foci létrehozásának
fő célja az egészséges életmódra nevelés, a sport szeretetének népszerűsítése, a helyi
közösségi élet fellendítése. Az Egyesület számára fontos, hogy a helyi hátrányos
helyzetű családok gyermekei számára is biztosítsák a sportolási lehetőséget,
biztosítva számukra valamennyi sporteszközt és sportfelszerelést. Az AEK
Beloiannisz évente két alkalommal sportnapot szervez a helyi lakosság számára,
együttműködve az helyi Önkormányzattal, valamint a többi helyi civil szervezettel.

A sportnapon a sportprogramok mellett kulturális programelemek is jelen vannak,
valamint prevenciós tevékenységet is végeznek (szűrővizsgálatokat végző sátrak
felállítása, életmód tanácsadás szakemberek bevonásával).

Fejlesztések
A LEADER 3. számú intézkedéséhez kapcsolódóan, a HVS „Szabadidős
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése” célkitűzés keretében az alábbi
fejlesztés valósult meg: beszerzésre került 1 darab Oleo-Mac755 típusú fűkasza,
valamint 1 darab MTD-PLATINUM RD (24/105) típusú fűnyíró traktor. A
sporttelep teljes egészében bekerítésre került.

A 2014. és 2015. évi fejlesztési elképzelések között az alábbi területek szerepelnek: a
sportpálya mellé mobil lelátó és digitális eredménykijelező telepítése; a sportöltöző
külső – belső felújítása és berendezésének cseréje (öltözőpadok), az utánpótlásneveléshez kapcsolódóan sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése.
Beloiannisz, 2014-05-11
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