
 

 

 

 

 

 

 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXV. ÉVFOLYAM 12. szám  2016. D E C E M B E R 

 

Magyar Karácsony 

1943. 

 

Fehér Karácsony!  

     Tündököl az alvó házakon,  

     A Béke halk harmóniája  

     Ömlik be minden ablakon. 

Csend és éjszaka!  

Puhán von be mindent az ég hava,  

Istenem, bár el soh'se múlna,  

E csodás, szent Karácsony éjszaka! 

 

Isteni kisded!  

     Mosolyod melegít ma minden szívet,  

     Csodálva nézzük bájlón fénylő,  

     Ragyogó, ég-kék szemeidet. 

Hallga, csak, hallga!  

Mintha most ezernyi nagy harang zúgna,  

Neki zúg, cseng, bong, neki zeng mind,  

A szívünk ma őneki húzza! 

Zúgjon is mind ma!  

     Lelkünkben halk hang súgja és zsongja:  

     Az Ô ajándéka, Néki köszönjük,  

     E csodás, szent Karácsony éjszaka! 

 
 
 

 

 

 

 

MISKOLCZY KÁLMÁN 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

 

 

 

 

 
 

 

Falugyűlés és Közmeghallgatás 

 

 Önkormányzatunk képviselő-testülete december 5-én falugyűlés- és közmeghallgatásra 

hívta községünk lakosságát az „Á.M.K. színháztermébe.  

 Hajdú Istvánné polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatást 

adott az önkormányzat által 2016-ban megvalósított feladatokról és fejlesztésekről, valamint a 

következő év célkitűzéseiről:  
 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt megyaszói lakosok! 

 

 A 2014.október 12-i helyhatósági választások óta eltelt több mint két esztendő. 

 Az elmúlt évben folytattuk a 2014-ben és 2015-ben elkezdett munkákat, melyekkel a 

település arculatának javítását tűztük magunk elé, hogy a lakosság szebb környezetben élje a 

minden napjait, a hozzánk látogató idegenek, és a haza látogató elszármazottak egy szebb, 

élhetőbb falu hírét vigyék tovább. 

 Szeretném ismertetni Önökkel a 2016-ban megvalósult fejlesztéseket, munkálatokat. 

Önkormányzatunk 2016-ban 193 fő közhasznú munkás foglakoztatását szervezte meg. A 

„start közmunka” keretén belül 93 fő munkahelyhez jutását segítette elő önkormányzatunk. 

2016.március 1. napjával indult a mezőgazdasági közmunkaprogram 40 fővel. Ez a program 

2016. december 31-ig tart. 35 fő a növénytermesztésben 10 fő az állattartásban kapott munkát. 

 Az előző években megkezdett zöldség termesztés, és szántóföldi növénytermesztés 

mellett, még egy darab fóliasátrat építettünk a már meglévő mellé, így a két sátorban kb.6000 

tő virágpalántát neveltek dolgozóink, melyek a település parkjait, közterületeit, és a 

közintézmények környékét díszítették kora tavasztól.   

 A programon belül sikerült beszereznünk egy vetőgépet, egy permetezőt, egy darab 

MTZ 50-es traktort, egy ISEKI kistraktort, hozzá egy pótkocsit. 

 A „start közút és földút” programban 38 fő közfoglalkoztatását szerveztük meg. Ezen 

programok november 30-ig, illetve december 31-ig tartanak. Ezekben a programokban az 

http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF6971.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF6974.jpg
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önkormányzat két belterületi út, a Posta és Árpád utak, teljes aszfaltozását valósította meg az 

ott élők nagy örömére.   

 Az önkormányzat tulajdonában lévő földutak melletti bozótosok kitisztításával, az 

azokból kivágott bokrok, fanövések „beaprítékolásával” a polgármesteri hivatal és az óvoda 

téli tüzelőjét teremtettük elő, ezzel jelentősen csökkentve a fűtés számlánkat. 

 A „helyi sajátosságok” közmunka program 15 fő bevonásával indult április 1-jén, és 

november 30. napjával ért véget. Ezen programon belül folytattuk a térkő, a szegélykő 

gyártását, és a drótfonat készítését.  Ezt a programot kiegészítettük 20 darab fa pavilon 

gyártásával, melyekkel a községi rendezvények színvonalát szeretnénk emelni. Több térkő  

formát szereztünk be, ezzel sokkal hatékonyabbá tudtuk tenni a térkő gyártását. A saját 

magunk által legyártott térkövekkel burkoltuk le a katolikus temető előtti parkolót, és a 

ravatalozó előtti területet.  

 A hagyományos közmunka programon belül, mely 2016.03.01-től tart egészen 2017. 

február 28-ig, 100. fő foglalkoztatását biztosítjuk. Ezen programon belül valósulhatott meg a 

már említett parkoló, a katolikus ravatalozó épületének és környezetének felújítása. Az ebben 

a programban dolgozók „virágszigeteket” alakítottak ki a Fő út és a Csőri István út mellett, 

melyek nagyban hozzájárulnak a település arculatának javításához.  

 Az 1956-os emlékmű megépítése is az itt dolgozók keze munkája. 

 Körbe kerítettük a Malom épületét. A sertés telepen szalmatárolót, és őrbódét 

építettünk. 

 Az egyik legfontosabb felújítási munkára, a Polgármesteri Hivatal épületének 

energetikai felújítására, sikeres pályázatot nyújtottunk be 2016 májusában. A pályázatban 

elnyert 29.591.321,- forint vissza nem térítendő támogatásból, és kb.2.000.000 forint önerő 

felhasználásával újulnak meg a hivatal külső nyílászárói, külső szigetelést kap az épület, és 

napelemek is felszerelésre kerülnek, ezzel is csökkentve a villamos energia számlánkat. 

 Az Általános Művelődési Központ energetikai felújítására még tavasszal Európai Uniós 

pályázatot nyújtottunk be, ennek elbírálása folyamatban van. 

 Továbbra is a terveink között szerepel a Malom épületének a felújítása, egy közösségi 

tér kialakítása, ennek a pályázati lehetőségeit várjuk. 

 2017-ben folytatni kívánjuk a község szebbé, élhetőbbé tételét.  Az Alkotmány út két 

oldalán , valamint  a református  temető előtt kívánunk parkolót építeni.  Külső szigetelését és 

festését tervezzük a Monoki úti raktár épületének. 

 Az elmúlt évben nyújtott segítségét megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, az 

intézmények, a civil szervezetek vezetőinek, és az önkormányzat minden dolgozójának .” 

 

 Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

 A tájékoztató után a hozzászólók pozitívan nyilatkoztak a hallottakkal kapcsolatban. 

Látszik a község külső arculatának szépítésére való törekvés. Megnyugtató az egészségügyi 

ellátás állapota a lelkiismeretes és jól képzett egészségügyi szakembereink munkája nyomán. 

Dicséretes, hogy a fogorvosi ellátás is megoldódott. 

  

 Problémaként hangzott el felvetés és vita a község területén a közúti közlekedéssel 

kapcsolatban. Ugyancsak említésre került az útjainkon „gazdátlanul” kóborló ebek 

problémája. Ez évek óta gondot okoz önkormányzatunknak.  

   

  

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                                  polgármester                        jegyző 
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HÁZIORVOSI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Betegeink! 
Értesítjük Önöket, hogy 

 az ingyenes influenza védőoltások 

beadhatók a szezonális influenza által 

fokozottan veszélyeztetett személyeknek. 
Az oltások a rendelési időben, de külön helyiségben kerülnek 

 beadásra előzetes jelentkezés nélkül. 

 
Dr Kiss Bertalan főorvos 
 háziorvos 

 

 

S U L I 

H Í R E K 
 

 

 

RAJZPÁLYÁZAT 

„Csillagaim fent az égen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Partiscum Csillagászati Egyesület országos rajzpályázatot hirdetett általános iskolai 

tanulók részére „Csillagaim fent az égen” címmel. A díjak és elismerések kiosztása során nem 

volt könnyű helyzetünk, hiszen közel 1900 pályamű közül  

Papp Veronika és Tóth Eszter különdíjat kaptak. 

 

Országos esszéíró pályázat 
 

Országos esszéíró pályázatban vett részt a 8. b – osztályos  

Eperjesi Dániel Sándor, 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/fog/2016_12_7_rajzp%C3%A1ly%C3%A1zat (1).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/fog/2016_12_7_rajzp%C3%A1ly%C3%A1zat (2).jpg
http://megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/Eperjesi Dániel Sándor.JPG
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 melyet a Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes 

Népfőiskola Akadémia, Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola hirdetett és szakmai zsűri 

bírált el. Ebben a pályázatban Eperjesi Dániel Sándor a legjobb hat helyezett közé került és 

elismerő oklevél-díjban részesült.  

A három megadott téma közül Bonaparte Napóleon legjelentősebb alkotását, 

 a Code Civil-t dolgozta fel. 
 

 

Nyugdíjas búcsú 

 

  

 

Oláh Margit  

tanítónő nyugdíjba vonulása 

alkalmából Vincze Szabolcs igazgató úrtól vehette át  

-40 éves munkában eltöltött évek után-  

 

a Pedagógiai Szolgálatért emlékérmet.  

 

 

  

FOG- 

 ÉS  

TESTÁPOLÁSI  

VETÉLKEDŐ 

 

 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

 

A Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola által rendezett „DALRÓL 

DALRA” körzeti népdaléneklési versenyen 3 tanulóval vettünk részt.  

A 3. osztályos kategóriában.18 gyermek versenyzett.  

Nótár Virág 3.b I. helyezést, Kavasánszki Dorottya 3.b II. helyezést, 

 Kádár Zsófia 3.a V. helyezést ért el. 

 

Mészárosné Katona Adrienn  szaktanár 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/fog/2016_11_22_vetelkedo (1).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/fog/2016_11_22_vetelkedo (2).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2016-2017-esemenyei/384-nyugdijas-bucsu
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/12.08/nyugd%C3%ADjas b%C3%BAcs%C3%BA (2).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/12.08/nyugd%C3%ADjas b%C3%BAcs%C3%BA (1).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/12.08/nyugd%C3%ADjas b%C3%BAcs%C3%BA (3).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/12.08/n%C3%A9pdal%C3%A9nekverseny (2).jpg
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TÉLAPÓ ÜNNEPSÉG 

 

Az alsótagozatos tanulókat iskolánkban meglátogatta a Télapó. 

Tanulóink rövid műsorral köszöntötték és bemutatkoztak 

iskolánk gitár és furulya tanszakos tanulói is. 

 

 

Vincze Szabolcs  

igazgató 

 

KATOLIKUS HÍREK 

 

Megyaszói diákok az Egri Főegyházmegye Hittan- és Rajzversenyén 
 

 Az Egri Főegyhármegye Kateketikai Irodája Rajzversenyt hirdetett meg az Irgalmasság 

Szentévében, melynek a témája a Tékozló fiú bibliai történetének a feldolgozása volt.  Az 1-2. 

osztályosok számára kiírt versenyre sok kép érkezett, több mint 200 alkotás. Közülük a 80 

legszebb képet állították ki Egerben, a felújított Érseki Palota földszintjén. A megyaszói 

gyerekek is készítettek néhány rajzot, de nem sikerült eredményt elérnünk velük. Majd jövőre 

ismét megpróbáljuk!    

 Az érsekség külön gratulált nekik, ezzel is elismerve a munkájukat, és azt az 

erőfeszítést, amit rászántak a rajzaik elkészítésére. Köszönjük Vadászi Orsolya 2. osztályos, 

Radics Noémi 2. osztályos, Lakatos Akhillesz 2. osztályos tanulók munkáit! 

 Az Egri Főegyhármegye Kateketikai Irodája Hittanversenyt is hirdetett az Irgalmasság 

Szentévében, melyen Megyaszót Horváth Marcell József 6. osztályos, Vadászi Noémi 

Piroska 6. osztályos, Bölkény Dominika Terézia 5. osztályos, Horváth Beatrix Ramóna 4. 

osztályos, és Korbulecz Nóra Blanka 3. a osztályos tanulók képviselték. A 2016. nov. 5-én 

tartott versenyen hősiesen helytálltunk, de sajnos, helyezést nem értünk el, viszont nagyon jól 

éreztük magunkat a bekecsi hittanosokkal együtt.  

 A felkészülést és részvételt mindannyiuknak köszönöm! 

Decemberi programok a Római Katolikus templomban 
 Mikulás ünnep: Az elmúlt néhány évben már megszoktuk, hogy Szent Miklós 

ünnepéhez a legközelebb eső vasárnapon a megyaszói katolikus templomba is ellátogat a 

Mikulás. Az elmúlt esztendőkben is apró örömet hozott a kicsinyeknek, és a nagyobbaknak is. 

Idén ismét Szent Miklósra emlékeztünk december 4-én, vasárnap, a fél 9-es szentmise végén. 

       Pásztorjáték:     

    
    

 

 

    

 

 

 

Mikita Magdolna kateketa 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/12.08/2016_12_06_telapo (11).jpg
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MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

Az intézmény épületének 40 éves fennállása alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján 

Kertész Lászlóné intézményvezető adott tájékoztatást az építkezés körülményeiről. Ezután 

Rudolfné Gecső Erika beszélt a kiállítás megszervezéséről, a kollektív munkáról, majd 

megnyitotta a kiállítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hónap folyamán – hagyományainkhoz híven – hozzánk is ellátogatott a MIKULÁS. 

A december 13-án szokásos LUCÁZÁS sem maradt el. 

 

Kertész Lászlóné  intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 

 

 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

 H Í R E I 

 

MINDENKI KARÁCSONYA 2016. 

 

 Már néhány éve hagyománnyá vált rendezvényünkön Hajdú Istvánné polgármester 

asszony köszöntötte az ünnepély résztvevőit: 

 

„Tisztelt megjelentek! Hölgyeim és Uraim! 
 

 Réges-régen, amikor az 

angyal megjelent a pásztoroknak, 

így bátorította őket: „Ne féljetek! 

Nagy örömet hirdetek nektek és az 

egész népnek: Ma született az 

Üdvözítő Dávid városában, a 

Messiás, a ti Uratok. Ez a jele: 

Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.”  

 Beláthatatlan a múltnak a messzesége, ahová minden évben 

december 24. éjjelén visszatekintünk. De mi az a titok, ami újra átélhetővé teszi a csodát? 

  Karácsony üzenete az élet legszebb eseményén – egy kisgyermek születésén, egy 

édesanya várakozásán, majd örömén – keresztül hirdeti, hogy a létezésünk alapja és értelme a 

szeretet. Jézus kisdedként jött közénk. Úgy adta oda önmagát, ahogy csak egy csecsemő tudja: 

Testileg és lelkileg egészen. Kiszolgáltatottságában ott a bizalom és az elfogadás teljessége. 

Mert az isteni fiú világra jövetelével nemcsak a betlehemi istálló nyomorúságát, hanem az 

evilági szülők emberi esendőségét is szeretettel vállalta. 

  Ezért a Karácsony egyszerre példája Isten szeretetének, az odaadásnak és az elfogadásnak 

is. Jézus születése megváltoztatta a világot, és ma is, kétezer év távlatából még mindig hatással 

van ránk. 

 Az adventi koszorún már meggyújtottuk az utolsó gyertyát, s még néhány nap és itt a 

Karácsony! Ilyenkor, karácsony közeledtével, melegség tölti el szívünket, egy-egy pillanatra 

megállunk a rohanó világban, és számvetést készítünk az elmúlt évről.  

 Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, 

hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. 

  Az ünnep hangulatában a másik emberre talán jobban odafigyelünk .Minden gondolunk, 

hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb 

értékünk.  

Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az 

ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját 

lelkében és a maga környezetében, és mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a 

barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, és szeretet van, ott meghitt, bensőséges 

kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget nyújt.  
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 Hiszem, hogy csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig 

kíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 

  Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az 

ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idő, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a 

karácsonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, 

feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

 

Kedves Megyaszóiak! 

 
 Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik 

egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját.  

Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az óvoda, az iskola, az egészségügy, az idősek otthona 

és a művelődési ház dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil 

szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív 

részvételét, az egyházak és a vállalkozók támogatását. 

 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok  

településünk minden lakójának! 
 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

2016. KARÁCSONYVÁRÓ  

 
Az adventi koszorún minden gyertya lángra kapott már. 

A meleget adó Nap helyett most gyertyafény a napsugár. 

Körülálljuk, gyönyörködünk fényében. 

Öröm ül szívünkben, örömkönny szemünkben. 

 

A szép hagyományt ápolva vagyunk itt sokan. 

Gyermekek, felnőttek, idősek mindannyian. 

Az adventi koszorút körül állva csendül fel 

A szeretet hálát adó ének hangja. 

 

Költők, írók szerte a világban 

Írták meg, hogy kis Jézus született jászolban. 

Felidézve szavaikat válogattam ki közülük részleteket, 

Hogy e nap történetét soha el ne feledjük. 

 

Papp Lászlótól:  

Téli dal 

Kárognak fenn a kósza varjak: 

Kár, hogy elment az ősz, a nyár, 

Hogy lombtalanok már a gallyak, 

Hogy jégvirágos a határ. 

 

Nincs igazad fekete madár, 

Nem oly félelmetes a világ! 

S tavaszt hirdetve kinyit egyszer,  

Meglásd az a kis hóvirág! 
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Kárász Izabella:  

 

Megérkezett 

 

Az én szívem is megérinti az öröm, 

És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön! 

Advent után, mikor a csendnek vége lesz, 

S az égi fény jelzi: Megérkezett! 

 

Béke, öröm, szeretet és jóakarat, 

Játsszák el a karácsonyi himnuszokat. 

S velük zengi a boldog Föld az éneket: 

Urunk, szabadítónk megérkezett! 

 

Benedek Elek:  

 

Dal a szeretetről 

 

Nincs gyűlölség, ahol én járok, 

Be van temetve minden árok, 

Mely embert s embert valaha 

Egymástól elválaszt vala. 

 

Szeretet lánca! Kössed egybe 

Szívét nagyoknak s gyermekeknek! 

Gyűlölség! Légy úgy eltemetve, 

Hírét se halljuk létednek! 

 

Ez országnak minden lakója 

Egymást szeresse, védje, óvja: 

Naggyá ország csak így lehet. 

Csudát művel a szeretet. 

 

Kellemes ünnepeket, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok mindenkinek!  

 

Kegyes Sándorné 
aranydiplomás tanítónő 

 
 

„AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TETŐ AZ EGYÜTTLÉT FÖLÖTT” 

Programjainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Örömmel fogadunk 
 minden ötletet, szívesen adunk felvilágosítást programjainkról. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Vincze Szabolcsné  

igazgató 
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Takácsné Kovács Katalin Ágnes: 
 

A VELÜNK NŐTT IDŐ 

 
Velünk nő az idő, 

szüntelen sodra van. 

Sietve tűnik el, 

-hallja a disdiák,- 

s velünk szalad, rohan. 

 

Tanul, tanít, készül 

-hallatlan adomány!- 

az ész, az értelem. 

magva és virága 

a fénylő tudomány. 

 

Miénk ez a vagyon, 

sáfára mi lettünk. 

Szolgálatot vár el, 

s öröm-óda tőle 

a repeső lelkünk. 

 

Összefügg a létünk 

azzal, mi körülvesz; 

közös gond a kenyér, 

s minden jó segítség 

előrevisz, kedvez. 

 

Bölcs emberi lét 

az igazi dolgunk. 

Érdemrendek híján 

boldogít, mit tettünk, 

s akik tegnap voltunk. 

 

Boldog az az ember, 

aki hittel tervez. 

Építi világát 

tudós asztalánál, 

s ha kell ért a kerthez. 
 

 

EGYESÜLT EURÓPA 
 

Egy más Európa: Eddig álom, ábránd, 

S legjobbak álma, vágya, hiedelme, 

Bujdosó nagy eszme, amely végre immár 

Megvalósulást is érdemelne. 

 

 

SZILVESZTER ÉJJELÉN 

 

Újévünk útjára 

Keljünk jó reménnyel, 

Ketten kísérjenek: 

Új nappal, új éjjel. 

 

Győzzed szívem gondját 

Annak, amit hoznak; 

Velünk nőjön fel egy 

Új emberi korszak. 
 

- .  – 
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Anyakönyvi 

 hírek  
 

H á z a s s á g 

 

Vadászi Ilona – Radics Csaba 

 

Gratulálunk! 
 

S z ü l e t é s: 

 

Lucskai Krisztina – Nagy Dénes: F r a n c i s k a 

Bende Edina – Budai Gyula: G r é t a 

 

Gratulálunk! 
 

H a l á l o z á s 

 

Farkas Sándorné /Csőgér Erzsébet/   77 éves 

Bodnár Barnabás András                 54 éves 

Farkas Sándor                    55 éves 

      

Őszinte részvétünk 

 

 

M e g y – a – s zó 
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