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. szeptember 16. Pokoli éjszaka
2017. szeptember 21. VI. Idősek tornája
2017. szeptember 24. Kerekezzünk együtt!
2017. október 27. Tök jó nap
Tervezett program: 2017. december 09. Adventi vásár

Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztály autós ügyességi versenyei előzetes tervek alapján
2017. szeptember 17.  3. Tompai Autós Ügyességi Verseny
2017. október 15.  4. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny

Baranta (Déli Tüzek Őrzői):

VI. Idősek tornája Bácsalmás
Helyszín: Civil Segítő Pont (Fiedler Közösségi Ház)
Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75.
Időpont: 2017.09.21. 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

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

2017. szeptember 17. III. Tompai Autós Ügyességi Verseny

2017. október 15. IV. Csávolyi Autós Ügyességi Verseny

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület

EFOP-1.3.5-16-2016-00367 GENERÁCIÓK EGYÜTT A KÖZÖSSÉGEKÉRT A BÁCSALMÁSI JÁRÁSBAN

Tök jó program
mindenkinek!
2017.10.27. 9:00-16:00
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!

Tervezett program: 2017. december 09. Adventi vásár

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

KERÉKPÁRTÚRA

Kerekezzünk együtt!
2017. 09. 24.
Bácsalmás – Tataháza – Mélykút – Kunfehértó tófürdő Bácsalmás
Gyülekező: 9 óra, Fiedler Közösségi Ház
Indulás: 9:30
Várható érkezés: 18 óra
Jelentkezési határidő: szeptember 20.
A részvételhez regisztráció szükséges.

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

facebook: Generációk Együtt

EFOP 1.3.5-16-2016-00367 EGYÜTT A KÖZÖSSÉGEKÉRT
A BÁCSALMÁSI JÁRÁSBAN

Elérhetőségek 70/4264656: Szilasi Gábor
E-,ail: civilpoonss E-mail: civilponts@gmail.com
Facebooooooooofacebook: Generációk Együtt
wweblap:generaciokbacsalmas.hu

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. 08. 10. V. Idősek tornája

Augusztusi idősek tornáján, a melegre való tekintettel elég kevésen jelentek meg a megszokotthoz képest.
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: 8 fő
Helyszín: 6430, Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75., Civil Segítő Pont

2017. 08. 11-12. Hagyományok udvara

2017. augusztus 11. 17:00-20:00 óráig tartott a „Hagyományok udvara” első napja, amelynek helyszíne a
Gyűjtemények Háza volt. Régi mesterségek bemutatását, kézműves foglalkozásokat tekinthettek meg az érdeklődők. A
Gyűjtemények házának udvarán Szombathy Bálint, Munkácsy-díjas művész mondott köszöntőt, majd a Novák Dani
szervezte Rakéta művésztelep alkotásait nézhették meg az érdeklődők. A telep művészei gyermekfoglalkozást
tartottak, Tóth Eszter Egy véka só c. élményszobája, koncertek és szabadtéri vetítés gazdagították a késő estig tartó
programot. Helyszínen szendvicset és inni valókat is lehetett fogyasztani.
Ezzel párhuzamosan folyt a „ VII. Népek, Ízek Forgataga” rendezvény, ahol mindenki megtalálhatta a neki tetsző
programot.
2017.08.11-12-én, pénteken és szombaton a Gróf Teleki utcában nemzetiségi tánccsoportok és egyéb táncos, zenés
produkciók szórakoztatták a látogatókat. Többek között a Csúzligolyók Rock Band, Zoltán Erika és a Piramis zenekar
adott koncertet. Idén is része volt a programnak a Retro Disco, a Fire Harmony Tűzzsonglőr Társulatának előadása, a
nemzetiségi ételkóstoltatás, majd zárásul utcabál a Party -Túra zenekarral. A szombat délutáni programot az időjárás
félbeszakította, így a résztvevők száma lecsökkent a második napon.
A Népek-Ízek Forgatagán ezúttal a gyerekeknek külön helyszínt biztosítottak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola felső
tagozatának udvarán. A kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók és játékok mellett a Vöröskereszt, a K&H Bank,
a mentősök, a rendőrség bűnmegelőzési osztálya a Bike Safe országos kerékpár-regisztrációs programmal valamint a
Magyar Honvédség is képviseltette magát egy-egy standdal.

2017. 08. 12. Lan-party

Délután fél 4-re összegyűlt az izgatott 6 fős csapat, ezután elkezdődött a gépek felkészítése a játékra. 30 perces
játszmák kerültek sorra, a mindenki által jól ismert Call of Duty játékkal. A 10 fős csapat két részre oszlott és
megkezdődött a „harc”. A játék közötti szünetekben megbeszélésre került sor az alkalmazott stratégiáról.
A háborúk között más forrásból finanszírozott étkezésre került sor, amelyet az ott megjelent versenyzők főztek
meg. A vacsora után újult erővel estek egymásnak a csapatok. Az izgalmas rendezvény hajnali 3-kor ért véget,
ahonnan mindenki sok-sok élménnyel tért haza.
Résztvevők száma: 10 fő
Rendezvény helyszíne: 6430, Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75., Civil Segítő Pont

2017. 08. 13. DAMSZ Kiskunhalas

Kiskunhalason már második alkalommal rendezhettünk autós ügyességi versenyt a tanpályán. 2017.08.13-án,
reggel a hirtelen jött hűvös idő és a folyamatosan szitáló eső sem szegte az autózás szerelmeseinek kedvét, 8
órától önkéntesek segítségével kezdődtek meg a munkálatok, úgy, mint sátor állítás, pályaépítés, hangosítás
beüzemelése, kordonszalagok kihelyezése.9:00-10:00 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 órától 12:00 óráig gyakorlóköröket tehettek a versenyzők.12:00-16:00 között megkezdődött az
igazi verseny a mért körökkel. Szoros időeredmények születtek, de míg ezeket pontosították a bírók, addig
versenyzőink közönség-élményautóztatást tartottak. Sokan éltek ezzel a nem mindennapi lehetőséggel, ahol
ilyenkor testközelből is részese lehet a fergeteges autózásnak. Olykor a szó szoros értelmében pattanásig feszült
volt a helyzet, hiszen nem egy versenyző az autója gumijait nem kímélve füstöltette kerekeit, utasa és a nézők
hihetetlen nagy örömére.16:00-kor megkezdődött az eredményhirdetés, melyen a dobogós helyezéseket elérő
versenyzőknek Farkas Dániel, Kiskunhalas alpolgármestere adta át az érmeket és serlegeket.
2017. év bajnoki fordulójának ötödik versenynapján, 41 versenyző tesztelte tudását, valamint közel százan kísérték
figyelemmel a rendezvényt.

2017. 08. 27. CQB Airsoft-Csávoly

A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesületen belül működő, Johnfishtoday airsoft szakosztály, már
többször megmérette magát különböző rendezvényeken. A jó csapat szellem és játékkedv késztette őket arra,
hogy a saját pályájukon is játékot rendezzenek. Így került sor 2017.08.27-én a CQB (épület harc)-airsoft Csávoly
elnevezésű airsoft játékra.
Izgalommal és kíváncsian várták a napot, hogyan sikerül és hányan vesznek részt rajta.
Már reggel 8 órakor tereprendezést és pályaépítést tartottak a fiúk, közben érkeztek a játékra jelentkezők. 9
órakor a szakosztály vezetője ismertette a játékszabályokat, majd megkezdődött a harc. Igaz, épületjátéknak
hirdették, de annyira beleélték magukat a játékosok a csatába, hogy birtokba vették az egész területet.
A pálya nagysága is korlátozza a játékosok számát, de várakozáson felüli volt az érdeklődők száma. A korosztályok
közötti idő is távolinak bizonyult. A 18 éven aluliak, csak szülői nyilatkozat ellenében vehetnek részt a játékon, de
ezt a szabályt is betartva, 17-50 év között csatáztak a játékosok. Többen egy családba (apa, fiú) tartoztak.
9 órától 17 óráig kisebb-nagyobb szünetekkel háromszor indultak a „csatamezőre” a „katonák”.
17 órakor jó hangulatban, elégedetten, s a következő játékot már várva távoztak az airsoft játék szerelmesei.

Az eseményen Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, valamint más járásokból 17-50 év között, összesen 23-an vettek
részt.

