SzLHKE hírlevél
A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület üdvözli Önt!

Honlapjaink, ahonnan szintén tájékozódhatnak, informálódhatnak:
http://www.generaciokbacsalmas.hu
http://www.szlhkse.hu
http://www.sat.szlhkse.hu

2017 még hátralevő eseményei:
2017. október 11. VII. Idősek tornája
2017. október 13. Toborzó Nap (airsoft, Baranta, gymstick)
Tervezett program:
2017. október 27. Tök jó nap 1.
2017. október 31. Tök jó nap 2.
2017. december 09. Adventi vásár

Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztály autós ügyességi versenyei előzetes tervek alapján
2017. október 15.  4. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny

Baranta (Déli Tüzek Őrzői):

VII. Idősek tornája Bácsalmás
Helyszín: Civil Segítő Pont (Fiedler Közösségi Ház)
Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75.
Időpont: 2017.10.11. 9:30-10:30
Belépés ingyenes!

Info: Mózer Andrea
tel: 30/ 869 28 33
e-mail: civilponts@gmail.com
www.generaciokbacsalmas.hu
facebook: Generációk Együtt

A program változtatási jogát fenntartjuk!

EFOP 1.3.5-2016-00367 Generációk Együtt a Közösségekért
a Bácsalmási Járásban

2017. október 15. IV. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny

2017. október 13. Toborzó Nap (Híd-tó)

Tervezett program: 2017. december 09. Adventi vásár

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, a Szent László
Határrendész Közhasznú Egyesület
és a Civil Segítő Pont által 2017. 12. 09-én 9:00-17:00 óra között
megrendezésre kerülő Adventi Vásárra!

Helyszín: 6430, Bácsalmás, Gr. Széchenyi u.75., Fiedler Közösségi Ház
belső udvara valamint Kovachich Köz

A program változtatási jogát fenntartjuk!

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
EFOP-1.3.5-16-2016-00367 GENERÁCIÓK EGYÜTT A KÖZÖSSÉGEKÉRT A BÁCSALMÁSI JÁRÁSBAN

Tök jó program
mindenkinek 1.
2017.10.27. 8:00-12:00
Fiedler Közössségi Ház udvara ( bejárat a „kis”utca felöl)
6430 Bácsalmás, Gr.Széchenyi u. 75.

Mindenkit szeretettel várunk egy közös családi napra, ahol a Tökről szól
minden!
Hozz magaddal tököt, eszközöket (kés,kanál),régi lepedőt,ollót
fonalat,ragasztót, egyéb díszítőelemeket, mécsest.
Szüleid, Nagyszüleid, egy kis tökös süteményt, sült tököt.
Mi biztosítjuk a jó hangulatot, asztalt és segítséget, valamint jutalmat a
szorgos kezeknek! Az elkészült lámpások a város nevezetesebb pontjain,
készítőjük megnevezésével fognak világítani!
Az esemény változtatási jogát fenntartjuk!

Részletes információ az egyesületről és szakosztályairól
SzLHKE: A Szent László Határrendész Egyesület 2003-ban alakult, akkor még Bácsalmás Határőr Sportegyesület néven. Több éven
keresztül...folyt köv.
Civil Segítő Pont: Civil szervezeteket segítő információs pontot nyitottunk Bácsalmáson a Fiedler Közösségi Házban 2013. december 1-én,
mely a Szent László Határrendész Közhasznú Sportegyesület... folyt köv.
DAMSZ: A bácsalmási székhelyű Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület autósport szakosztálya vagyunk, Bácsalmáson és
környékén szervezünk autós rendezvényeket, elsősorban ügyességi versenyekre... folyt köv.
Johnfishtoday Airsoft Team: A Johnfishtoday 2007. évében alakult, mint baráti társaság... folyt köv.
Holdruta: Kunfehértói civil közösségek képviselői fogtak össze azért, hogy a jövőben együttműködve, közösen ... folyt köv.

Együttműködő partnereink:
Bácsalmás Város Önkormányzata
Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület
Civil Információs Centrum
Civilek a Jövőért Alapítvány
Madarasi Harmonikások Alapítványa
Track Dance Moderntánc Egyesület

Szolgáltatásaink igényelhetők az alábbi linkeken
Kisbusz (info)

Airsoft játék (info)

Tanterem (info)

Kerékpár bérlés (info)

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
Székhely: 6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt. 1.
Adószám: 18365713-1-03
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402843-50526568-74491002
www.szlhkse.hu
www.sat.szlhkse.hu

Támogatóink

Nem szeretne több levelet kapni? Leiratkozás

Egy kis tájékoztató a már megtörtént eseményeinkről:
2017. 09. 21. VI. Idősek tornája

Szeptemberi idősek tornáján, a várt létszámnál többen jelentek meg. A torna a gymstick program köré
épült. Ez az edzésforma számos lehetőséget biztosít a rehabilitációs edzéstől a versenysportig. Napjainkban
egyre több ember fordít figyelmet a törzs stabilitására, az egyensúlyra, a koordinációra. A gyakorlatokat
ellenállással szemben végezve az egész testre ható edzést tesz lehetővé. A gymstick rendelkezik
kapcsolódási pontokkal a test súlypontjához bármelyik oldalon, ami azt jelenti, minél jobban feszülnek a
gumikötelek, annál nagyobb kihívást jelent a test izmainak, hogy fenntartsák a törzs helyes stabilitását.
-

Tökéletes testtartás fejlesztése

-

Egészséges, stabil gerincoszlop fejlesztése

-

Erő-és állóképesség fejlesztése

-

Egyensúlyérzék fejlesztése

A résztvevők nagyon élvezték Mózer Andrea gymstick oktató programját.
Résztvevők száma: 10 fő
Helyszín: 6430, Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75., Civil Segítő Pont

2017. 09. 17. DAMSZ Tompa

Szakmai beszámoló: Tompán már harmadik alkalommal rendezhettünk autós ügyességi versenyt a Táncsics
utcában. 2017.09.17-én reggel a hirtelen jött hűvös idő, és a folyamatosan szitáló eső, valamint a délután
megérkező vihar sem szegte az autózás szerelmeseinek kedvét. 8 órától önkéntesek segítségével kezdődtek meg a
munkálatok úgy, mint a sátorállítás, pálya építés, hangosítás beüzemelése, kordonszalagok kihelyezése.
9:00-10:00 óra között érkeztek a nevezők, valamint családtagjaik, barátaik. Ebben az időszakban adhatták le
nevezéseiket is, E1, E2, H1, H2, H3, N kategóriákban, majd gyalogosan járhatták be a pályát. 10:00-12: 00 óráig
gyakorlóköröket tehettek a versenyzők. 12:00-17:00 óra között megkezdődött az igazi verseny, a mért körökkel.
Szoros időeredmények születtek. Ameddig ezeket összegezték a bírák, addig a versenyzők közönségélményautózást tartottak. Sokan éltek ezzel a nem mindennapi lehetőséggel, ahol ilyenkor testközelből is részesei
lehetnek a fergeteges autózásnak.
17:00 órakor megkezdődött az eredményhirdetés, melyen a dobogós helyezéseket elérő versenyzőknek, Koncz
István adta át az érmeket és serlegeket.
2017.évi tompai bajnoki fordulón, 35 versenyző tesztelhette tudását, valamint közel 50-en kísérték figyelemmel az
eseményt.

2017. 09. 16. Pokoli éjszaka 6.

A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesületen belül működő, Johnfishtoday airsoft szakosztály, már
többször megmérette magát különböző rendezvényeken.
A program szervezése megtörtént, ahol azonban a rossz idő miatt mindössze 9 fő vett részt.

2017. 09. 24. Kerekezzünk együtt! – Kerékpártúra

Kissé nehezen indult a nap az időjárás viszontagságai miatt, reggel 7 órakor még kérdőjelekkel, a fejünkben
nehezen tudtunk döntést hozni a rendezvénnyel kapcsolatban, mert nagyon borús volt az idő, de minden
félelmünket félre tettük és úgy döntöttünk, hogy csak jó idő lehet, így belevágtunk a napba. Sajnos néhányan
megijedtek és lemondták a túrát, de a bátrabbak neki indultak!
9:00 Gyülekező, regisztráció
9:30 Indulás Bácsalmás Gróf Széchényi u. 75. udvarából, rendőri felvezetést kaptunk Tataházáig, onnan
kerékpárúton folytattuk tovább az utunkat Mélykútig, ahol még csatlakoztak a csapathoz túrázni szerető emberkék
és ismét kaptunk rendőri felvezetést, mert ezen az útszakaszon nincs kerékpárút. Mélykútról folytattuk utunkat
Jánoshalmáig itt ismét csatlakoztak hozzánk tekerni vágyók. Jánoshalmáról Kunfehértó tófürdőig tartott az úti célunk
a tófürdőnél pihentünk és egy tál étellel vártuk a részvevőket, néhány mondatban Sarok Krisztián ismertetőt tartott
a Kunfehértói egyesületről, civil életről.
14:00 Visszaút Kunfehértó tófürdőtől Bácsalmásig, közben rövid pihenőket tartottunk.
17:00 Visszaérkezés
Résztvevők között volt gyermek és idősebb korosztály. Jó döntés volt, hogy elindultunk az időjárás nekünk
kedvezett, mindenki nagyszerűen érezte magát már várjuk a folytatást.
Össz. km 77,8 km
Össz. létszám: 45 fő
Célcsoport:
Bácsalmás: 28 fő
Jánoshalma: 14 fő
Egyik sem: 3 fő

2017. október 14. Horgászbál (Madarasi Horgász Egyesület)

A rendezvény nem a Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület szervezésében történik.

