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Boldog Apák napját!

Búcsú az iskolától

Iskolai sport programok

Mozdulj Világos Sport Egyesület

házi versenyek, sportnapok, nyíltnapok szervezésével felhívni a figyelmet a sport és az
egészséges életmód fontosságára, mellyel egyben a
közösséget is fejleszthetik, építhetik

Pernecker Judit vagyok, a Mozdulj Világos Sport
Egyesület egyik lelkes alapítótagja és egyben a vízi
részleg vezetője. Szeretnénk a nyári hónapokban
bemutatni és jobban megismertetni egyesületünket a
Világosi Hírmondó olvasóival. Három tagunk írását
olvashatják egyesületünk munkájáról, működéséről és
személyes tapasztalataikról.

az egyesületi keretek adta pályázati és egyéb
lehetőségeket mélyebben megismerni és kihasználni az eszközpark és a programok szervezése terén
Mozdulj Világos!

Mihalovics Dóra
A Mozdulj Világos Sport Egyesületet (MVSE) több
mint 10 éve, 2008-ban alapították helyi sportkedvelő
fiatalok, azzal a céllal, hogy a sporton keresztül
építsenek közösséget, mutassák meg a környezetükben élőknek és elsősorban a gyerekeiknek - a következő generációnak - a sport és az egészséges életmód
fontosságát, közösségteremtő erejét.
Mára az egyesület több mint 40 tagot számlál, a helyi
gyerekes családoktól, lelkes fiatalokon át, egészen az
egészséget és a sportot mára nagyra becsülő idősebb
korosztályig. Az utóbbi években sok nyaralótulajdonos is örömmel nyitott a sportegyesület felé. Éves
tagdíj fizetése mellett bárki taggá válhat, aki a fenti
célokkal és elvekkel azonosul.
A nyári időszak különösen aktív az Egyesület
életében, hiszen a tagok jó része a különböző vízi
sportok szerelmese, sokan közülük szörföznek,
kajakoznak vagy az újonnan divatba jött SUP
deszkákon eveznek. Az MVSE az önkormányzat
2014. évi kedvező döntése alapján térítésmentesen
használhatja a Club Aliga területén lévő nádfedeles
épület középső blokkját az egyesületi eszközök és a
tagok saját sporteszközeinek éves tárolására, emellett
az épületben található mosdó takarítását az egyesület
látja el a szezonban.
A nyári hónapokban (június, július, augusztus)
minden héten csütörtökön délután 16:30-18:30
között az MVSE lehetőséget biztosít minden
érdeklődőnek, hogy a helyszínen kipróbálja az
egyesület eszközeit, megismerje az elérhető vízi
sportokat vagy akár az egyesület munkáját, tagjait.
Természetesen megfelelő védőfelszerelést (mentőmellény) és információt is biztosítanak.
Az egyesület működése mára stabillá vált és új
célokat tűzött ki a vezetés a tagokkal egyetértésben:
szeretnének aktívan részt venni a település sportéletében csatlakozva az éves rendezvénynaptár
eseményeihez vagy önálló egyesületi sportesemények szervezésével

Balogh Ákos vagyok, és idén 10. éve vagyok tagja az
MVSE-nek. Belépéskor kettő gyermekem volt, azóta
még kettő született, és most nyáron várom az ötödiket.
Gyermekkorom óta szörfözök, és az MVSE tagjaként
lehetőségem volt a gyermekeimet is megtanítani.
Tavasztól őszig járunk az MVSE-be legalább heti
rendszerességgel szörfözni. Az MVSE egy jól működő Sportegyesület, sok elkötelezett taggal, akik közül
sokan már 30 vagy több éve itt szörföznek és vízisportolnak. Nagyon sok barátra és ismerősre tettünk itt
szert, jókat beszélgetünk mert a vízisportok kapcsán
mindig van közös téma, és persze segítjük egymást a
sporteszközök vízre tételében, vagy akár vészhelyzetben is. Az Egyesület vezetősége nagyon elkötelezetten végzi munkáját, teljesen társadalmi munka
alapon, és szervezi a tennivalókat a több mint 40 tag
számára, ami magában foglalja az előkészületi munkákat, ilyen a stég vízre tétele, tároló takarítás, lomtalanítás, stb. Az Egyesület tagjai ezen felül Balatonvilágos lakói számára, nyáron szervezik a heti rendszerességű vízisport napokat, amikor a lakók és családtagjaik az MVSE vízisport eszközeivel kajakoznak, SUP-oznak es szörföznek. Ilyenkor különösen
fontos az MVSE tagok felkészültsége, és a biztonsági
előírások betartásának biztosítása. Az egyesület
minden résztvevő számára megfelelő méretű mentőmellényt biztosít, és az egyesületi tagok azt segítenek
felvenni, megigazítani, majd a vízieszközök vízre
tételében segítenek, továbbá figyelik a vízisport napok
résztvevőit, hogy azok a kijelölt határokon belül
maradjanak. A résztvevőknek mindig nagy élményt
jelentenek ezek a napok, legyen szó akár családokról,
gyerekekről vagy idősebbekről.
Az Egyesület gazdasági oldalról is nagyon jól működik. Éves tagdíj fedezi a költségeket, amiből jó
minőségű sporteszközöket és mentőmellényeket
vásárol a vízisport napok résztvevői, illetve a tagok és
családtagjai számára.
Én és a családom hálásak vagyunk, hogy az Egyesület
tagjai lehetünk, és szeretném a köszönetemet kifejezni
a vezetősége felé, illetve az Önkormányzat felé, aki a
helységet biztosítja a „Nádfedeles Épületben” az
egyesület számára.

együttműködést kívánnak építeni a településünkön
működő többi sporthoz kapcsolódó csoporttal
szeretnék a vízi sportok mellett tovább szélesíteni a
sportágakat, melyeket a tagok kipróbálhatnak vagy
épp bemutathatnak az érdeklődő társaknak
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2. oldal

folytatás a 2.oldalról
Bardóczky Egon, MVSE tag
Éppen tíz éve vettünk nyaralót Balatonvilágoson.
Azóta strandolunk a „Nádfedeles Ház” partszakaszán
kellemes környezetben, szimpatikus, közvetlen
törzsvendégek társaságában, akik közül többekkel
barátságot is kötöttünk. Ajánlásukra fiammal hamarosan beléptünk az MVSE közösségébe. Számunkra
nagy segítség, hogy a jutányos tagdíj, és tárolási díj
ellenében a szörföket (részben összeszerelve!) itt
tárolhatjuk, és nem kell a nyaralóból alkalmanként
lecipelni, az esetenkénti összeszerelésről nem is
beszélve.
Mivel általában áprilistól szeptember végéig itt
tartózkodok, így az előző években rendre részt
vállalhattam a lejárati lépcső karbantartásában, és
vízbe tételében. Ez a lépcső került be elsőként, így
sokszor csak ezt tudták használni az előszezonban
fürdőzők.
Az Egyesületben sok lelkes vízisportot kedvelő
különböző korú amatőrt ismerhettem meg, de
mellettük vannak egykori sportolók is. Ebben a
heterogén társaságban közös a mozgás szeretete, és
nem a mérhető teljesítmény a lényeg. Itt sikerélménye
lehet annak is, aki -hozzám hasonlóan- csak szeret
szörfözni, de a fiamnak is, aki nemcsak szeret, hanem
tud is.
Az elmúlt évtől a Magyar Szörf Szövetséggel élünk
„társbérletben”, amitől a sportélet felpezsdülésén túl
jó együttműködést is remélünk. Példa erre az MSZSZ
által épített szörflejáró, és úszóponton MVSE
tagokkal közös használata.

módon kezelik, így tudják a folyamat kulcsszereplőit
elérni annak érdekében, hogy végül egy nyelvet
beszéljenek, ugyanazokat a megoldásokat használva.
A kurzus témái a stressz fő testi-lelki tünetei, kezelésének módjai, és technikái voltak. Előadónk Szigeti
Réka elmondta, hogy bizonyítottan hatékony módszereket tud bemutatni számunkra, és az elhangzott
adatokat kutatási eredményekkel is alátámasztja.
Segítőjével életkorokra szabott példákkal, pozitív
szemléletű információkkal, interaktív módszerekkel
vonták be a gyerekeket és a felnőtteket a foglalkozás
menetébe. Mindenki számára fontos üzenet, hogy
minden a fejben dől el. Az első, hogy felismerjük, ha
stresszesek vagyunk, majd az okok megszüntetése
következik. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor is
vannak módszerek, amelyek megoldást jelenthetnek.
Erre vannak azok a gyerekek nyelvén nevezett
„bekapcsoló kapuk”, felnőttnyelven stresszkezelő
eszközök, amik segítségünkre vannak ebben. A
foglalkozásokon a gyerekek és felnőttek kiválóan
felismerték saját feszültségük jeleit, és remek példákat
soroltak fel arra, hogy milyen bevált feszültségoldó
módszereik vannak. Ezt követően a szakembertől
kaptunk tanácsokat a figyelemelterelésre, a feszültség
levezetésére és további ötleteket a feltöltődés módjaira.
Érdekes és hasznos információkkal lettünk gazdagabbak.
Rajkóné Tajti Andrea

Pernecker Judit

Workshop az iskolában
A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola az
NTP-SFT-18-0028 „A hazai és határon túli
sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó
programok támogatása” elnevezésű nyertes
pályázatának utolsó külsős programja 2019. május 17én került megrendezésre.
A Lélekkel az Egészségért Alapítvány meghívásával a
gyerekeknek interaktív foglalkozást, a felnőtteknek
pedig workshopot tartottunk az iskolában. Az Alapítvány Sulinyugi programja az iskolai feszültségkezelést és a gyermekek lelki egészségét támogatja.
Olyan egészségpszichológiai ismereteket tanítanak,
amelyek a mindennapi stressz kezelését könnyítik.
Ennek témáját az Alapítvány szakemberei komplex
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Iskolai sport hírek

részt Siófokon. A Sió csatornán megrendezett versenyen két futamban indultunk. Az első csak pár cm-en,
(csak a célfotó alapján lehetett eldönteni), a második
egy fél hajóhosszon múlott. A nem győztes csapat
győztesként tért haza, hiszen megfogadtuk, hogy
jövőre, ugyanezzel a csapattal (10 fő hetedikes),
hasonló lelkesedéssel megpróbálunk érmet szerezni.
A verseny hozománya, hogy 4 diák azóta már a
Siófoki kajak- kenu szakosztály versenyzője lett.

Idén második alkalommal vettünk részt a Fülei Futsal
Tornán. Négy csapatból a balatonvilágosi lett az első.
A torna gólkirálya Viszt Hunor Koppány lett, 6 góllal.
Gratulálunk! A csapat tagjai: Szabó Zétény, Durmics
Attila, Veréb Ádám, Uhrin Maximilian, Viszt Hunor
Koppány.

A második félévben az ötödik osztály járt uszodába, a
Galérius fürdőbe. A gyerekek nagyon élvezték ezt a
„vizes testnevelés órát”. Köszönjük Attila bácsinak a
sok élményekben gazdag úszás órát!

Az iskolánk történetében először került megrendezésre sakkverseny. A csapatbajnokságban a fülei sakkcsapat volt az ellenfelünk. Mind a 6 táblán nagyon
kiélezett küzdelem zajlott, rengeteg izgalom, fordulat,
áldozat, csel és csere után végül a fülei csapat nyert 3
fél 2 fél arányban. A balatonvilágosi sakkcsapat:
Antyipenkó Borbála, Hegedüs Máté, Hegedűs Áron,
Szabó Levente, Szőke Kristóf, Benkő Zsombor.
2019. május 24-én sárkányhajó versenyen vettünk

Hencz Dénes
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4. oldal

Apák napjára

Szabó Balázs: Apa

Talán ebben az évben volt először, hogy a médiának és
leginkább a közösségi médiának köszönhetően egyre
több emberhez eljutott, hogy Magyarországon pontosan
melyik napon ünnepeljük az apukákat és a nagypapákat.
Hazánkban, csak úgy, mint az U.S.A.-ban is június
harmadik vasárnapján emlékezünk meg apáinkról, bár ez
a dátum változó országonként.

Édesanyából csupán egy van,
de Apából is csak egy lehet.
Figyeljünk rájuk sokkal jobban,
hisz nékik is kijár - ma is - az atyai tisztelet.
Ne feledd, ő volt, ki a bajban
dobott feléd mentő kötelet,
s míg mamád ringatott,
ő gyárban húzta az igát,
ám arcod szeme előtt lebegett...

Az ünnep eredetét illetően több verzió is létezik. Az egyik
történet szerint Sonora Smart Dodd volt az apák napja
megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Sonora
apja, William Jackson Smart egyedülálló szülőként
nevelte fel kilenc gyermekét miután elvesztette második
feleségét is. Sonora szerette volna kifejezni háláját és
szeretetét apja iránt, ezért kedves gesztusnak tartotta,
hogy az anyák után az apákról is emlékezzünk meg. Az
első apák napja 1910. június 19-én volt, de az ünnepet
hivatalosan 1972-ben először Richard Nixon ismerte el.

Vártad, hogy jöjjön és te gyorsan
bújtad batyuját... Mit rejteget?
Csüngtél nyakában az ajtóban,
midőn szívéhez szorította a csöppnyi fejedet.
Minden néked elmondott szóban
- ha néha térdére ültetett a mesékben ott volt valóban
a gyermeke iránt érzett, tiszta, néma szeretet.

Egy másik változat szerint 1908-ból ered az apák napja,
egy nyugat-virginiai kisvárosból, ahol egy szörnyű
bányaszerencsétlenség történt. A tragédia következtében
több mint 300 férfi meghalt, köztük sok édesapa volt. Az
egyik bányász árván maradt lánya, Grace Golden Clayton
kezdeményezte, hogy a gyerekek emlékezzenek meg
szerencsétlenül járt édesapjukról, a megemlékezést pedig
apák napjának nevezték el.
A fenti két történet mellett nem szabad elfelejtenünk,
hogy a katolikus egyház már a középkorban is megemlékezett az apákról, de ők március 19, Szent József ünnepén
köszöntik őket.
Napjainkban sokat változnak a nézetek az apák szerepét
illetőleg. Változnak a társadalmi elvárások, az anyáknak
a férjeikkel szemben támasztott igényeik és a férfiakban
kialakult apakép, amit meg szeretnének valósítani. Régebben az apáknak az volt a dolguk, hogy dolgozzanak és
leginkább anyagilag támogassák családjukat. Szinte
minden anyagi felelősség rájuk hárult. Ma ez már teljesen
másképp működik. A férfiak is szeretnének gyerekeik
életének részesei lenni szinte az első pillanattól fogva.
Természetesen ez nem annyira egyszerű, hiszen még
mindig ők azok, akik megteremtik számunkra az anyagi
biztonságot, még akkor is, ha mi anyák szintén munkával
töltjük napjainkat.

Királyné Timár Piroska

Mi anyák sokat rágódunk azon, hogy a lehető legtöbbet
adjuk gyerekeinknek, a legjobbak legyünk. Közben tele
vagyunk kétségekkel, hogy mikor hibázunk, hol rontjuk
el a nevelésüket, elég e az, amit adunk magunkból
kicsinyeinknek. Sok-sok fórum létezik, ahol erről
olvashatunk, meg tudjuk beszélni egymással. Kétségeink
közepette egyre több helyről halljuk, hogy ne akarjunk
tökéletesek lenni, csak legyünk elég jók. Tudjunk hibázni
és fogadjuk el egymás hibáit. Miért ne üzenhetnénk
ugyanezt az apáknak is, - saját és gyermekeink apjának is
- hogy nem várjuk tőlük, hogy mindent tökéletesen
csináljanak, csak legyenek elég jók.

5. oldal
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6. oldal

Könyv börze, dedikálás
Szeretettel várunk minden érdeklődőt Veresné Marica
- Befejezetlen történet című könyvének dedikálására
2019 július 13-án 10 és 11 óra között a Falunapon a
Kultúrházban. Lehetőség van a könyvet a helyszínen
megvásárolni.

Vízi sportolj velünk! - MVSE

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu

2019.06.20 - 08.22-ig minden csütörtökön 16.30 - 18.30 között
lehetőséget biztosítunk vízi sportolásra.

Felelős kiadó: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Királyné Timár Piroska
piroska.timar@gmail.com,
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál,
Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István

Ingyen próbálhatod ki a kajakozást vagy akár egy evezést SUP-on
ülve/állva. Ha van kedved, gyere a parti nádfedeles épülethez (a
Club Aligában) és keress mosolygó embereket, akik segíteni
fognak.

ISSN 2062-2236

Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
abm@abmarketing.hu
info@mozaikpress.hu
www.mozaikpress.hu

Mozdulj Világos Sport Egyesület

Lapzárta minden hónap 20-án!
Kérném a cikkeket eddig az időpontig
eljuttatni a piroska.timar@gmail.com
email címre!
Betűtípus: Times New Roman.
Terjedelme ne haladja
meg az 1 gépelt
oldalt! (szerk.)
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Júliusi filmajánló

például a fémekkel kapcsolatos ereje van, hisz ezeket
képes mozgatni. Charles Xavier egy telepata, a vele
élő Raven-nek pedig alakváltó képessége van. Bár
ezek az emberek különböző utakon járnak, egy feltűnő
ellenséges mutánsokból álló csapat összehozza őket.
Charles és társai további, fajtájukból valók után
kezdenek kutatni. Így kerül melléjük például Hank,
aki lábujjait kézként tudja használni. A csapat felveszi
a harcot az ellenséggel, s megpróbálja megakadályozni egy esetleges háború kitörését. A filmsorozat
következő része az X-men: Az eljövendő múlt napjai,
amelynek eseményei két külön idősíkban játszódik.
Az egyikben a már idős X-men-ek vívnak háborút az
úgynevezett Őrrobotokkal. Ebből az idősíkból küldik
vissza Logant, másnéven a Farkast, a múltba azért,
hogy megakadályozzon egy olyan hibát, ami a
jövőbeni háborút eredményezi. A férfinak fel kell
keresnie a fiatalkori Charles Xavier-t és Erik Lensherr-t, és újra összehozni az egykori csapatot, hogy
megelőzzék a mutánsellenes program kialakulását.
A filmsorozatnak még két további része van, az Xmen: Apokalipszis, valamint az X-men: Sötét főnix,
amely jelenleg megy a mozikban. Ezeket egy
következő ajánlóban fogom bemutatni.

Bár tombol a nyár, és nagy a hőség, mégis vannak,
akik egy adott estén szívesen leülnek megnézni egy
filmet, vagy szívesen elmennek moziba. Ezeknek az
embereknek ajánlom ezt a filmbemutatót.
Az első film amiről írni szeretnék, az egy viszonylag
régebbi film új feldolgozása, ami jelenleg fut a mozikban. Ez pedig nem más, mint a Men In Black- Sötét
zsaruk a Föld körül. A történet középpontjában M
ügynök (Tessa Thompson) áll, aki gyermekkorában
találkozik egy földönkívülivel, és az elkövetkező 20
évét ezen lények felkutatásával tölti. Ez meg is hozza
sikerét, és megtalálja a sötét zsaruk egyik központját.
Az ottani főnök, O ügynök felveszi őt gyakornoknak,
és Angliába küldi őt egy bevetésre, ahol találkozik H
ügynökkel (Chris Hemsworth), aki végül az ideiglenes
társa lesz. Azonban egy balul sikerült akció után
téglára kezdenek gyanakodni a cégnél. Valamint
megjelenik két, az űrből érkető, nem túl barátságos
lény, akik ellen kénytelenek felvenni a harcot.
Humoros, pörgős, akciódús Sci-fi, kifejezetten
szerethető karakterekkel. 12 éves kortól ajánlott.

A másik amit ajánlok egy filmsorozat, aminek szintén
vannak régebbi részei, azonban az újabb filmjeit
szeretném bemutatni. A sorozat első része az X-men:
Elsők. Ezen történet középpontjában mutánsok állnak,
akiknek különleges erejük van. Erik Lensherr-nek
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