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Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar 

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat 

H-2085 Pilisvörösvár, Fő út 127. tel: 06-26/330-952 

 

Jegyzőkönyv száma: 9/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

amely készült 2020. október 7-én, 1700 órakor 

a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

közmeghallgatásán   

 

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: Sax László elnök, Sax Ibolya elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer 

János, Mirk Szilvia 

 

Jelen vannak az NNÖ OKB részéről: Manhertz Éva, Ziegler István 

 

Jelen vannak az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről: Strack Bernadett 

alpolgármester, Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, 

Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Cser András képviselő. 

 

Meghívottak közül megjelentek: Koppányné Dienes Mariann a Templom Téri Általános Iskola 

igazgató helyettese, Valachi Katalin a Művészetek Háza igazgatója, Zsámboki Szabolcs 

művelődésszervező, Szabóné Bogár Erika a Friedrich Schiller Gimnázium igazgatója, Kissné 

Répási Anikó a Német Nemzetiségi Óvoda vezetője, Juhászné Ligeti Katalin vezető-helyettes és 

Fetter Krisztina óvónő, Horváth Katalin a Széchenyi utcai tagóvoda vezetője, Nagy Orsolya a 

Szabadság úti tagóvoda vezetője és Mirkné Ziegler Margit óvónő, Lukács Magdolna a Német 

Nemzetiségi Vegyeskórus elnöke és Schuck Ferencné tag, Richolm Erik a Werischwarer 

Heimatwerk Egyesület elnöke, Feldhoffer János a Német Nemzetiségi Fúvószenekar elnöke, 

Botzheim Nikoletta a Német Nemzetiségi Táncegyüttes elnöke.  

 

Sax László elnök: Köszöntötte az intézmények vezetőit, képviselőit, a német nemzetiségi 

egyesületek vezetőit, Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részéről 

jelenlévőket.  

Megnyitotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi közmeghallgatását. A 

közmeghallgatás a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének minősül. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, és az ülést a Szervezeti és 

működési szabályzatnak megfelelően hívták össze.  

Ismertette a jelenlévőkkel a közmeghallgatás meghirdetett napirendi pontjait. 

Szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendek sorrendjének elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a napirendeket 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.   

 

Napirendi pontok: 

 

1) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi munkájáról  

2) 2020. IV. negyedévi és a 2021. évi programterv egyeztetése  

3) Közérdekű kérdések, válaszok    
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1. napirendi pont 

Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi munkájáról 

 

 

Szabóné Bogár Erika: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az Önkormányzat elmúlt egy évi 

munkáját projektoros vetítéssel kísért előadásban. 

Az idei év mindenki számára kicsit különleges volt, főként a járványügyi helyzet miatt, mely 

befolyásolta a német önkormányzat munkáját is, de az ennek ellenére lezajlott eseményekről 

örömmel számolnak be.  

2019. október 13-án lezajlottak a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választá-

sok is. Ekkor alakult meg a jelenleg is működő nemzetiségi önkormányzat 5 fővel. Tagjai: Sax 

László, Sax Ibolya, Feldhoffer János, Szabóné Bogár Erika és Mirk Szilvia. 

A nemzetiségi önkormányzat keretein belül létrehoztak egy Oktatási és Kulturális Bizottságot, 

melynek tagjai Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János, Mirk Szilvia, valamint Manhertz Éva és 

Ziegler István külsős tagok. 

Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzat és a bizottság azóta nagy összhangban dolgozik 

együtt, bonyolítja a különböző eseményeket és végzi a feladatait. 

A nemzetiségi önkormányzat az elmúlt egy évben 11 alkalommal ülésezett és 97 határozatot 

hozott.  

Szerencsére 2019 év végén és a 2020-as év elején még sikerült megvalósítani a hagyományos 

programjaikat, melynek fontos eleme volt a Nemzetiségi délután 2019. november 24-én, melyen 

a következő vendégegyüttesek léptek fel: a Németkéri Nemzetiségi Tánccsoport, a Paksi Roger 

Schilling Fúvószenekar, a Pilisvörösvári Harmonikások, akiknek köszönhetően egy igen 

színvonalas rendezvényen vehettek részt a Művészetek Házában.  

Az intézmények és az egyesületek képviselőinek első alkalommal szerveztek tanulmányutat, 

melyre 42 fő részvételével utaztak el Geresdlakra 2019. november 30-án, ahol az ottani önkor-

mányzat tagjai fogadták őket. Megtekintették a település 5 kiállítását, látogatást tettek az iskolá-

ban, ezután Fekedet, majd Mecseknádasdot érintve utaztak haza. 

Szinte hihetetlen számukra, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat már 25 éve létezik Pilis-

vörösváron, így ezen alkalomból 2019. december 16-án egy jubileumi ünnepséget/ülést szervez-

tek a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre a 25 éve működő önkormányzat korábbi 

tagjait is meghívták. Ezen az ünnepségen felidézték a fontosabb eseményeket, és a célok megva-

lósulását igyekeztek összefoglalni az ülés során.  

2020. január 17-én pénteki napra szervezték meg az „Elűzetés emléknapját”, melyet az akkori 

eseményekre emlékezve, igyekeznek mindig egy-egy előadással megtartani. Az idei megemlé-

kezésen Ritter György a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa tartott előadást a „Budakörnyéki 

németek elűzetése” címmel, melyen sok információt kaptak. Nagyon örültek annak is, hogy so-

kan ellátogattak a rendezvényre, emlékezve az akkori eseményekre. 

 

Idén első alkalommal szervezett az önkormányzat Farsangi délutánt február 2-án, ahol a Klani 

Hupf zenekar, a Sax család zenekara és Wieszt Árpád léptek fel. Ez is egy nagyon jól sikerült 

délután volt, melyen sokan vettek részt és nagyon jól érezték magukat. 

Hagyományosan február végén tartották a Farsangtemetést, ahol a Werischwarer Heimatwerk 

aktív közreműködésével temették el Fasching Tonit egy évre. A Farsangtemetésen zenélt a Német 

Nemzetiségi Fúvószenekar és a Die Spitzbuben, fantasztikus hangulatot teremtve. 

 

Az idén rendhagyó keretek között került sor a májusfa-állításra és bontásra, hiszen nem ünnepel-

hettek közösen, mert már a veszélyhelyzet idejében volt. De nagyon örültek annak, hogy a 

Werischwarer Heimatwerk fiatal tagjai így is vállalták a feladatot és április 30-án felállították, 

majd május 31-én lebontották a májusfát résztvevő közönség nélkül. 

2020. május 29-én a városi önkormányzattal közösen tartották meg a Hősök Napját, melyen el-

nök úr és polgármester úr közösen koszorúztak. 
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Szintén új feladat volt a nyár folyamán a nemzetiségi napközis tábor megvalósítása, melyre le-

hetőségük nyílt. A vírushelyzet után így próbáltak segíteni a pilisvörösvári szülőkön azzal, hogy 

tábort szerveztek a gyermekek számára. A tábor megvalósítására augusztus 10-14 között került 

sor, 30 általános iskolai korosztályból jelentkezett gyermek részvételével. Igyekeztek a progra-

mokat úgy összeállítani, hogy nyelvtanulás, kirándulás, kézműves foglalkozások, a hagyomá-

nyok megismerése is szerepeljenek benne. A gyerekek sok ismeretet szereztek a vörösvári ha-

gyományokról, főként a Búcsúval kapcsolatos hagyományokról. Sor került éneklésre, táncolásra, 

Zwiepoch sütésre, valamint a szentendrei Skanzenben is rész vettek egy foglalkozáson. Vélemé-

nye szerint egy nagyon tartalmas hetet zártak. Nagy örömükre szolgált, hogy ifjú segítőket is 

sikerült megnyerni a programnak, akik egész héten velük voltak és segítettek a gyerekek koordi-

nálásában. Külön öröm volt számukra, hogy az Unser Bildschirm is forgatott a táborban, melyet 

a televízióban le is vetítettek. 

 

A nyár végi projektjük a Lahmkruam park felújítása volt, melyet már régóta szerettek volna el-

végezni. A park ismertető táblái már nagyon megfakultak, ezért szükség volt azok felújítására. 

A táblák szövegét kiegészítve újra nyomtatták és a táblatartó oszlopokat lefestették. Nagy örö-

mükre, a nemzetiségi egyesületek közreműködését kérve sokan jelentkeztek és jöttek el segíteni, 

pilisvörösvári asztalosok pedig elvégezték az előmunkálatokat, lecsiszolták a táblákat.  

Szerencsére a szeptember elejei őszi szombat délelőtt olyan sokan jöttek össze, hogy arra is jutott 

idő, hogy a parkot is rendbe tegyék, így némi kertészeti munkát is sikerült végezniük. Néhány 

pad lecsiszolására és lefestésére is lehetőségük volt.  A még festetlen padok „örökbefogadására” 

felhívást tettek közzé, mely során a jelentkező egyesület egy-egy padot lefestve rátehet egy kis 

táblát, melyen a neve szerepel. Erre több egyesület is jelentkezett, így, ha az időjárás is engedi, 

ezen a héten befejeződhet a park rendbetétele. Úgy gondolja, hogy példaértékű volt az ezügyben 

tanúsított egyesületi, intézményi összefogás, melyért köszönetüket fejezik ki minden résztvevő-

nek. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyéb programokon is részt vett. 2019. november 17-én 

Dunaharasztiba egy 50 fős buszt indítottak az ÉMNÖSZ gálára.  

Részt vettek a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 30 éves jubileumi koncertjén 2019. december 

8-án.  

Az adventi gyertyagyújtáson is közreműködtek, ahol az NNÖ gyújtotta meg a harmadik gyertyát 

a város adventi koszorúján. 

2020. március 3-án az Magyarországi Németeket Országos Önkormányzata által szervezett szak-

mai napon is részt vettek, amelyre az intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatokat, illetve 

az intézmények vezetőit hívták meg egy szakmai megbeszélésre. Az intézmények fenntartásának 

aktuális kérdéseiről és feladatairól hallottak előadást. 

 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolának 2017 óta fenntartója az NNÖ, ezzel 

kapcsolatban is vannak kötelezettségei. Ez vonatkozik az intézmény dokumentumainak 

jóváhagyására, véleményezésére, szerződések megkötésére, illetve az iskola működésének 

felügyeletére. Ilyenek például: a házirend módosítása, a hosszabb távú fejlesztési terv elfogadása, 

az igazgatóhelyettesi pályázat véleményezése, a Pedagógiai Program tudomásul vétele, az év 

végi beszámoló elfogadása, a tulajdonjog átvétel kérdésének megvitatása, a gyermekétkeztetési 

szerződés megkötése, a munka megállapodási szerződés (GESZ) megkötése, a tantárgyfelosztás 

jóváhagyása, az éves munkaterv elfogadása. 

Az általános iskolában nagyobb fejlesztések is zajlottak a nyáron: a földszinti folyosó megújult, 

a lépcsőházban lecserélték a lambériát, megújult a büfé és az előtere, a Werkstatt bútorzata ki-

cserélődött és az idei év legnagyobb projektje, hogy felújították az udvart, melyre 33.000.000 

forintot nyert pályázaton az iskola és az önkormányzat közösen. A felújításnak nagyon örültek a 

gyerekek és a tanárok egyaránt. 
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Az intézményfenntartás mellett fontos feladatuk az egyesületek támogatása is. Sajnos az idei 

évben sok egyesületi program elmaradt. A Werischwarer Heimatwerk Egyesületet a nyári gyer-

mek tánctáborban, programokban és továbbképzésben, a Német Nemzetiségi Táncegyüttest a 

nyári gyermek tánctáborban, táncoktatói továbbképzésben, a Hagyományőrző Egyesületet a te-

vékenységében támogatták. Örvendetes, hogy az egyesületek igyekeztek kihasználni a pályázati 

lehetőségeket. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elvi támogatást is adott pályázatok benyújtásához: a Német 

Nemzetiségi Fúvószenekarnak hangszerbeszerzéshez, a Német Nemzetiségi Tánccsoportnak és 

a Német Nemzetiségi Vegyeskórusnak népviselet varratásához. 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat is igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket. A Beth-

len Gábor Alapkezelő Zrt-hez 5 pályázatot nyújtottak be: a Farsangi délutánra, a TRINA-táborra, 

a Lahmkruam-park tábláinak felújítására, a Wehrheimi partnerkapcsolat 35 éves jubileumára és 

egy Soproni tanulmányútra. Ezek a pályázatok elvi támogatást kaptak március elején, azonban a 

veszélyhelyzet miatt nem minden program valósulhatott meg, illetve a pályázatokat is újra fogal-

mazták. A Sváb sarok gazdasági épületének felújítására, illetve kibővítésére a Művészetek Há-

zával együtt nyújtottak be pályázatot, ez a pályázat azonban nem kapott támogatást. 

Az elmaradt programok megvalósítására a nyáron a Magyarországi Németek Országos Önkor-

mányzatához nyújthattak be pályázatot, így a táborok megvalósítására és nemzetiségi progra-

mokra összesen mintegy 2.600.000 forintos támogatást kaptak. 

 

Különböző felterjesztéseket is támogattak. Örömükre szolgált, hogy idén több pedagógust is fel-

terjeszthettek a Katharina-Kreisz-Preis (Pest megye német nemzetiségi pedagógusa) díjra, sőt 

erre mindenkit érdemesnek is találtak. A díjazottak: Mirkné Ziegler Margit és Tagscherer Ange-

lika óvodapedagógusok, Stecklné Boldizsár Katalin általános iskolai pedagógus és Priegl Éva 

középiskolai tanár. Sajnos a díjak ünnepélyes átadására a járványügyi helyzet miatt most nem 

kerülhet sor. 

Javaslatot tettek továbbá Pilisvörösvár Város Díszpolgára címre Feldhoffer János személyében, 

de sajnos ez nem valósult meg.  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a Városi Önkormányzattal különböző kér-

désekben, ennek keretében az Együttműködési megállapodás felülvizsgálata, a Partnerkapcsolati 

terv jóváhagyása, a Művészetek Háza intézményvezetői pályázatának véleményezése, a Német 

Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásában is. 

 

A saját működésüket is biztosítani szükséges, ezért a saját dokumentumaikat is felül kell vizs-

gálni, így sor került az SZMSZ módosítására, a költségvetés elfogadására, többszöri módosítá-

sára, a munkaterv elfogadására, a belső ellenőrzési terv elfogadására.  

Az NNÖ az idei évben is előfizette Neue Zeitungot, megrendelte a Deutscher Kalendert, a 

Blickpunkt naptárt az intézményeknek.  

Nagy örömükre szolgált, hogy Oberle Jánosné egy nagyon szép hintót adományozott az Német 

Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

A „Mi svábok” című könyvben való megjelenést a városi önkormányzattal közösen támogatták, 

és remélik, hogy a könyvben megjelenő cikk méltón képviseli Pilisvörösvárt. 

Ritter Imre országgyűlési képviselő látogatást tett Pilisvörösváron 2020. július 28-án, Polgár-

mester úr és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai fogadták őt, és beszélgetést folytattak 

több témáról. A legfontosabb téma a Sváb Sarok felújítása volt, mely egy hosszú távú projekt. A 

Sváb Sarok hasznosítására, az épület felújítására közösen próbálnak megoldást találni a városi 

önkormányzattal. Az épület felújítása igen nagy anyagi ráfordítást igényel. A felújítással kapcso-

latban több szakemberrel és a hivatal munkatársaival is folytattak már beszélgetéseket, egyezte-

téseket. A cél, hogy a házat a felújítás után nemzetiségi feladatokra, közösségépítő programokra 

lehessen használni, Különböző pályázati források felkutatása is zajlik, nagyon bíznak benne, 

hogy sor kerülhet a projekt megvalósítására. 
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Nem csak különböző díjakra terjesztenek fel a pilisvörösvári német nemzetiségi életben résztve-

vőket, hanem azokat a fiatalokat is igyekeznek támogatni, akik ösztöndíjpályázatokat próbálnak 

kihasználni. A Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj nagyon jó lehetőség a nemzetiségi 

pedagógusok számára, így az idén Horváth Katalint, Jakucs Claudiát és Kozek Ildikót javasolta 

az ösztöndíj pályázatra elvi támogatásával a nemzetiségi önkormányzat.  

A Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára is elvi támogatást 

adtak Szép Gréta részére.  

Támogatták továbbá az Országos Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj elnyerésére Hasenfratz Ka-

talint, aki részesült a támogatásban a középiskola utolsó két évére.  

Az idei évben is igyekeztek megjutalmazni az általános iskolai tanulókat, akik a nemzetiségi 

tevékenységükkel maradandót alkottak az iskolájukban, így mindkét iskolában 3-3 tanuló része-

sült könyvutalványban. 

Az oktatáshoz kapcsolódik, hogy Baján könyvadományt vettek át az általános iskoláknak a nem-

zetiségi oktatáshoz kb. 400-400.000 forint értékben. Ezek az új könyvek természettudományok 

oktatását segítő német nyelvű albumok, melyeket a pedagógusok a tanórán hasznosítani tudnak 

a gyerekek oktatásában. 

Terveik között szerepel, hogy a városi önkormányzattal közösen a Pilisvörösvári temetőben a 

német katonák sírjait helyreállítsák. 

Szeretnék elérni, hogy a vasútállomáson német nyelvű feliratot is kihelyezzenek. 

Korábban kiadták már a Mondókáskönyvet, amelyhez most szükség lenne, hogy kiegészítsék 

hangfelvétellel, illetve további mondókák gyűjtésével. Továbbá igény merült fel arra, hogy a régi 

vörösvári dalokat összegyűjtsék, és hangfelvétellel együtt kiadják. Ezzel egyrészt a régi népdal-

kincset tudnák megőrizni és továbbadni a fiataloknak, másrészt hasznosítható lenne az oktatás-

ban. 

Bíznak benne, hogy a jövő év elején ez a projekt is megvalósulhat. Ugyanígy szeretnék a német 

egyházi énekek hangi felvételét megvalósítani az imakönyvben található szövegekre, annak ér-

dekében, hogy megőrizzék ezeket az utókor számára. 

 

 

2. napirendi pont 

2020. IV. negyedévi és a 2021. évi nemzetiségi programterv egyeztetése 

 

 

Sax Ibolya elnökhelyettes ismertette a 2020. IV. negyedévi és a 2021. évi programokat, a 

jelenlévők egyeztettek a programok pontos időpontjáról és a szervezési kérdésekről. 

 

 

3. napirendi pont 

Közérdekű kérdések, válaszok 

 

 

Sax Ibolya elnökhelyettes: Elmondta, hogy 2021-ben népszámlálás lesz, mely azért fontos szá-

mukra, mert jelentősége van annak, hogy a városban hányan vallják magukat német nemzetiség-

hez tartozónak. A népszámlálás online történik majd, regisztráltan kell kérdőívet kitölteni, de 

lesznek kérdezőbiztosok is. A nemzetiségi intézményeknek, egyesületeknek fontos szerepe lesz 

abban, hogy az emberek felvállalják a nemzetiségi voltukat, ebben kérik majd a segítségüket.  

 

Érdemes figyelemmel kísérni a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Facebook ol-

dalát, illetve a honlapját (www.facebook.com/Landesselbstverwaltung) (www.ldu.hu) az aktuális 

információkhoz való hozzájutás érdekében. Továbbá a Pedagógiai Intézet honlapján 

(www.udpi.hu) az aktuális továbbképzésekről tájékozódhatnak az intézmények.  

 

http://www.facebook.com/Landesselbstverwaltung
http://www.facebook.com/Landesselbstverwaltung
http://www.ldu.hu/
http://www.udpi.hu/


2020. október 7-i NNÖ közmeghallgatás jegyzőkönyve 
 

 

 

6 

 

 

Felhívta a figyelmet a Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjra, melynek beadási határideje: október 

23-a.  

A civil szervezetek működésére a nemzetiségi pályázatok kiírása megtörtént. Bíztat mindenkit, 

hogy pályázzanak a jövő évi költségvetésük támogatására. 

BMI – Ausstattung von ungarndeutschen Kulturgruppen pályázati kiírás 2021 januárjára várható. 

 

Az általános iskolákból többen is részt vettek a tavalyi VUK versenyen, melyen 3 fős csapatok-

ban vehetnek részt a gyerekek. Az egész éven át tartó online versenyen nem csak a népismereti 

tudás lekérdezéséről van szó, hanem nagyon érdekes, ötletes feladatok szerepelnek benne. Java-

solta, hogy az idén is minél többen jelentkezzenek, és kérte a pedagógusokat, hogy buzdítsák a 

gyerekeket a versenyen való részvételre.  A jelentkezési határidő 2020. október 15. 

A további jó együttműködésben bízva megköszönte a figyelmet. 

 

Sax László elnök: Kérte, hogy a pályázatok benyújtásához mindenki kérje a nemzetiségi 

önkormányzat elvi támogatását. 

A népszámlálással kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontos, hogy felvállaljuk a 

nemzetiségünket, hiszen Pilisvörösvár jelenleg a Magyarországon élő német nemzetiség egyik 

kiemelkedő települése. 

Megköszönte Szabóné Bogár Erikának és Sax Ibolyának a részletes és gazdag program 

bemutatását. A programok létrejöttében az egyesületek, intézmények támogatását élvezték, 

melyet nagyon megköszönt. 

A közös munkához kívánt mindenkinek jó egészséget. Sajnos a közösségi munkát a vírushelyzet 

nagyon megnehezíti számukra is.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: A népszámlálással kapcsolatban jelezte, hogy az 

információkat szívesen megosztják a Vörösvári újságban, illetve a Vörösvári hírekben. 

Véleménye szerint sokan vannak Pilisvörösváron, akik büszkén vállalják a sváb származásukat. 

Megköszönte a tartalmas előadást. 

 

Sax Ibolya elnökhelyettes: Megköszönte a városi önkormányzat támogatását az idei évben is, 

illetve a hivatal dolgozóinak a segítségét, mellyel a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját 

segítik. Megköszönte továbbá a Művészetek Háza új vezetőjének, Valachi Katalinnak az 

együttműködést, mellyel nagyban segíti a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. 

 

Sax László elnök: Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte mindenkinek a részvételt, 

és 1813-kor bezárta a közmeghallgatást.   

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

……………………….…..                                                               ….…………………… 

         Feldhoffer János                                                                             Sax László 

     jegyzőkönyv hitelesítő                                                                            elnök 
 

 

 

 

 


