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SZENÁTUSI HÍREK – 2018. május
Májusi mottóim: „Akik egymást megvetik, ugyanazok kölcsönösen bókolnak is
egymásnak, akik egymás fölébe akarnak kerekedni, ugyanazok egymásnak
alá is rendelik magukat.” (Marcus Aurelius) „Az emberek …, ha haragusznak,
fájdalmat éreznek, ha pedig bosszút
állhatnak, örülnek …” (Arisztotelész)
„A szamarak a szecskát választják inkább, mint az aranyat.” (Hérakleitosz)
Kedves Olvasóim!
Május elsején elkezdődtek kulturális
rendezvényeink. Testvértelepülésünk,
Izsa tovább folytatta hagyományos lovasnapját, ami sajnálatos módon tavaly
elmaradt. Nagyon kedvelt program ez
izsai és almásfüzitői lakosoknak egyaránt, ugyanis motorcsónakkal, a vállalkozóbbak kajakkal, kenuval jutnak át a
Duna másik partjára. Hajósaink állták
a sarat és ismét sokan élvezhették a
motorcsónakozás és a lovas napok rendezvényeit.
A hét végén megszerveztük a most
már komoly hagyományokkal büszkélkedhető első azaumi rendezvényünket
a virágünnepet. A júniusi hőség ellenére
rekord számú vendég jött el. A szokásosan népszerű programok mellett egy
új borászat, a Fülöp Pincészet és a már
lassan hagyományos Hoppáré zenekar is
felejthetetlenné tette a programot.
A béke napján ismét megkoszorúztuk emlékművünket egy bensőséges
megemlékezés keretében. Május utolsó
hétvégéjén az új hagyományok szerint

Csepregi Andrásné

pénteken gyereknapi rendezvényekkel indítunk, amit szombaton a falunap követ. Kulturális programjaink következő két
eseményét, a tűzünnepet és a
szőlő- és borünnepet idén is
megtartjuk, és a beinduló építkezést, fejlesztést úgy irányítjuk, hogy rendezvényeinket ne
zavarják.
Fogadóórámon
kérdezték
vendégeim, hogy idén is megtartjuk-e az Egészségház mellett tavaly újraindított augusztus
20-ai rendezvényünket. Természetesen. Azért indítok újra hagyományokat, hogy azt folytassuk és a tavalyi program sikere
mindenkit meggyőzött arról,
hogy ezt folytatni kell.
Június 30-a és július elseje
a hagyományos Hídverő napok
időpontja.Bennünket ebből talán
Beró László polgármester, Hajnal Kiss Dániel
a leglátványosabb, legszebb esetanítvány, felkészítő Ferencz László tanár úr
ménye érint: a mécses eregetés.
Sok szeretettel várunk mindenBizonyára emlékeznek Kedves Olkit a Duna-partra. A pontos időpontról
vasóim, hogy tavaly két százéves
plakátokon értesítjük majd Önöket.
almásfüzitőit köszönthettem, Kati
Júniustól, ahogy választási progranénit és Gyula bácsit. Idén négy kimomban is ígértem, kijelöljük a fejleszlencvenévesünk van: Juhász Gyula,
tési területeket a járda és autóbeálló/
Gelle Ferencné, Naszályi Lászlóné és
parkoló helyekről és elkezdjük azok létCsepregi Andrásné. Valamennyiüket
rehozását, megépítését az Almásfüzitői
felköszöntöttük egy kis születésnatelepülésrészen. Felsőn pedig felépítjük
pi ünnepség keretében, családtagjai
a kutyafuttatót. Amennyiben a másik tekörében.
lepülésrészen is eldöntik a lakosok, hogy
Szenátor
hová szeretnék kutyafuttatójukat, jövőre
azt is megépítjük.
(Beró László – Polgármester)

Juhász Gyula bácsi

Gelle Ferencné, Piroska néni
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A tavaszi lomtalanítás tapasztalatairól,
a közterületen illegálisan elhelyezett
hulladékokról
Tisztelt Almásfüzitőiek!
Vége van a hosszú télnek, már
jó idő van, és ilyenkor nem csak
a meleg, téli ruhadarabjainktól,
hanem a hosszú hónapok vagy
akár évek során felhalmozott
lomunktól, szemetünktől is szeretnénk megszabadulni. Van is
erre bőven lehetőségünk, hogy
megtegyük, a legtöbb, megfelelő módon megválasztott lehetőségért még fizetnünk sem kell.
Szintén itt írtam egy cikket korábban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatosan pontosan abból
a célból, hogy a tavasz kezdetére megfelelően tájékoztassam
a tisztelt lakókat, hogy milyen
lehetőségeik vannak arra, hogy
megszabaduljanak feleslegessé vált dolgaiktól. Sajnos nem
azt a hatást sikerült elérni vele,
amit szerettem volna. Kihelyezett hulladék lett ugyan bőven,
több is, mint korábban, de azokat nem ott, nem akkor és nem
azon a módon helyezték ki,
ahogy kellett volna. Sajnos ez
nem egyedi eset, korábban is így
volt, ezért is próbálkozom ismételten a teljes körű tájékoztatás
lehetőségével.
Nagyon fontos, hogy összetételében,
időpontjában, és kihelyezésének módjában a felhívásokban közzétettől eltérő módon kihelyezett mindennemű
hulladék elszállításának kötelezettsége
minden esetben az ingatlantulajdonost
terheli! A nem megfelelő módon kihelyezett hulladékot a közszolgáltató a
jövőben sem fogja elszállítani! Amen�nyiben ismert, hogy ki helyezte ki ezeket
a hulladékokat, akkor felszólítjuk, hogy
szállíttassa el saját költségén. Sajnos
általában az a jellemző, hogy a hulladék
elhelyezője nem ismert. Ezért az vagy
ott marad, vagy pedig az Önkormányzat
intézkedik, és a saját költségén elszállíttatja. A szállítás tetemes összeget jelent minden alkalommal, amit lehetne
másra is fordítani. Arról meg nem is beszélve, hogy nem egy szép látvány a rengeteg gazdátlan szemétkupac, ahogy a

szél fújja. Ezért ismételten megpróbálkozom a tájékoztatással, és szeretnék
rávilágítani azokra a dolgokra, amelyek
a problémákat okozzák, ezek pedig a
következők:
Lomtalanítás idén már csak egy alkalommal, ősszel lesz, pontos időpontja
még nem ismert, de azért jó, ha tudjuk,
hogy csak az érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelektől gyűjti,
veszi át és szállítja el térítésmentesen
a közszolgáltató a lomot. Szeretném itt
megjegyezni, hogy a garázstulajdonosok illetve használók a garázsok helyén
többnyire nem rendelkeznek ilyen szerződéssel, ezért ott lomot sem helyezhetnek el! A garázssorokon nem lehet
lomot felhalmozni!
Lomtalanításba tartozó anyagok: az
ingatlanoknál feleslegessé vált hulladék, darus gépjárművet nem igénylő

berendezési tárgy, ingatlanonként maximum 2 köbméter
mennyiségben. Nem tartozik a
lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígítók),
elektronikai hulladék (pl. TV,
hűtő, mosógép), építési törmelék, zöldhulladék, kommunális
hulladék, szelektív hulladék.
A háztartásokban képződő
zöldhulladékot házhoz menő
rendszerben, tehát nem gyűjtőpontokról szállítja el a közszolgáltató előre meghatározott időpontokban, amennyiben
azok megfelelő módon vannak
kihelyezve. Gyűjtőpontokon való
elhelyezés tilos! Zöldhulladék
gyűjtésbe tartozó anyagok: az
ingatlanoknál keletkező falevél, gyom, fűnyesedék zsákolva,
gallyak, ágak kötegelve (max. 5
centiméter átmérőig, 1 méter
hosszúságig, 0,5 köbméterig).
Zsákot a Polgármesteri Hivatalban és a Közösségi Házban
lehet kérni, akinek szükséges.
A házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés további időpontjai 2018ban: 2018. 06. 15; 2018. 07. 26;
2018. 08. 16; 2018. 09. 13; 2018.
10. 12; 2018. 11. 16.
A kiskertekben keletkező
zöldhulladékot Nagykolónián a három
betontárolóban továbbra is lehet gyűjteni azoknak, akik kiskert bérleti szerződéssel rendelkeznek, ugyanis ők a
bérleti díjban megfizetik az elszállítás
költségét is. Itt is problémát jelent viszont az, hogy a tárolókba nem csak
zöldhulladék kerül.
Valójában sajnos általánosságban elmondható, hogy a zöldhulladék tárolóba
lomot teszünk, a lomtalanításkor zöldhulladékot teszünk ki, kitesszük a veszélyes hulladékokat, amiket nem visz el a
közszolgáltató, olyan dolgokat helyezünk
el, amiket nem szabadna. Ezeken szükséges változtatni!
Kérem, figyeljünk a környezetünkre
sokkal jobban, és tartsuk be a felhívásokban leírtakat!
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Bölcsődék Napja 2018.
Külföldi minta követésével mintegy 166
éve nyitotta meg kapuit az első magyar
bölcsőde Budapesten. Létrehozását az
iparosodás tette szükségessé, hisz nélkülözhetetlen volt a női munkaerő.
Nem volt ritkaság, hogy az asszonyok a
szülést követő harmadik héten már újra
munkába álltak. Általánosan elfogadott
volt, hogy a dolgozó anyák otthon hagyták egyedül a csecsemőiket, és gyakran
hajnaltól estig dolgoztak, miközben az
apróságok étlen-szomjan, gondozatlanul
maradtak. Gyakori volt, hogy balesetek,
vagy a kiszáradás végzett velük. Ennél
humánosabb volt, ha az anya a munkába magával vihette gyermekét, ám ne
gondoljuk, hogy tekintettel voltak a kicsinyekre, hiszen a termelésnek, vagy
a napszámos munkának haladnia kellett. Ezek a csecsemők valami félreeső
helyen, kosárban, sokszor szélsőséges
körülmények között töltötték a napot, de
legalább nem magukra hagyatva.
Az első bölcsőde Franciaországban
létesült, hét évvel később jött létre Magyarországon is. A bölcsőde fenntartását
közadakozás, és az egyház támogatta.
Megalakult a Pesti Első bölcsődei Egylet,
Hildegard főhercegnő védnökségével.
Célkitűzésük: „Intézetünk feladata, józan
és becsületes szülők csecsemőit – míg
azok munkáikat végzik – ápolni, tartani
és így családi jobblétüket előmozdítani.”
Néhány éven belül megsokszorozódott a
bölcsődék száma. A II. világháborút követően az állam feladata lett a bölcsődék
fejlesztése. Elsősorban üzemek, gyárak,
és a városi tanácsok létesítettek bölcsődéket. Almásfüzítőn a tímföldgyár építetett óvodát, melyben egy csoportot a
bölcsődés gyermekeknek tartottak fenn.
A ma is működő bölcsődét 1958- ban
építette a timföldgyár, ahol 20 gyermek

ellátását biztosították. A bölcsőde fenntartását 1990-től az önkormányzat vette
át. Pályázati úton a bölcsőde felújítása
2010-ben valósult meg. A beruházás
során egy korszerű, energetikai szempontokat figyelembe vevő, akadálymentes bölcsődei környezetet teremtettek,
mely során az udvar is felújításra került.
A csoportszobák, vizesblokkok és a
konyha is megújult. A férőhelyek száma megduplázódott, immár 40 gyermek
napközbeni ellátására lett alkalmas, és a
szakmai előírásoknak megfelelő.
A bölcsőde erős gyermek-, és családvédelmi szerepet tölt be. A gyermekek
életében az első három év meghatározó, ekkor szerzik meg az első ismereteiket a világról, a környezetükről, önmagukról, és alakul ki én-tudatuk.
Napjainkban nem kérdéses, hogy a
nők munkavállalásának, szakmai fejlődésének fontos feltétele a napközbeni

gyermekellátást nyújtó intézmény. A mai
bölcsődék magas színvonalú, szülői igényekhez igazodó szolgáltatást nyújtanak
a legkisebbeknek. A kisgyermeknevelők
felkészültsége, folyamatos képzése,
szaktudása és személyisége teszi lehetővé, hogy a közösségbe kerülő apróságok kialakítsák az alapvető társadalmi
szokásokat, szocializálódjanak úgy, hogy
biztonságérzetük megmaradjon a család
távollétében is.
Az Almásfüzítő Község Önkormányzata által fenntartott bölcsődében 13 fő
látja el napi szinten a kicsik körüli teendőket.
2010 óta nevelés nélküli munkanapként ünnepelt Bölcsődék Napján, kollektívánk a fenntartó támogatásával, csapatépítő jelleggel Neszmélyre, a Szent
Ilona öbölben található Hajó Skanzenbe
tett kirándulást.
A Zoltán gőzhajón egy – a hajózás mindennapi életét bemutató hajótörténeti
kiállítás működik. Szakavatott idegenvezetőnk által bepillantást nyerhettünk az
elmúlt 150 év tengeri, folyami hajótörténeti eseményeibe, mindezt a történelemmel átszőve és érdekes anekdotákkal fűszerezve.
A szállást is biztosító Neszmély gőzhajón a tárlatvezetés után megpihentünk, majd átbeszéltük az előttünk álló
szakmai feladatokat és összegeztük az
elmúlt időszakot.
Végül megkóstoltuk a híres Hekk Party
Büfé kínálatát, élvezve a táj szépségeit,
a madárdalt, a kötetlen, ráérős beszélgetést.

Milotai Gábor vezető-főtanácsos,

Hománé Szénási Mariann

településüzemeltetési és műszaki referens

kisgyermeknevelő
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Olyan almásfüzitői lakosok jelentkezését várjuk, akik már elvesztették mind a két
szülőjüket, nagyszüleiket. Az elültetett emlékfa méltó módon állít majd emléket
azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik településünkön neveltek fel bennünket,
községünkban élték le életüket, de sajnos már nem lehetnek velünk. Az emlékfát
ősszel Almásfüzitő mindkét településrészének parkjaiban ültetjük majd el, melynek tövébe az év folyamán egy emléktáblát is elhelyezünk. Érdeklődni Kovácsné
Svelik Beátánál lehet.

„Az erdőkben van valami megrendítő.
Nemcsak sötét és következetes hallgatásuk rendít meg, mély árnyaik, templomi fenségük és áhítatos magatartásuk.
Megrendítő az élet akarata, mellyel egy
nagy erdő kifejezi a világerőket.” ( Márai Sándor)
A madarak és fák napja egyesek szerint
május harmadik vasárnapja, mások szerint május 10-én van. Leszögezhetjük,
hogy májusban van ez az alkalom, melyet 1902-ben szervezett meg Magyarországon először Chernel István ornitológus. Ezt megelőzte Párizsban egy
egyezménykötés a mezőgazdaságban
hasznos madarak védelméről.
1906-ban az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletbe foglalta:
„Évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a
hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse.”
2018. május 10-én iskolánk minden
tanulója és nevelője Naszályra utazott
a Ferencmajori-halastavakhoz, ahol
képzett szakemberek vártak minket, és
részletesen beszéltek a madarászkodásról, a halastavak madarairól, melyeket
távcsővel meg is tekinthettünk. A tavak
menti séta előtt egy hátizsákból rengeteg dolog került elő, ami szükséges a
madarak megfigyeléséhez. Térkép, madárhatározó, kézi távcső, madárhívó ké-

Erdei Óvoda
Óvodánk 2016-ban elnyerte a Zöld óvoda címet. Az óvoda szellemiségében a
környezeti nevelés alapján működik.
A helyi nevelési program a környezeti
nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi
a fejlődést elősegítő tevékenységeket,
tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

virágokat, zöldségeket. Hujber Olivér
meghívását szívesen vették, hiszen nyuszi
családokat látogathattak meg és kis nyuszikat is simogathattak. Oli papa a kertjét
rendszeresen meglátogató madarakról is
mesélt, állatszeretete, lelkesedése megragadta kis látogatóit. Út közben bodzavirágot szedtek, ebből az óvodában bodzaitalt készítettek.
Kedden a SZŐCSKE (Szőnyért Cselekvők Közössége)
segítségével, Janka Ferenc vezetésével a kórház parkjában,
majd a Kállay Ödön parkban
kalandoztak. Sok érdekességet, múltba visszarepítő történetet hallottak grófnőkről, és
grófkisasszonyokról, rókavárról, százéves fákról.
A szerdai napon Naszályon,
a Ferencmajori Madárvárta
vendégei voltak. Ezen a gyönyörű természetvédelmi területen madarak befogását,
gyűrűzését látták, életükről,
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Madarak és fák napja a
Ferencmajori-halastavaknál

FELHÍVÁS – EMLÉKFA ÜLTETÉS ALMÁSFÜZITŐN

A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi
feladatok kiemelten szerepelnek. A nevelőmunka tervezésében, megvalósítás
gyakorlatában megtalálhatók elkötelezettségünk a Zöld óvoda alapelveihez. Ennek keretében valósult meg idén második
alkalommal az Erdei Óvoda programsorozat, ami épp a Madarak-fák napjára
esett. Ebből merítve, ehhez kapcsolódva
változatos tevékenységeket terveztek a
szervezők a gyerekeknek, melyek során
a környezetükben élő madarakkal, élőhelyükkel, a bennünket körülvevő fákkal,
növényekkel ismerkedhettek meg közelebbről is.
Hétfőn egy sétát tettek a lakótelepünkön, megfigyelték a különböző fákat és
madárfajokat, kilesték az odúk vendégeit, megnézték a kiskertekben növekedő
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védelmükről hallottak az elkötelezett
dolgozóktól.
Bekéné Magyar Melinda, az Almásfüzitői Petőfi S. Kulturális és Szabadidő központ vezetője rendelkezésükre bocsátotta
a duna parti Csónakházat, ahol a csütörtöki foglalkozásokat tartották. Változatos
kézműves tevékenységekkel dolgozták fel
a gyerekek a látottakat, élményeiket: például kavicsfestés, rajzolás, ujjpettyezős
képalkotás, kagylós ragasztás.
A pénteki nap adott alkalmat az egész
hét lezárására, rendszerezésére. A könyvtárban Kovács Svelik Bea közreműködésével a kivetített fényképekkel felidézték az
átélt kalandokat, élték újra az erdei óvoda
izgalmait, csodáit..
Reméljük, hogy sikerült újra a gyermekekhez közel hozni lakóhelyük természeti szépségeit, továbberősíteni állat- és növényszeretetüket . Köszönjük
a szülők bizalmát, a kollégák, helyi lakosok, és lelkes természetbarátok támogatását!
Zsömbörgi Zsuzsanna és Elek Fanni

szülék, mely madárhangokat tartalmaz,
és a madarász az eszköz segítségével
meg tudja állapítani, hogy az adott területen milyen tollas élőlények élnek.
A tavakon hattyúkat, nyáriludakat a
fiókáikkal, kiskócsagokat, kárókatonákat figyelhettünk meg az állványos távcsövön keresztül, mely nagyítása sokkal
jobb a kézi távcső nagyításánál. A gyerekek madárgyűrűzésen is részt vehettek,
ahol légykapók poszátafélék, cinegék és

még egy kis fakopáncs is kapott gyűrűt.
Ezen az állomáson az adatfelvétel után
a gyerekek engedhették újabb útjukra
a madarakat. A nevelőtestület néhány
tagja érdekesebbnél érdekesebb ötletekkel, feladatokkal kötötte le a várakozó tanulókat. Mindezt a szőnyi születésű
Csonka Péter támogatásával élvezhettük, aki a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője, a Magyar Madártani Egyesület
Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoport elnöke, ő a Tatai Vadlúd Sokadalom rendezvény kitalálója és főszervezője, természetfotózással is foglalkozik.
A program kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató volt, mindannyian jól
éreztük magunkat. Köszönjük a Harmonikus Életért Közalapítvány kuratóriumának, hogy a közlekedéshez anyagi
támogatást, 77 090 forintot nyújtott, így
a 120 fő 3 külön busszal kényelmesen
utazhatott Naszályra és vissza.
Iskolánk diákjai közül különösen megérdemelték ezt a színvonalas programot,
akik az év során rendszeresen karban
tartanak 40 madárodút, a Magyar Madártani Egyesület felé adatot közölnek
az odúk életéről, a madárszaporulatról.
A téli hónapokban folyamatos munka
számunkra a madáretetés. Az egyesület
értékelte munkánkat, 2018-ban meg is
kaptuk a Madárbarát iskola címet.
Kálmán Lászlóné
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2018. május 14-ei klubnapunkról
A nagy utazó és világjáró Szarka Edit
néni jóvoltából jutottunk el, egy DVD kazettáról lejátszott filmvetítéssel Olaszország fővárosába Rómába. Zábráczki
Gyula a kultúrházgondnoka jó előre
elkészítette a kamaratermet, ahol a
filmvetítés ideális körülmények között
tartható meg.
A nyugdíjas klub tagjai közül 22-en
szálltunk fel a képzeletbeli repülőre,
nem kellett tolongani a budapesti Liszt
Ferenc repülőtérre tartó buszon, nem
kellett bemutatni a beszállókártyát és

a repülőjegyet, nagyon olcsón jutottunk
hozzá a nem mindennapi élményekhez. Róma hajdan a római birodalom
központja volt, jelenleg Olaszország
legszebb és legnagyobb városa, lakosainak száma több mint Budapesté,
2,6 millió fő. Róma a Tiberis folyó bal
partjának hét dombjára épült. Mind
a hét domb nevezetességeit megtekinthettük. Nem kellett órákig sorba
állnunk a vatikáni múzeum bejárata
előtt, ahol naponta ezrek és ezrek kíváncsiak az itt látható szebbnél szebb
alkotásokra. Az egy órás filmvetítés ki-

váló alkalmat teremtett arra, hogy kényelmes körülmények között láthattuk
Róma legszebb épületeit, megismertük
hajdani történelmét és az itt található
páratlan műemlékeket. Köszönjük Edit
néninek, hogy utazásai során hoz olyan
emlékeket magával, amit a mi kis közösségünk bármikor szívesen fogad.
Reméljük van még a tarsolyában néhány kazetta, amivel megismerhetjük
azokat a történelmi helyeket, amellyel
ismereteinket gazdagíthatjuk.
Fekete Józsefné
klubvezető

Floralia
Berobbant a nyár. Bekúszott a bőrünk
alá, felébresztette téli álomban szendergő szellemünket. Felborult a természet egyensúlya. Tavaszra készültünk:
jácint és orgonaillatra, harsogóan zöld
pázsitra, kellemesen lengedező szellőre, amolyan „tavaszi szél vizet áraszt”
típusúra. Ehelyett perzselő meleget,
fuvallat nélküli napsütést és már május
elején nyíló pünkösdi rózsákat hozott
a kikelet. De nem bántuk, hogy hátunk
mögött kellett hagynunk a borongós,
szürke napokat.
Tavaszt köszöntöttünk nyármelegben

Felpezsdült hangulatban zsongott Azaum. Római légiósok és gladiátorok, kelta harcosok és lovas szarmaták vették
be a tábort, hogy bemutassák nekünk,
hogyan, harcoltak ellenségeikkel, áldoztak isteneiknek, élték a mindennapjaikat. Zajlott az élet a műhelyekben is:

nemezképek, bőrékszerek, mozaikok,
agyagedények kerültek ki a táborba látogató gyermekek keze alól. És, ha éppen
telt ház volt minden mesternél, jöhetett
egy kis ügyességi játék, körhinta, csatakeresztdobás, lovaglás, ókori fegyverek
használatának és a hadviselés tudományának elsajátítása. És némi paradoxon,
de a modern kor is belopta magát Azaum
falai közé. Újdonságként egy elképesztően szellemes és vidámságot keltő interaktív játékot élvezhettek gyermekek és
felnőttek egyaránt a bemutató teremben.
A vetített vásznon életre keltek az antik
művészet két dimenziós festett figurái.
A vörös, illetve fekete alakos vázafestmények szereplőit a játékosok mozdulataikkal irányíthatták, miközben a pontok
gyűjtésével fokozatosan épült fel a virtuális jelmez a játékosok testén. A kisebbek a Kemence bábszínház előadást
élvezhettek. És akár kicsik, akár nagyok,
táncra perdülhettek az Újhold Régitánc

Egyesület vezetésével. Illatos, üde borok a Fülöp Pince kínálatából, és hozzáértő kiszolgálás annak tulajdonosától;
fűszeres friss és érlelt sajtok, valamint
kézműves termékek vására várta a vendégeket a rendezvény egész ideje alatt.
A győri Hoppáré zenekar zárta a napot.
Derűjük, és az ismert dallamok hamar
feloldották a hangulatot és mozgásra
csábították a táncos lábakat. Felmentem
a toronyba, körbenéztem. Megtelt Azaum. Családok karon ülő babákkal, nagyszülők unokákkal, fiatal párok, nagyobb
baráti társaságok, az életnek önfeledten
örülő kisgyermekek . Ki-ki a kedve szerint: játszott, beszélgetett, kézműveskedett, vagy egyszerűen csak élvezte a
pillanat varázsát.
Egy közös volt mindenkiben:
a mosoly az arcukon.

Könyvajánló
Star Wars – Az eredeti trilógia (készült George Lucas története és forgatókönyve alapján,
illusztrációk Brian Rood). Brian Rood ismert művész, aki az eredeti képeket felhasználva
„újrafestette” a klasszikus trilógiát, új értelmezésbe helyezve több részletet. Csodálatos
festményein keresztül végigkövethetjük az Új remény, A Birodalom visszavág és az A jedi
visszatér történéseit.
Kristen Kearney: Kockacsodák – Hogyan építsd Minecraft remekműveket. Kifejezetten haladó Minecraft-játékosok számára ajánlom Kirsten Kearney Kockacsodák című kötetét. Több mint húsz ismert épület Minecraft-verziójának elkészítését ismerteti részletesen, kiegészítve a káprázatos tervek mögött álló játékosokkal
készített rövid interjúkkal. Olyan épületekről van szó egyebek mellett, mint a római Colosseum, egy maja templom, a Belvedere-palota, a római Szent Péter-bazilika, a gízai piramisok, a Tádzs Mahal, a pekingi nemzeti
stadion, vagy éppen a magyar parlament. A kiadványt név- és tárgymutató zárja.
Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros
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EU-s küldöttség látogatott
az almásfüzitői vörösiszap-tározókra
Április 19-én, csütörtökön, egy tanulmányúton járó Európai Uniós delegációt
köszönthettünk a Tatai Környezetvédelmi Zrt. által rekultivált almásfüzitői tározókon. A szakemberek tizenkét
különböző európai országból érkeztek.
Minden évben két országba látogatnak
el, így került idén sorra Magyarország.
Kétnapos látogatásuk során több helyszínre, például Süttő mellett Almásfüzitőre is ellátogattak.
Az EuroGeoSurveys (EGS) szervezetet
azért hozták létre, hogy lehetséges új
nyersanyagforrásokat kutassanak fel
Európában. Az uniós filozófia mindenben
a környezetkímélő megoldásokat keresi,
a bányászat területén sincs ez másképp.
Az EGS arra keres választ, hogyan nyerhetünk ki minél több nyersanyagot anélkül, hogy környezetünket tönkretennénk,
vagy jelentősen károsítanánk. Ezen túl
megoldást szeretnének találni olyan
problémákra is, mint a termőföldek elszikesedése, vagy a vizek tisztán tartása. A szervezeten belül az úgynevezett
Ásványi Nyersanyag Szakértői Munkacsoport (Mineral Expert Resources
Group – MERG) feladata, hogy feltárja
azokat a lehetőségeket, hogyan tudjuk
ásványkincseinket a leghatékonyabban
felhasználni.
A munkacsoport számára a hatékonyság része, hogy a bányászat környezetbarát legyen, a vele járó emberi beavatkozás
ne rombolja a környező természeti adott-

ságokat. Például jelentősen csökkenthetjük a környezetterhelést azzal, ha nem a
Föld kincseit termeljük ki, hanem másodlagos nyersanyagokat hasznosítunk.
A MERG elsődleges- és másodlagosnyersanyag-kitermelési lehetőségeket
is vizsgál. Elsődleges nyersanyagnak
számít mindaz, amelyeket a föld kőzetéből bányászattal termelnek ki, mint
például a vasérc, vagy a bauxit. Másodlagos nyersanyag az, ami az elsődleges
nyersanyagok kitermelése során keletkezik, de további feldolgozásáig bányászati hulladékként halmozunk fel. Ilyen
például a vörösiszap. Ez a timföldgyártás
során keletkező melléktermék rengeteg
hasznos anyagot tartalmaz, ezért jelentős
másodlagos
nyersanyagnak számít.
Már a bauxit maga
is a földkéreg átlagánál nagyobb koncentrációban tartalmazza az alumínium
mellett föld- és ritka
földfémeket, de ez
utóbbiak koncentrációja az alumínium
kivonását
követően
tovább emelkedik, és
akár több százszorosára dúsulva, értékes
nyersanyaggá
teszi
a korábban pusztán
hulladéknak tekintett
anyagot.
A ritka fémek a XXI.
század technológiájá-

nak nyersanyagai. Csak néhány példát
sorolok fel: • a szkandium-alumínium
ötvözet, amely jelentősen nagyobb szilárdságú, mint önmagában az alumínium, forradalmasította a repülőgépipart,
mert ezzel az anyaggal könnyebb és
erősebb gépeket tudtak alkotni; • a szamárium és az európium a lézerek fontos
alkotóeleme, a gép- és autóiparban a
robotok ilyen lézerek segítségével hegesztenek, de mint tudjuk, lézert használ
például az orvostudomány is egyes műtéti eljárásokban; • az ittrium az egyre
gyakrabban használt LED-ekben ott van
szinte minden háztartásban.
A bauxitmaradékok számos alkotórészének kinyerését már műszakilag megoldották, sőt egyes technológiákat már
félüzemi vagy ipari méretben is kipróbáltak, ami arra utal, hogy a vörösiszap teljes
feldolgozása a közeljövőben megvalósulhat. Almásfüzitőn a vörösiszap gátakkal
körülvéve és ma már jórészt másfél méter vastag fedőréteggel borítva várja sorsát. Ha az újrahasznosítás technológiája
eléri a kívánt hatékonyságot, az itt tárolt
anyag, eredeti állapotában megőrizve,
könnyen feldolgozhatóvá válik.
Az MERG szakértői pontos tájékoztatást és kész anyagokat kaptak az almásfüzitői vörösiszap tározókról, és
ezekből kiindulva úgy találták, hogy a
tározók anyagának feldolgozása fontos
cél lehet az Európai Unióban is. Látogatásuk és pozitív véleményük újabb megerősítést jelentett a Tatai Környezetvédelmi Zrt. számára, hogy folytassa a
vörösiszap hasznosítással kapcsolatos
kutatásait.
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Játék 6árok nélkül

Várakozással teltek az elmúlt hónapok.
Mint arról már tavaly olvashattak az olvasók 2017-ben Bajon megrendezett Játék 6árok nélkül vetélkedőt Almásfüzitő
csapata nyerte. Ez a győzelem azt is jelentette, hogy idén mi rendezzük meg a
megmérettetést. A tavalyi 5 csapat részvételétől eltérően most 8 csapat jelezte
felénk részvételi szándékát, Ács, Baj,
Dunaalmás, Kocs, Neszmély, Tardos,
Vértesszőlős és természetesen Almásfüzitő. Sajnos közben Kocs nem tudott
csatlakozni.
A többi csapat mentorával folyamatos
kapcsolatban voltunk, megkaptuk tőlük saját városuk, községük történetét,
amelyből minden csapat felkészült, mert
a játék egyik feladata, hogy megismerjük a környező településeket, és erről
kvíz formájában számot adjanak. Ahhoz,
hogy maradandó élménnyel távozzanak,
és még sokáig emlegessék az eseményt

a feladatok között szerepelt a település-performance, 3 perc terjedelemben
településenként. Hadrianus Azaumban
címmel egy kis színdarabot terveztünk,
és a program végén mozgásos játék ismét szerepelt. Új elemként bekerült „Az
én falum bemutatása” 3 perces filmben,
amit a gyerekek okostelefonnal, videókamerával elkészíthettek, bemutatva a
település közösségeit, közösségi tereit.
Az Almásfüzitőt bemutató videó elkészítéséhez mindenki hozzájárult, a rendezés és vágás ifj. Hopka László nevéhez
fűződik. Az almásfüzitői csapatot Balku Vivien, Polgár Bianka, Németh Lola,
Györe Márk, Hajnal-Kiss Dániel, Pákozdi
Csaba, Szabó Csaba, Hopka László és
Zentai Tamás alkotja. Minden csapattag
a versenyre felkészülést komolyan vette
és a megbeszéléseken, próbákon mindig
részt vett.
Ezúton is megköszönjük mindazok
támogatását, akik a Játék 6árok nélkül vetélkedő megvalósításában segítségünkre voltak. Támogatók névsora:
• Wild Bull Pub-és Ételbár dolgozói •
Berlik Jánosné • Szőllősi Csaba • Nagyné Horváth Mária és Nagy Attila • Svelik
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Előkészületek
Mottó: „Az én Almásfüzitőm / Az én
Ácsom / Az én Bajom/ Az én Dunaalmásom / Az én Kocsom / Az én Neszmélyem / Az én Tardosom / Az én Vértes�szőlősöm”

A lmásfüzitői H írek

Andrea • Kovács Tibor • Tatai Sárkányhajó Egyesület • Happy Tours • Tatai
Celőkék • Vértesszőlősi Bowling Club
és Étterem • Tatai Hajóhorgony Kft. Segítőinknek is köszönjük: • Falu Aida •
Györe Amanda • Fekete Dávid • Kiss Gábor Róbert. Köszönjük a Fekete István
Általános Iskolának a sportszereket.
Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros

„A játék.
Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyürű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
…
Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe...
Kosztolányi Dezső:
A játék / részletek

Tavaly Bajról indult a kezdeményezés,
hogy megyénk településeinek diákjai
egy felhőtlen délutánt töltsenek együtt
összemérve tudásukat, ügyességüket.
Akkor Almásfüzitő nyerte meg a kihívást, ezzel elnyerve a jogot a következő
év házigazdájának címére is. Az Azaumban megrendezett versenyen 7 csapat
indult el. Az idei év nyertese Ács város
csapata lett.
Ha játékról van szó, szerintem a kor
nem számít. Lehetsz öt, tizenhat vagy
akár ötven éves, ha sikerül elengedned
a mindennapok gondjait, nevetni magadon, örülni mások sikerének, csapatként
küzdeni egyazon célért, akkor biztosan
szereztél magadnak egy jó napot.
Egy felbolydult méhkasra hasonlított
a tábor. 70 gyermek próbálta meg leküzdeni az akadályokat, hogy a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára állhasson. A települések egy rövid performansszal mutatták
be honnan érkeztek.
Ki humorral, ki zenés
produkcióval, ki egy
kis hazai kóstolóval
próbálta lekenyerezni a zsűrit. A további
versenyszámok párhuzamosan zajlottak.
Az erőd falán, a műhelyekben, a tábor
udvarán csattant fel
egy-egy csatakiáltás,

vagy egy buzdító hajrá. A gyerekeknek
nem csak a testi, hanem a szellemi erejüket is be kell vetni a győzelemért. Ókori
táborban lévén a római számok, a római
közmondások, és a római istenek ismerete kimondottan előnyt jelentett a minél
jobb eredmény eléréséhez. Az erőd falán
gyorsaság és az ügyesség dominált a
versenyben. Ezen a helyszínen az indulók kipróbálhatták a a fegyverek használatát, a pajzzsal futást, mindezt időre.
Hatalmas lendülettel vetették be a fiatalok magukat a küzdelembe. A pontozásos
kihívások elvégzése után, egy kizárásos
sorversennyel fejeződött be a feladatsor.
A háromtagú zsűri mindenhol ott volt,
figyelte a küzdők sportszerűségét, buzdította a csapatokat. Egy előre elkészített
videó levetítésével a kihívás hivatalos része lezárult. A videóban a gyerekek bemutatták annak a településnek közösségi
életét, ahonnan érkeztek; ezzel is komoly
versenypontokat szerezve.
A kissé elcsigázott gyermekeket feltöltöttük egy kis zsíros kenyérrel, mert
még hátra volt egy versenyen kívüli végső megmérettetés. Egy közös, hatalmas
körtánccal zártuk a napot, meg persze
tortával, amiből mindenkinek bőségesen
jutott. Az eredményhirdetés Beró László
polgármester úr tisztje volt. A csapatok
jutalma egy-egy közösségi élmény, remélve, hogy ezzel még jobban erősíteni
tudjuk az összetartozásukat. Köszönjük
a részvételt: Almásfüzitő, Ács, Baj, Dunaalmás, Neszmély, Tardos, Vértesszőlős. Jövőre Ácson találkozunk!
Török Tímea
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Az Almásfüzitői Sport Club
Sakkszakoszályának hírei
A Megyei II. osztály (4 fős csapatok) 13., egyben utolsó
fordulójának 2018. május 13-án Naszály adott otthont. Az
ASC I. csapata a 2. helyről várta a 3. helyen álló Nyergesújfalu elleni küzdelmet. Az ASC I. előnye csupán 1/2
pont volt, aminek a megtartása biztos dobogós helyezéssel kecsegtetett. Sajnos nem sikerült megismételni a tavalyi bravúrt, és most a Nyergesújfalu csapata teljesített
jobban. Az eredmények: Nyergesújfalu–ASC I.: 2,5–1,5.
Emellett a Környe Komárom ellen szerzett 3 pontja és
a Kisbérnek a Lángos Józsa Tatabánya 3,5–0,5 arányú
legyőzése I. csapatunkat az 5. helyre vetette vissza. II.
csapatunk a Turul SE elleni szép 2–2-es döntetlennel
megőrizte 11. helyét a 14 csapatos mezőnyben. Hagyományosan ezen a napon került sor az I. és II. osztály
eredményhirdetésére is. Az I. osztály (10 fős csapatok)
bajnokságában az ASC, az előző szezon gyengébb szereplése után ismét bronzérmet szerzett!
A négyfős csapatbajnokságban várt, de elmaradt dobogós helyezés okozta szomorúság, azonban azonnal
feledésbe merült mikor, a csapatdíjak kiosztása után az
egyéni teljesítmények értékelése következett. Mindkét
bajnokságban az első három legtöbb pontot szerző játékos is díjazásban részesült. Örömünkre a 10 fős bajnokság harmadik legtöbb pontot szerző játékosa Havas
Péter lett (veretlenül 4-ből 3 pont). A négyfős bajnokságban ugyancsak a 3. legeredményesebb játékos Geszler
Tamás lett (veretlenül 13-ból 10 pont). Végül 3 kupával
térhettünk haza, gyarapítva az Almásfüzitő Sport Club
díjgyűjteményét. Az eredményhirdetésre az M1-ben 3.
helyezett csaptunk összeállt egy közös fotózásra.
Gratulálok a Csapatnak és a jövőben
is legalább hasonló sikereket kívánok!
Geszler Tamás
ASC Sakkszakosztályvezető

6 jó tanács a palánták kiültetéséhez
1. Készítsük elő a talajt!
A palánták ültetéséhez gondosan elő kell
készíteni a talajt. Az ősszel felásott ágyás
talajára szórjuk ki a komplex műtrágyát,
mert az a tavaszi hónapokban hasznosul
a legjobban, majd pedig gereblyézzük el
a földet simára, apró morzsásra.
2. Minden növényt
a megfelelő helyre ültessünk!

Balról jobbra a Csapat tagjai.
Erős Vivien, Erős György, Havas Péter, Geszler Tamás, Jr. Udvardi István, Varga Tamás, Pusztai János,
Jr. Kerekes György, Finta Erzsébet (kétszeres női Magyar Bajnok), Gyenes István.
A csoportképről a következő csapattagok hiányoznak:
Koronghy Gyula, Jánosi Ferenc, Talabér Imre (ifi), Gáspár Tamás (ifi), Kurdi Bence, Széles János.

Minden növénynek speciális környezeti
igényei vannak: egyesek az erős napsütést, mások a félárnyékot, vagy éppen az
árnyékot kedvelik, mint például a spenót
és a sóska. Vannak kifejezetten tápanyagigényes növények (pl. a paprika, a tojásgyümölcs) és vannak szerényebbek
(görög- és sárgadinnye).
3. Nem minden
növénynek kell sok víz!
A zöldségfélék többsége folyamatosan
sok vizet igényel és öntözés nélkül a

termelésük nem is biztonságos, de pl.
a fűszernövények minőségét gyengíti a
bőséges vízellátás. Egyes zöldségfélék a
meszes talajokban érzik jól magukat pl.
a borsó, a bab), míg mások csak a savanyú, mészmentes talajt kedvelik (paprika, káposzta).
4. Nehogy túl sűrűn ültessünk!
A növényeket egymástól olyan távolságra
kell ültetni, hogy egymást a fejlődésben
és termés kifejlesztésében ne akadályozzák. A szorosan, egymás mellett álló
növények felnyurgulnak, ledőlnek, keveset teremnek, a ritka állomány pedig
nem használja ki a rendelkezésre álló
helyet.
5. Edzeni kell a kiültetés előtt!
A beszerzett, vagy saját nevelésű palántákat 4-5 napig a szabadban, védett helyen
edzeni kell, hideg éjszakákon védett helyre kell állítani. A rostos tőzegbe ültetett
palántákat minden nap meg kell öntözni!

6. Ha túl korán ültettünk,
védekezzünk a fagy ellen!
Ha az időjárás hidegre fordul és talajmenti fagy fenyeget, akkor a kiültetett
palántákat lefelé fordított agyagcseréppel védhetjük meg. Ezt nappal természetesen el kell távolítani! E célra a
műanyag edény is megfelelő, de ezt több
réteg újságpapírral ki kell „bélelni".

A lmásfüzitői H írek

12

Közérdekű információk
Beró László
polgármester
fogadóórája
2018. június 28. 10.00–11.00 között
a Polgármesteri Hivatalban és
14.00–15.00 között
a Közösségi Házban.

dr. Szeidl Bernadett
jegyző fogadóórája
2018. június 18. 9.00–12.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban,
2018. június 19-én 13.00–14.00-ig
a Közösségi Házban.

Képviselők
Kerekes Géza
alpolgármester
30 929 4660
Csapucha Árpád
20 381 1915
Folczné Kerek Etelka
20 280 0112
Pusztai János
20 958 8438
Vizkelety Tibor
30 445 1238
Tamás-Kovács Beáta
Minden hónap első péntekén
a Közösségi házban 16.00–17.00,
a Művelődési Házban 17.00–18.00-ig.

Háziorvosi rendelés
Háziorvos
Dr. Úr Mihály
2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.
Tel.: +36 34 348-257
Hétfő: 8.30–11.30
Szerda: 13.00–16.00
Péntek: 8.30–11.30
Egészségház
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.
Tel.: +36 34 348-228
Kedd: 13.00–16.00
Csütörtök: 8.30–11.30

Fogorvosi rendelés
Fogorvos
Dr. Tarnay Anikó
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 1.
Tel.: +36 34 348-138
Hétfő: 15.30–20.00
Szerda: 11.30–14.30
Egészségház
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.
Tel.: +36 34 348-228
Csütörtök: 8.00 - 11.00
Péntek: 15.30 - 20.00

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00
Kedd: csak halotti ügyintézés
Szerda: 13.00–15.00
Csütörtök: csak halotti ügyintézés
Péntek 8.00–12.00
Pénztári nyitvatartás:
Hétfő 8.00–12.00, 13.00–15.30
Szerda 13.00–15.00 • Péntek 8.00–11.30

Temetői tájékoztatás
Az IN MEMORIAM TEMETKEZÉSI KFT az
almásfüzitői temető üzemeltetője, felhívja a sírhely tulajdonosok figyelmét,
hogy a lejárt sírhelyüket váltsák meg
(használati idő 25 év). A mennyiben
ez elmarad a hatályos rendelkezések
(1991év XLIII törvény 18§5. bekezdés)
értelmében a sírhelyet újra értékesítjük.
A sírhely megváltható Almásfüzitőn a
polgármesteri hivatalban minden hónap
első hétfőjén 15-16 óra között, vagy Komárom Klapka György út 8/d szám alatt
lévő IN MEMORIAM TEMETKEZÉS irodájában hétfőtől péntekig 8-15 óra között.

Sírhely árak 25 évre
Egyes temetési hely:
Kettes temetési hely:
Urnatemetési hely:
Urnafülke:

19 050 Ft
31 750 Ft
12 700 Ft
8 890 Ft

Elérhetőségünk: 06 34/346-045
inmemoriamkft@gmail.com
IN MEMORIAM KFT
Almásfüzitői temető üzemeltetője

2018. 4.

szám

Szerkesztőségi közlemény
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Almásfüzitői Hírek című
sajtótermék üzleti célú hirdetési díjait a
következők szerint állapította meg:
a) egész oldalas hirdetés: 20.000Ft + ÁFA
b) fél oldalas hirdetés: 10.000 Ft+ ÁFA
c) negyed oldalas hirdetés: 5.000 Ft+ ÁFA
d) nyolcad oldalas hirdetés: 2.500 Ft+ ÁFA

A hirdetés költségeit az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek (2931. Almásfüzitő,
Petőfi tér 7.) személyesen, vagy átutalással. Fizetési határidő: a Füzitői Hírek megjelenésétől számított 5 munkanap.

Nyári diákmunka!
Kedves Almásfüzitői Fiatalok, Diákok!
A megyei kormányhivatal „Nyári diákmunka 2018.” címmel munkaerőpiaci programot indít 16-25 év közötti,
nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt
igazolni tudó diákok számára, 2018.
június 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra, legfeljebb napi 6 órás
foglalkoztatás keretében.
A tervezett foglalkoztatás megkezdését megelőzően a lakóhely szerinti járási hivatalban – almásfüzitői lakosok
esetében a Komáromi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán (2900 Komárom, Igmándi út 45.) nyilvántartásba kell vetetnie magát a tanulónak.
A regisztrációhoz szükséges: személyi okmányok, érvényes diákigazolvány
(vagy a tanulmányok befejezése esetében, ha azt visszavonták, akkor iskolalátogatási igazolás).
Almásfüzitő Község Önkormányzat
elsősorban a következő munkakörökben szeretné foglalkoztatni a diákokat:
parkgondozás, könnyű fizikai munka,
segédmunka, takarítás. A foglalkoztatás legrövidebb időtartama két hét.
Bérezés: 103.500 Ft/fő/hó, mely a foglalkoztatás időtartamával arányosan
csökkenthető.
Várjuk a diákok jelentkezését a regisztrációt követően az Almásfüzitői
Polgármesteri Hivatalban (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.), ügyfélfogadási
időben (hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00;
szerda: 13.00-15.00; péntek: 8.0012.00)! Jelentkezzetek Pethő Réka igazgatási ügyintézőnél!

Almásfüzitő Község Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti, tájékoztató jellegű lapja.
Terjesztés: minden postaládába eljuttatva Almásfüzitő területén.
A lapban közölt írások nem minden esteben egyeznek meg szerkesztőségünk véleményével.
A cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 18-a (almasfuzitoihirek@gmail.com).
Felelős kiadó: Almásfüzitő Önkormányzatának Képviselő-testülete. Főszerkesztő: Bekéné Magyar Melinda
Nyomda: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 346-385

