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 27. Tök jó nap (Petőfi u. Óvoda)
2017. október 29. CQB Airsoft (Csávoly)
2017. november 16. VIII. Idősek tornája

Tervezett program:
2017. november 18. Lan-Party

Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztály autós ügyességi versenyei előzetes tervek alapján

Baranta (Déli Tüzek Őrzői):

VIII. Idősek tornája Bácsalmás
Helyszín: Civil Segítő Pont (Fiedler Közösségi Ház)
Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75.
Időpont: 2017.11.16. 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 29. CQB Csávoly

2017. október 29. Tök jó nap (Petőfi u. Óvoda)

Tervezett program:
2017. november 18. Lan Party

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. október 11. VII. Idősek tornája Bácsalmás
Októberi 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. október 13. Toborzó Nap (Híd-tó)

Híd-tón került megrendezésre 2017.10.13-án a Toborzó Nap, ahol 4 osztály diákjainak tartottunk airsoft, íjász és
gymstick bemutatót. Délelőtt 8 órára mentünk a Hunyadi János Gimnázium 8. osztályos diákjaiért, ahol volt
lehetőségünk 45 percen keresztül kipróbálni a 3 lehetőséget. Azt követően a 8. osztályosok után a 7. osztályosokért
mentünk, ők is ugyan ezekkel a lehetőségekkel élhettek. Harmadik csoportként a 10. osztály érkezett és végezetül az
általános iskola kisegítő tagozatának mutattuk be a sporteszközöket, fegyvereket, íjakat és kipróbálhatták őket. A
gyerekek nagyon élvezték a délelőttöt. Az idő nekünk kedvezett, mert szép napsütéses, őszi délelőttünk volt. A
diákokat az Egyesületünk és más közreműködő egyesület buszaival szállítottuk. A résztvevőknek más pályázati
forrásból biztosítottunk ebédet.
A délelőttön 102 fő vett részt.
Célcsoportok: Bácsalmás: 96 fő
Baja: 1 fő

2017. október 15. IV. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny
2017.10.15-én került megrendezésre a Dél-Alföldi Autó-és Motorsport Szakosztály (DAMSZ) tagjai szervezésében, a
IV. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny. Reggel 8 órától önkéntesek segítségével kezdődtek meg a munkálatok, sátor
állítás, pályaépítés, hangosítás és kordonszalagok kihelyezése. A nevezők ebben az időszakban adhatták le
nevezéseiket, E1, E2, H1, H2, H3, N kategóriákban, majd gyalogosan bejárhatták a pályát. 10 órakor Koncz István
köszöntötte a résztvevőket, majd a nevezők gyakorlóköröket tehettek. Folyamatosan érkeztek az autósportot kedvelő
nézők és szurkolók. Az ebéd a versenyzőknek babgulyás volt. Ebéd után megkezdődött az igazi verseny a mért
körökkel. Szoros időeredmények születtek, ameddig ezeket összegezték a pályabírók, addig a versenyzők élmény
autózást tartottak a nézőknek. Sok néző élt ezzel a lehetőséggel, ilyenkor testközelből is átélhetik az autó versenyzés
izgalmát.
16 órakor megkezdődött az eredményhirdetés, melyen a dobogós helyezéseket elérő versenyzőknek Koncz István, és
Mészáros Beatrix adta át az érmeket és a serlegeket.
Résztvevők száma: 105 fő

