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Nemcsak a húszéveseké a világ!

Mentek, láttak, győztek az ózdi nyugdíjasok
Három hónapos felkészülés, rengeteg próba és akaraterő, leginkább
pedig jókedv és életöröm – így
lehetne felsorolni a siker receptjét.
Hogy a hozzávalók melyike a legfontosabb? Arra maguk a nyugdíjasok sem tudták a választ, amikor
közösen ünnepelték győzelmüket
a Civil Házban. Az Ózdi Nyugdíjas
Klub Szarkalábak néptánc csoportja
második helyen végzett, míg Füredi
István két ének kategóriában is a
legjobbnak bizonyult a hévízi nyugdíjas „Ki Mit Tud” gálán.
– Feledhetetlen élmény volt! – hangzott
el többször is azon a családias hangulatú találkozón, ahol összegyűltek
a győztes csapatok, hogy közösen
emlékezzenek vissza a versenyre, és
hogy megköszönjék támogatóiknak, felkészítőiknek a segítséget. Mert segítség
nélkül nem biztos, hogy ott állhattak
volna a dobogók felső fokain.
– Őszintén az első benyomásról?... Több
volt a lelkesedés, mint a tudás... – Mondta mosolyogva Bagi Roland, aki első
felkérésre elvállalta a néptáncosok felkészítését. A Szarkalábaknak volt ugyan
„múltja”, több városi rendezvényen is
táncoltak már, de a mostani versenyhez
új koreográfiát szerettek volna betanulni. Ebben volt segítségükre a városi
néptánccsoport vezetője, Bagi Roland.
Mindössze szűk három hónapjuk volt a
tanulásra és gyakorlásra, ami az országos versenyen egy ezüstérmet hozott a
csoportnak.
– Jó előadás volt, és nyugodtan elmond-

Ózdi Nyugdíjas Klub Szarkaláb néptánccsoport

hatom, nagyon nagy sikert aratottunk.
Hatszáz ember vastapsát élvezhettük!
– emlékezett vissza Bellér Lászlóné a döntőre. – Fellejthetetlen élmény volt! Olyan,
amit meg kell ismételni jövőre is!
A versenysorozatra ének kategóriában is
nevezett a klub. Füredi István szólóénekben, valamint  előbb Bordásné
Fábián Katalinnal, majd a döntőben
feleségével, Füredi Istvánnéval az oldalán az ország legjobbja tudott lenni. A
nyugdíjas klub énekegyüttese, az Ózdi
Szívek szintén nevezett a versenyre, a
csapat a középdöntőig jutott. Kiesésüket
vezetőjük, Füredi István hetek múlva
sem tudta feldolgozni, hiszen ahogyan
fogalmazott, rendben volt a produkció.
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Asztalos Lászlóné, Bálint Tivadarné,
Bánhegyi Béláné, Bellér Lászlóné,
Bihariné Homolya Zsuzsa, Ihászné
Pál Judit, Fonó Sándorné, Kedvesné
Begala Mária, Kovács Béláné, Kovács
Béláné, Lipárdi Gyuláné, Tóth Jánosné
Az Ózdi Nyugdíjas Klub Ózdi
Szívek Énekegyüttes
Bordásné Fábián Katalin, Ferenc
Miklósné, Füredi István, Füredi
Istvánné, Kovács Gyuláné, Kovács
Alfréd, Vincze Lászlóné, Ferenc Miklós

Tetőtől talpig – Az Észak-magyar-

országi Operatív Program 3.1.2/D09-2010-0008 számú pályázatán
közel 400 millió forintot nyert el a
város a köznyelvben csak „Harmadik városrehabilitációs projekt”-ként emlegetett beruházás
megvalósításához. A kilenc fejlesztési elem egyike a Bolyki templom
felújítása. Az épület új külső szigetelést kapott az elmúlt napokban,
és hamarosan a tetőszerkezetén
is új cserepeket lehet majd látni
a megszürkült és berepedezett
palák helyett.
A Szentéj, a hosszanti hajórész és az
új rész három időszakból származik,
ezért külső színezetükben eltértek
egymástól. A felújítás után egységes
arculatot kap az épület. A legfőbb
problémát azonban a vizesedés
jelentette az elmúlt években, amit
belül lambériával el tudtak takarni,
kívülről azonban bárki láthatta a
pergő vakolatot. Az első fázis tehát
a vizesedés sikeres megszüntetése volt. A templom felújítását,
mint konzorciumi partner, a Római
Katolikus Egyház pályázta meg, ő
biztosítja hozzá a szükséges önrészt.
A felújításnak október 30-ig kell
befejeződnie.
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Miért világít a Nap?
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Az energiának sok fajtája van. Földünk
energiaforrásai sajnos végesek. Ha nem
vigyázunk jobban a Föld kincseire: a szénre,
kőolajra, a földgázra, a vízre, hamarosan

51

55

58
62

Kedves Gyerkőcök!
A nyári szünidőben egy kis agytornára, tudományos „kalandtúrára” hívlak Benneteket.
A nyár „főszereplőjéről”, a Napról tudhattok meg sok érdekességet, ha velem tartotok.
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Az Ózdi Nyugdíjas Klub
Szarkaláb néptánccsoport tagjai:

Templomfelújítás

Gyerkoc
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– Ma már csak arra tudok gondolni,
hogy túl soknak találták az ózdiakat
a versenyeken, és a döntőbe már nem
akartak csak ÓZDI sikert – osztotta meg
véleményét az Ózdi Krónika stábjával
az énekes. – Amikor a középdöntőben
szembesültünk a ténnyel, letaglózott.
Nem is fogtam fel, hogy szólóban és
duettben is ott lehetek a következő
fordulóban.
A közös ünneplésre meghívták Turiné
Orosz Margitot, aki civil-kapcsolati
tanácsnokként nemcsak figyelemmel
kísérte a csoportokat, hanem a anyagi
támogatást is nyújtott az utazáshoz.
A középdöntőig önerejükből vettek
részt a versenyeken, ezzel bizonyítottak

nemcsak maguknak, hanem támogatóiknak, felkészítőiknek is. Eredményeik az önkormányzat támogatását
is kivívták, több képviselő segítette a
csoportok elutazását.
– Jó ajánlólevélnek tartottam a döntőbe
jutást – mondta Turiné Orosz Margit,
civil-kapcsolatokért felelős tanácsnok. –
A város a döntőre anyagilag is áldozott,
jó befektetés volt, mert nagyon szépen
szerepeltek, elhozták a pálmát, és Ózd
címerét is fényesítették ezáltal.
Az idei nyugdíjas gálán közel kétszáz
produkciót utasítottak maguk mögé az
ózdiak. A csapat már most megegyezett a jövő évi nevezésben, ahová új
dalokkal, új koreográfiával készülnek.
Az ózdiak pedig a városi rendezvényeken láthatják majd a győztesek
produkciókat.
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Vízszintes:
1. A HELEN DORON NYELVISKOLA szlogenje. 14. Tévesen jegyző. 15. Var képződik
rajta. 16. Égi, levegővel kapcsolatos előtag.
17. Zenében tetszés szerint, ... libitum. 18.
Japán táncosnő. 19. Sportolók buzdítása
..., ..., hajrá! 20. Felkerekedik, ... kel. 21. Igás
állat jobbra terelése. 22. Német folyó. 23.
Növényi szaporítószerv. 24. Elektromos kábelben kering. 25. Gabonaféle. 26. A lantán
vegyjele. 27. Aki elvesztette lelki egyensúlyát. 29. Török olimpiai bajnok birkózó 1952.
30. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község. 31. .. ovo; eleve. 33. Bolíviai folyó ... Paz.
34. Silány, értéktelen. 36. Anód társa. 38.
Mellesleg ... passant. 39. Nobélium vegyjele. 40. Amely személy. 41. Marie-José ...,
francia színésznő. 43. Ruhakészítő kisiparos
eszköze. 50. Bánat. 52. Versenyszakasz. 53.
Egyiptomi isten. 54. Történelmi korszak. 55.
100 bani. 56. Mátrixnyomtató: ... printer. 57.
Milyen. 58. Hazai zenekar. 59. Amerikai színész ... Nolte. 60. Iljusin, röv. 61. Durva őrlet.
62. Itt van, lám. 63. Zenében mozgalmasan.
64. Veszprém megyei község.
Függőleges:
1. Élővé válik, feltámad. 2. Női név. 3. Félhang. 4. Mátka. 5. .. Derek; a bombanő. 6.
Kártya. 7. Reggeli ital. 8. Országos Bajnokság.
9. Brazil város. 10. Garcia Lorca színműve. 11.

Becézett Erika. 12. Lásd ott, röv. 13. Férfinév,
Arisztid társa. 19. Kopoltyús állat. 20. Eb ...
fakó! 21. Szögfüggvény. 23. Sok tölgyfa van
ebben az erdőben. 24. Keresztül. 27. Fosztóképző. 28. Japán olimpiai bajnok birkózó
1968. 30. InterCity vonat. 32. Katona. 35. ...
France, francia író. 37. Te és ő. 42. Hajó része.
44. Belga Kongó egyik neve. 45. Hegység
Afrika északi részén. 46. Angol fiú. 47. Forrasztófém. 48. Egykor, valaha. 49. Jelentését
felfogja. 50. Ritka férfinév. 51. Történelmi
időszak. 55. Névsor, lista angolul. 57. Kamionmárka. 58. Angol tőzsde, London Metal
Exchange. 59. Az özönvíz hajósa. 61. Spanyol
város, Palma ... Mallorca. 62. Lekvár. 63. Katonai rendőrség, Military Police.
Készítette: Derencsényi Béla
Beküldendő a szerkesztőség címére
(3600 Ózd, Brassói út 2., e-mail: ozdikorkep@
ozdimedia.hu), vagy bedobható az épület
bejáratánál elhelyezett postaládába a vízszintes 1. sor megfejtése. Beküldési határidő: június 14., csütörtök, 24 óra. A borítékra
vagy levelezőlapra kérjük ráírni: keresztrejtvény. A helyes megfejtést beküldők egyike,
egy 15.000,-Ft értékű gyermek nyelvtanfolyamot vehet igénybe a Helen Doron
Nyelviskola felajánlásából. Az előző rejtvény
megfejtése: „Belülről fakadó szépség!”
Nyertes: Marócsek Jánosné (Ózd)

Kérdések Napról – napra
A Napról kérdezlek most Benneteket.
Karikázzátok be a megadott lehetőségek
közül az igaznak vélt választ!
Mi az anyaga a Napnak?
1. izzó gázok
2. megolvadt holdkőzet
3. vulkáni láva
A Nap éltető sugarai nélkül létezhetne-e
élet a Földön?
1. Csak mélyen a talajban, ahova
már átszivárogna a meleg a Föld
magjából.
2. A Nap nélkül hideg, sötét bolygó
lenne lakóhelyünk, ahol az életnek
nyoma sincs.
3. Csak a hidegtűrő fajok élnének meg.

új energiaforrások után kell néznünk, hisz
a földi élet alapja az energia. Ha a Nap
tüzelőanyaga szén, vagy olaj lenne, már rég
kialudt volna, hiszen előbb-utóbb elfogyna
a fűtőanyaga. A Nap már évmilliárdok
óta nagyjából állandó fényerővel világít.
Megteheti, hisz az egész egy hatalmas izzó
gázgömb. Középpontjában számunkra
elképzelhetetlen körülmények uralkodnak: a
hőmérséklet 15 millió Celsius fok, a nyomás
pedig 200 milliárdszorosa a földi légnyomásnak. A Nap belsejében olyan energiák
szabadulnak fel, mintha egy atomerőmű
működne, évmilliárdokra elegendő energiát
termelve. A Nap magjában keletkező óriási
energia sugárzás formájában jut el a csillag
felszínére. Ennek köszönheti ragyogó fényét.
A Nap felületének egyetlen négyzetmétere
annyi energiát szolgáltat, ami körülbelül 1
millió izzólámpa teljesítményének felel meg.
Ennek a gigantikus mennyiségű sugárzásnak kis töredéke jut el a Földre, de ez éppen
elegendő ahhoz, hogy bolygónkon az élet
fennmaradhasson.
Földünket egy láthatatlan pajzs védi
a Napból érkező káros sugaraktól. Mi
ennek a pajzsnak a neve?
1. ózon- réteg
2. sűrített oxigén mező
3. a felhők képezik a védőréteget
Miért fontos az ózon réteg?
1. Nélküle meteorok csapódnának a
Földbe.
2. Kiszűri azokat az ultraibolya-sugarakat, amelyek az élő szervezetre
károsak lehetnek.
3. Nem engedi, hogy a levegő elillanjon.
Mikor a leghosszabb az északi féltekén
a nappal?
1. március 21-én
2. június 24-én, Szent Iván Éjjelén
3. június 21-én (ez egy napot csúszhat)

Osvát Erzsébet

Nyár, örömhozó
Tenyere, mint tele tál,
finom falatot kínál:
piros paradicsom
fényesedik rajta,
mint pöttöm legénykék
pufók, piros arca.
Fülbevalók függnek
a cseresznyefán,
szamócát szüretel
egy kis helyre lány
Kertekben kardvirág,
rózsák, violák…
Pipacs integet a partról –
ezer apró láng.
Tarsolya tartogat még valami jót:
a várva várt nyári nagyvakációt!
Megfejtésként küldjétek be a helyesnek
vélt tippeket! Beküldési határidő: 2012. augusztus 6. Megfejtéseiket az ÓMI Városi
Könyvtár Árpád vezér úti Fiókönyvtárában
adhatjátok le. E-mail: vkarpad @freemail.
hu Az állatkerti rejtvény betűhálójában 15
állat neve lapult. A zsiráf múlt századi neve:
„foltos nyakorján” A hibátlan megfejtést
beküldők közül Bellér Dávid nyert ajándékkönyvet. Gratulálunk!!
Készítette: Császár Éva

