Az informainformatika és az újújság
ságíró szakszakkörö
körösök a
Dunántúli
Napló szerszerkesztőségé
keszt ségéségében és
nyomdájányomdájában jár
jártak

Április 25-én 30 diáknak különleges él-

lasztja a megjelenésre érdemesnek tartott

ményben lehetett része: szerdán este első-

anyagokat. A korrektor javítja a szóhaszná-

ként vehették kézbe, olvashatták a másnap

lati, mondatszerkesztési és helyesírási hi-

megjelenő Somogyi Hírlapot. Az újságíró

bákat. A cikkek elrendezését feltüntető váz

és az informatika szakkör vezetői, Erdősné

elkészül, az oldalakat négyesével csoporto-

Fedeles Zita és Orbán László kirándulást

sítják.

szerveztek Pécsre a Dunántúli Napló szerkesztőségébe és nyomdájába, hogy a gyerekek testközelből láthassák a lapszerkesztés folyamatát és a nyomdai munkálatokat.
A Dunántúli Napló közéleti napilapként
feladatának tekinti Pécs és Baranya gazdasági, kulturális, politikai életének naprakész bemutatását.
Egy épületben kapott helyet a lapkiadó és a Déli Nyomda Kft. is. Ebben a
nyomdában készítik a Dunántúli Napló
mellett a Tolnai Népújságot és a Somogyi
Hírlapot is összesen napi 65 000 példányban. A szerkesztőségben az újságírók egy
légterű, korszerű számítástechnikai háttérrel felszerelt hatalmas helyiségben dolgoznak. A terem egyik részében a nyomtatott
sajtó zsurnalisztái foglalnak helyet, a másik felében az online újságírók közvetítik a
legfrissebb információkat az Interneten
olvasók számára. Az újságírók a szerkesztőség számítógépes rendszerébe másolják
be cikkeiket, fotóikat. A szerkesztő kivá-

Mindegyik oldalhoz előkészítik az
alumínium nyomólemezeket. Ahol az előhívó gép szöveget vagy fotót érzékel, megkeményíti a nyomólemez műanyag bevonatát, az üresen maradt részeket lemossák.
Ezt követően a gép hengereire kerülnek,
majd vegyi anyag segítségével négy különböző színű festéket hordanak a papírra
előállítva ezzel a kész nyomatot. Hihetetlen, hogy 850 kg tekercs formájában érkezik az újságpapír. Miután a nyomdahengereket megolajozzák, ráhelyezik a lapokat.
A nyomdászok a hengereket ragasztószalagokkal kötik össze, hogy folyamatosan

fussanak. A nyomtatás néhány másodperc

Késő este a hazaúton a diákok kö-

alatt 40 km/h sebességre gyorsul fel. A

zül többen játszottak a gondolattal, hogy

gépek automatikusan összerakják az újság-

újságírók vagy fotósok legyenek.

oldalakat, kötegelik a lapokat.

Erdősné Fedeles Zita és Orbán László

www.dunantulinaplo.hu
„A mi megyénk, a mi lapunk” – vallják a Baranya megyeiek: emberközeli, személyes, a
sajátjuk.
- Elsősorban helyi hírek, hasznos információk, emellett megyei és országos események,
közéleti, gazdasági írások és magazinok (életmód, egészség, autók, gasztronómia, lakberendezés, utazás) szórakoztató témák jellemzik.
- A helyi emberek számára az elsődleges és legátfogóbb információforrás a közvetlen környezetükről.
- Céljai: tájékoztatás + szolgáltatás + szórakoztatás.
- Hiteles: az olvasók ismerik a cikk hátterét, íróját. Tradicionálisan bizalmat szerzett újság.
- Saját, ellenőrzött, hatékony terjesztői hálózat, korai kézbesítés – általában 7 óráig.
- 117 000 olvasó naponta.
Nem minden nap jár az ember gyereke a Dunántúli Napló Szerkesztőségében. Itt sok érdekességet mondtak el a blogról, a honlapról
és természetesen magáról az újságról is. Láthattuk, hogyan szerkesztik a képeket a
bama.hu-ra. A hirdetési részleg megtekintése
után sétáltunk kicsit a városban, betértünk a
McDonald’sba. Este visszamentünk a Nyomdába. Számomra a lapnyomtatás folyamata
még izgalmasabb tevékenységnek tűnt. A sok
papírtekercsből a suli is kapott ajándékba (Erika néni nagy örömére). A nyomdában UV-fényt
is használtak. A színkeverőben négy alapszínt használtak: KÉKET, SÁRGÁT, PIROSAT,
FEKETÉT. Nagyon élveztem a kirándulást, remélem, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy
hasonló tanulmányútra menjünk.

Gyenei Kont

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
A dombóvári Belvárosi Általános Iskola hagyományaihoz híven idén is minden diákot megmozgató programmal emlékezett meg a víz világnapjáról. Évfolyamonként különböző foglalkozásokon vettek részt a
tanulók.
Az első és másodikosok számára filmet vetítettek
Vízipók, csodapók, illetve A
víz útja címmel. A harmadik
osztályosok a hulladékudvarban az oda kerülő anyagok sorsáról, a szelektív
gyűjtés fontosságáról hallhattak. A negyedik évfolyamosok

a

Karászikvíz

üzembe látogattak, ahol a
víz összetételével és a
gyártási folyamattal ismerkedtek meg.
Az ötödikesek a víz
és vízpart élővilágát tanulmányozták. A hatodikosok vízvizsgálatot végeztek a Herceg Esterházy Miklós Szakképző
Iskola környezetvédelmi
technikus tanulóinak segítségével. A hetedikesek
megszemlélhették azt a folyamatot, melynek során városunk szennyvizét ártalmatlanítják a
szennyvíztisztító telepen. A végzősök látogatást tettek a Vízmű gunarasi telepén.
Somfalvi Józsefné

A belvárosis Pintér Márk képviselte Tolna megyét a Kaán Károly természetismereti verseny országos fordulójában
A Belvárosi Általános Iskolából hét tanuló jutott tovább a KAÁN KÁROLY TERMÉSZETISMERETI VERSENY megyei fordulójába, melyet Szekszárdon rendeztek meg. Az alapos felkészülést

igénylő

megmérettetésen

mindegyik diákunk kiválóan oldotta
meg a bonyolult feladatsort. A természetismereti,

környezetismereti,

biológiai, földrajzi alapismereteken
kívül a Természetbúvár folyóirat
számos cikkét fel kellett dolgozniuk
a gyerekeknek, s az azokban megjelent ismeretanyagot alkalmazniuk kellett.
Somfalvi Józsefné lelkes felkészítő munkájának köszönhető tanítványai kiváló szereplése:
5. évfolyam:

6. évfolyam:

3. hely: Tóth Dániel

1. hely: Pintér Márk

4. hely: Somfalvi Bence

4. hely: Szabotin Zalán

5. hely: Boda Flóra

5. hely: Balassa Zoltán

10. hely: Ulrich Kata
Pintér Márk nagyszerű teljesítménynyel megnyerte a megyei fordulót, így májusban ő képviselhette Tolna megyét Mezőtúron az országos döntőben.
Az alföldi városban szervezett háromnapos verseny (máj. 18., 19., 20.) több
fordulóból állt, a megmérettetés 2. napján a
legnehezebbnek számító terepgyakorlaton
Márk előkelő 3. helyezést ért el. Az összesítésben Márk a középmezőnyben végzett,
12.-ként zárta az országos versenyt. Minden versenyző felkészítő tanára Somfalvi Józsefné
volt.

2012. április 5-én kerestem fel Bánfai János óraszalonját a Teleki utcában. Kérdéseimre szívesen válaszolt, ezzel bemutatva üzletét és az ott elérhető szolgáltatásokat.
- Mikor nyitották meg az üzletet?
- 1994-ben nyitottam meg az üzletem az Ady u. 14.-ben, a Fortuna étterem mögött, a
Bujáki cukrászda mellett nagyon szép kis környezetben. Amúgy 1992-ben kezdtem
igazán, akkor az Óra - Ékszer üzletben dolgoztam.
- Öröklődött ez a szakma az Ön családjában?
- Nem, én viszont szeretném, hogyha a most ötéves kisfiamnak felnőtt korában át tudnám adni az üzletet.
- Milyen márkájú órákat árusítanak az óraszalonban?
- Igazából bármit be tudunk szerezni. A Casio az
egyik legsikeresebb óránk, de ezen kívül vannak olcsóbb óráink is, mint például a Q&Q. Az Astron
magyar óramárkát is forgalmazzuk. Prémium minőségű óránk Doxa névre hallgat.
- Milyen órákat ajánl a gyerekeknek?
- Mivel a gyerekek nem tudnak vigyázni az órákra, nekik mindenképpen vízálló, jópofa
műanyag, sportos órákat ajánlanék, ami fiúknak és lányoknak is egyaránt jó.
- Milyen ajándéktárgyakat vásárolhatunk az üzletben?
- Pénzcsipeszeket, tollakat, flaskákat, névkártyatartókat, serlegeket, érmeket, plaketteket, ezen kívül ékszereket árulunk.
- Ezeket az árukat gravírozzák is?
- Igen, sokszor kérnek a vásárlók gravírozást
születésnapokra, évfordulókra vásárolt ajándéktárgyakra, de szoktunk az órák hátlapjára is
gravírozni.
- Garanciát vállalnak-e a termékekre?
- Igen, ez egy nagyon fontos kérdés mindenkinek. Talán ez az előnyünk az internetes áruházakkal szemben.
- Miért választotta ezt a szakmát?
- Nem tudom ezt megmagyarázni, egy hirtelen
jött ötlet nyomán, bár már kiskoromban is „kütyüs” voltam.
- Ön az egyedüli eladó?
- Nem, a feleségemmel, Grétával vezetjük az üzletet, illetve egy idősebb órás kollegám
is besegít nekem.
- Hogyan reklámozza a boltját?
- Mindenütt elhelyeztem órákat, nagyon jó dolognak tartom, hogy minden időmérőben
benne van az emblémám. Újságokban is gyakran olvashatják a hirdetéseinket.
- Van honlapjuk?
- Igen van egy webáruházunk, ami most készült el, a címe: www.ora-ezust.hu.
- Naponta hányan keresik fel az üzletet?
- Ez nagyon változó, egyik nap öten, másik nap pedig ötvenen. A főszezonok az ünnepekre tehetők: húsvét, karácsony, illetve ballagások.
Köszönöm szépen a válaszokat!
Somfalvi Bence

Dombó Pál tanulmányi verseny a
Belvárosiban
Ebben a tanévben a Belvárosi Általános
Iskolában 7. alkalommal rendeztük meg
a Dombó Pál tanulmányi versenyt,
mely a Zrínyi Ilona Általános Iskolában
szervezett verseny utódja. Először csak az alsó tagozatosok nevezhettek, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel a felső tagozatos tanulókat is bevontuk a versengésbe. A város iskoláiból mindig nagy számban érkezik nevezés. Évek óta a Somogy, Tolna és Baranya megyei
települések iskolái is bekapcsolódnak a munkába: Bikal, Dalmand, Döbrököz, Hőgyész,
Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Mágocs, Nagyberki, Szakcs, Taszár, Vásárosdombó. Idén 514
nevezés érkezett a megmérettetésre.
A verseny napján 2-8. évfolyamos tanulók feladatlapot oldottak meg matematikából és magyar nyelvtanból, valamint a 4-8. évfolyamosok a nyelvi feladatsor mellett tollbamondást is
írtak. Ettől a tanévtől kezdődően újból lehetőséget kaptak a gyerekek, hogy mindkét tárgyból
megmérettessék magukat. Matematikából és magyar nyelvtanból minden évfolyamon az első
hat helyezettet hívtuk meg az ünnepélyes eredményhirdetésre. A kiválóan teljesítők az oklevél
mellett értékes tárgyjutalmakat kaptak, az első
három helyezett könyvet vehetett át.
A színvonalas versenyt
Markovits Edit tanárnő
szervezte. Idén a versennyel egy időben kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Az
iskola nevelőinek és az
intézményben működő
Tű-kör (foltvarró kör)
tagjainak alkotásaiban a
díjkiosztó ünnepségig
gyönyörködhettek a
látogatók az aulában.
Markovits Edit

Diákjaink a díjazottak között
3. évfolyam magyar nyelv
2. Kőszegi Gergő
4. Balaskó Anna
5. Pusztán Fanni
5. évfolyam magyar nyelv
6. Simon Kati
6. évfolyam magyar nyelv
2. Pintér Márk
3. Hegyháti Lilla
4. Farkas Vanessza
7. évfolyam magyar nyelv
2. Németh Margaréta
3. Bencsik Flóra
6. Eigenbrót Gréta
8. évfolyam magyar nyelv
1. Széll Martina
3. Bárány Gvendolin

2. évfolyam matematika
1. Vercz Krisztián
2. Tar Dávid
4. Völgyi Bence Zsolt
5. Szieber Dominik
6. Szemes Fanni
3. évfolyam matematika
2. Szabó Bence Bálint
3. Kőszegi Szabolcs
4. Virág Alíz
5. évfolyam matematika
6. Kübler Dávid
6. évfolyam matematika
3. Balassa Zoltán
5. Dunai Eszter
6. Somogyi László
7. évfolyam matematika
1. Németh Margaréta
2. Borók Roland
5. Simon Gergő
6. Lisicza Gréta
8. évfolyam matematika
5. Nagy Míra Dorina

Immár 8. éve szerepelnek eredményesen dombóvári diákok a Jedlik Ányos fizikaverseny országos döntőjén. A kezdetben hetedikesek számára meghirdetett verseny a fizika tantárgy
népszerűsítése érdekében ma már 3-10. osztályosok számára is elérhető. A még fizikát nem
tanuló 3-6. évfolyamosok fizikai tartalmú feladatokat oldanak meg matekos logikával.
Ebben a tanévben 3 dombóvári intézmény 22 diákja indult a versenyen Embersitsné Bóta Éva
tanárnő felkészítésével.
A verseny regionális döntője a Belvárosi Általános Iskolában került megrendezésre kaposvári és dombóvári diákok részvételével. Az országos lista alapján döntőbe jutó 9 tanuló mellett nagyon szépen teljesítettek az alábbi tanulók is: Németh Margaréta, Borók Roland, Ulrich
Kata, Vinczellér Áron.
A XIV. Jedlik Ányos fizikaverseny országos döntője 2012. április 13-15. között került
megrendezésre Nyíregyházán. A 3-6. osztályos korcsoportban Dombóvárt 8 tanuló képviselhette, 6 fő iskolánk tanulója.
A diákok a döntő első és második részében gondolkodtató és számításos feladatokat oldottak
meg, majd gyakorlati méréshez kapcsolódó feladatokkal fejezték be a versengést.
Kellemes kikapcsolódást nyújtott a versenyzőknek a megmérettetés után az Állatpark megtekintése, majd a játékos fizikai kísérleti bemutató.
Remek eredmények születtek:
Rónaszéki korcsoportban:
II. díj
Szabó Bence Bálint
III. díj
Kőszegi Gergő
Kőszegi Szabolcs
IV. díj
Márton Norbert
Bolyai korcsoportban:
II. díj
Szabó Kevin Erik
IV. díj
Sarkadi Balázs
.................................................................................................................................................

Szeghalmon rendezték meg április 12-14. között a Közlekedési ismeretek verseny országos
döntőjét. A Belvárosi Általános Iskola 4. osztályos
tanulója, Erős Viktor képviselhette Tolna megyét.
A megmérettetésen elméleti, ügyességi és szabályossági ismeretekben mérték össze tudásukat a diákok.
A vetélkedés mellett kulturális és szórakoztató programokon vehettek részt a tanulók, valamint ellátogathattak a füzesgyarmati Állatparkba és a
Kocsimúzeumba, szép élményekkel gazdagodva
térhettek haza.
Viktor a 12. helyet szerezte meg a megmérettetésen.
Felkészítő tanára: Embersitsné Bóta Éva

5. helyezett lett Szórádi Zsófia a Herman Ottó tanulmányi verseny országos döntőjén
A 22. alkalommal meghirdetett komplex természettudományi verseny megyei fordulóját 2012-ben is „belvárosis”
tanuló nyerte.
Az eddigi megyei győztesek: Máté Sándor, Juhász Rita, Borbély András, Péter Lilla, Juhász Petra, Majoros Máté, Czétány Péter, Szórádi Zsófia.
Tolna megyében Szórádi Zsófi az első, akinek két alkalommal is sikerült megnyerni a Herman Ottóról elnevezett
versenyt.
Az országos döntőn 19 megye győztese és Budapest
hat legjobb eredményt elért tanulója vett részt. A verseny
anyaga etológia, ökológia, növény- és állatismeret, életközösségek ismerete, növényhatározás, természet- és környezetvédelem, terepgyakorlat, kiselőadás és a nemzeti parkok
ismerete. Semmi kétség, hogy az általános iskolai korosztály legnehezebb és legszínvonalasabb tanulmányi versenye
a kisújszállási döntő.
Zsófi mindvégig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, minden feladattípusnál a legjobb nyolc között szerepelt. Ahogy az várható volt, a terep sikerült a legjobban,
ahol a győztestől mindössze 3 ponttal lemaradva lett harmadik. A nyolc feladattípusban szerzett pontszáma alapján
szerezte meg az 5. helyezést. Dombóvári tanuló ennél jobb
eredményt még nem ért el.
Köszönjük Karászi Imre vállalkozónak és Bodó Jánosnak, a Dombó Coop vezetőjének az anyagi támogatását,
mely lehetővé tette, hogy a versenyen részt vehessünk.
Felkészítő tanár: Nagy Sándor.

Az iskola 32 éves történetének legeredményesebb tanulója
Szórádi Zsófia
Szaktanárként és igazgatóként eddig is tudtam Zsófi eredményeiről, az országos döntő utáni
összegzés mégis meglepett. Számtalan iskolai verseny megnyerését nem említve 26 alkalommal volt területi és megyei verseny első helyezettje, országos döntőn 19 alkalommal vett
részt. Tehetségét és szorgalmát bizonyítja, hogy több tantárgyból érte el ezeket az eredményeket.
Országos döntőn elért eredményei:
Lotz helyesírási és szövegértési verseny: I. és II. helyezés
Arany János- TITOK országos tanulmányi verseny: III., IV. és két VI. helyezés
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny: I. és VI. helyezés
Bendegúz nyelvÉSZ tanulmányi verseny: III.;VI.; 12.; 16. , 31. helyezés
SULI-HÓD BT országos levelező verseny: III. helyezés
Kaán Károly országos tanulmányi verseny: X. helyezés
Herman Ottó országos tanulmányi verseny: V. és XI. helyezés
„Madarak és fák napja” országos tanulmányi verseny: II. és VI. helyezés

Szórádi Zsófia, az APOK Belvárosi Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója nemcsak iskolájának, de településünknek is a legeredményesebb diákja.
Minek köszönheti ezt a páratlan sikert?
Természetesen szüleinek, tanító édesanyjának, átlagon felüli tehetségének, szorgalmának és
azoknak a pedagógusoknak, akik munkáját segítették, menedzselték: Kemény Attiláné tanítónő alsóban, felsőben magyarból Bódis Péterné, Somfalvi Józsefné természetismeretből (Kaán
Károly verseny), Fazekas Gáspárné biológiatanárként és Nagy Sándor (Herman Ottó-, Madarak és fák napja verseny) biológia és földrajz tantárgyakból.
2008 és 2011 között négy alkalommal nyerte el a Tolna megye Talentuma Díjat.
A fenti eredményeket ismerve már meg sem lepődhetünk.
Zsófi idén elballag, és tanulmányait a gimnáziumban folytatja. Tudása és tapasztalata alapján
már kevésbé illik rá, hogy csiszolatlan gyémánt.
Pályám kezdetekor - 1968-ban - egy néptanító kolléga mondta: „Az igazi tehetséget elég, ha
irányítod, ha ezt nem teszed, később ugyan, de akkor is célba ér!”
Gratulálunk és örülünk, hogy taníthattuk!
A kollégák nevében Nagy Sándor nyugalmazott, címzetes igazgató

Az utolsó nagy megmérettetés
A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is több belvárosis mérettetett meg a Simonyi
Zsigmond helyesíró verseny megyei döntőjén, melyet 2012. április 21-én Szekszárdon írtak
meg a tanulók.
A versenyzők közül egy leánynak ez a nap volt az utolsó nagy kihívás, hogy Tolna megye
legjobb helyesírója legyen. A több éves kitartó munka, versenytapasztalat, az anyanyelv iránti
szeretet és tisztelet meghozta gyümölcsét: negyedik alkalommal is győztes lett.
Szórádi Zsófia 8.a osztályos tanuló a dobogó legfelső fokára állhatott.
Zsófi az általános iskolai évek alatt több országos anyanyelvi verseny 1., 2. és 3. helyezettje
volt, öt alkalommal elnyerte a Tolna megyek
Talentum Díjat.
Tanulmányait ősztől a helyi Illyés Gyula
Gimnázium angol tagozatán folytatja, ahol tovább mélyítheti tudását, s újabb kihívások, versenyek elé nézhet, de már középiskolai szinten.
További eredmények:
8. osztály:
1. helyezett: Szórádi Zsófia 8.a
9. helyezett: Balázs Lilla 8.a
11. helyezett: Széll Martina 8.a
14. helyezett: Nagy Míra Dorina 8.a
16. helyezett: Bárány Gvendolin 8.a
Felkészítő tanár: Bódis Péterné
7. osztály
3. helyezett: Németh Margaréta 7.b
Felkészítő tanár: Erdősné Fedeles Zita
Írta: Bódis Péterné

A 6.A LEGKIVÁLÓBB VERSENYZŐI
VERSENYZ
Gulyás Amina, a Belvárosi Általános Iskola 6. a osztályos
tanulója a megyei versmondó versenyen különdíjat kapott,
így kivívta magának a „Regösök húrján” országos döntőn
való részvétel jogát. A Nagyatádon megrendezett színvonalas versenyen Amina hangulatos előadását dicsérő szavakkal illette a zsűri. Aminát Szalainé Balogh Erika készítette
fel a versmondásra.
A József Attila ÁMK által szervezett JAMA matematikaversenyen Szabó Kevin 6.a osztályos tanuló a hatodik évfolyamosok versenyében
3. helyezést ért el.
Mózesné Soós Lívia tanítványa a május 2-án rendezett eredményhirdetésen értékes
könyvjutalmat vehetett át.
Szabó Kevin, a Belvárosi Általános Iskola 6.a osztályos
tanulója a Bendegúz Nyelvészverseny megyei döntőjén 1.
helyezést ért el, ezzel az eredményével bejutott a Szegeden
megrendezésre kerülő döntőbe. A hangulatos, de igen nehéz
versenyen Kevin 75%-os teljesítményt nyújtott. A versenyre
való felkészülésben Szalainé Balogh Erika segítette.
A Furfang Kiadó Száguldó Mátrixok néven tanulmányi versenyt hirdetett több tantárgyból. Történelemből a 6. évfolyamosok versenyében iskolánk két tanulója is részt vett.
Ezen a versenyen Szabó Kevin 6.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Balogh Lászlóné.

A BELVÁRoSIS DIÁKoK SZÉP EREDMÉNYEKKEL TÉRTEK HAHAZA A MEGYEI NEMZETKÖZI KENGURU
MATEMATIKAVERSENYRŐL
MATEMATIKAVERSENYR L
68 tanulóval neveztünk, közülük 16 alsós és 52 felső tagozatos.
2. évfolyamon: Megyei 5. helyezést ért el 71,25 ponttal Szieber Dominik 2.a osztályos tanuló
144 Tolna megyei másodikos diák közül. Ezzel a pontszámmal országos 149. helyezett lett
4103 magyar másodikos versenyző közül. Felkészítője: Fehérviziné Popity Katalin.
3. évfolyamon: Megyei 9. helyezést ért el 176 Tolna megyei harmadikos tanuló közül Szabó
Bence 3.a osztályos tanuló 98,75 ponttal. Ezzel a pontszámmal országos 45. helyezett 3976
magyar harmadikos versenyző közül. Felkészítője: Kraussné Papp Éva.
6. évfolyamon: Megyei 4. helyezést ért el Szabó Kevin 6.a osztályos tanuló, 161 Tolna megyei hatodikos közül 102 ponttal. Ezzel a pontszámmal az országos listán 145. helyezett lett
3101 magyar hatodikos versenyző közül. Felkészítő tanára: Mózesné Soós Lívia.
7. évfolyamon: Megyei 4. helyezést ért el Németh Margaréta 7.b osztályos tanuló 98.75
ponttal 135 Tolna megyei hetedikes versenyző közül. Ezzel a pontszámmal az országos listán
134. helyezett lett 2769 hetedikes magyar versenyző közül.
Felkészítő tanára: Dr. Ribáné Fülöp Erika.

A Titanic 1912. április 14-én jéghegynek ütközött este 23:09-kor , és 1912. április 15-én
02:00-kor süllyedt el. Idén áprilisban immár 100 éve „fekszik”a hullámsírban.
A Titanicot Mr. Endruz tervezte. Paraméterei: 46000 tonna, 270 m hosszú, 28 m széles,
11 emeletes volt. Óránként 41 km-t tett meg, 20 mentőcsónakkal bírt, 6000 főt tudott befogadni. A süllyedés oka: 5 kamra telt meg vízzel, ha csak 4 kamra telt volna meg, akkor másnapra
simán célba ért volna a luxushajó. A filmben láthattad, hogy kidobálták a bútorokat, hogy könnyebb legyen a hajó, de ez hiába volt.
Sokáig úgy tartották, hogy a közel két óra alatt, amíg elsüllyedt a
Titanic, egy darabban volt, ám későbbi bizonyítékok szerint először
kettő, majd a tenger fenekén három részre szakadt.
1912. április 2-án a hajó készen állt a kipróbálásra, és kihajózott az Ír-tengerre. Smith kapitányt bízták meg a hajó irányításával.
Már évek óta ő irányította a White Star hajóit első útjukon, és mivel
már nem volt messze a nyugdíjtól, a Titanic első útja karrierje
csúcspontját jelentette volna.
Mi is történt valójában azon a végzetes napon?
A hajó fedélzetén a fényűző módon berendezetett első osztályú kabinok, szalonok és éttermek
mellett többek között golfpálya, teniszszoba, sőt még tehénistálló is volt, ahonnan naponta
friss tej került az utasok asztalára. A három hatalmas
hajócsavar teljesítményre 46 ezer lóerő volt, a maximális
sebesség pedig 22 csomó, azaz óránként 41 kilométer. A
hajófenékbe 16 vízzáró rekeszt építettek, emiatt
elsüllyeszthetetlennek tartották a monstrumot.
Egyes vélemények szerint, a kapitány, Edward John
Smith bizonyítani akarta, hogy a fenséges Titanic képes
elhódítani a kék szalagot, amely az Atlanti-óceánt leggyorsabban átszelő hajónak járt. A délangliai Southamptonból kifutva ezért teljes gőzzel a legrövidebb, ám az úszó jéghegyek miatt
veszélyesebb útvonalat választotta Amerika partjai felé. Ez lett a Titanic veszte.
Negyedik napja voltak úton, az éppen őrségben lévő Frederick Fleet nem sokkal éjfél
előtt vette észre a hajó orra előtt sötéten tornyosuló jéghegyet, néhány perccel később tompa
robaj kíséretében a súlyos hajótest megrázkódott. A jéghegy 90 méter hosszan felszakította a
hajó oldalát, amely rövidesen süllyedni kezdett. Az ütközés pillanatában a hajón még javában
zajlott az élet, néhányan kártyáztak, sokan a zenekart hallgatták vagy táncoltak. A fedélzetre
hulló jégkása valóságos attrakciószámba ment az utasok körében. Csak kevesen aggódtak,
biztonságban érezték magukat az elsüllyeszthetetlen Titanicon.
Fél órával később a kapitány leadatta az első segélykérő jelet, a szivattyúk nem bírtak a
beömlő víztömeggel. A 20 mentőcsónakban csupán 1100 embernek volt hely, ezért csak a
nőket és gyermekeket engedték beszállni. Az időközben leadott S. O. S. jelzést a Carpathia
fogta, s azonnal a Titanic felé vette az irányt. A luxusmonstrum azonban 1912. április 15-én,
éjjel 2 óra 20 perckor elsüllyedt. A hajnali négykor megérkező Carpathia, amelynek fedélzetén magyarok is szolgáltak, már csak 711 embert tudott kimenteni, 1513-an hullámsírba merültek a Titanickal együtt. A legenda szerint a zenekar mindvégig zenélt, de hogy mit játszottak, arról megoszlanak a túlélők visszaemlékezései.
Czelleng Tibor 5.b

