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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
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2021. március 22. napjától eltelt veszélyhelyzetben a képviselőkkel való informális
egyeztetést követően meghozott nyilvános polgármesteri döntések
1. 38/2021.(III.30.)
Belina és Tsa Kft-vel kötött Balatonberény és Vörs közigazgatási területén háziorvosi területi
ellátási kötelezettségre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 7. pontját a következők szerint
módosította és a szerződést az alábbi 1. számú melléklettel egészítette ki:
„7. A Megbízott vállalja, hogy Balatonberény és Vörs településeken biztosítja a heti 20 óra
rendelési időt, melyen belül 4 óra prevenciós rendelési időt is tart, és heti 20 óra rendelkezésre
állási időt vállal. A rendelés helyét és idejét jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.”
„1.számú melléklet:
Rendelés helye: Balatonberény
Rendelési idő: Hétfő: 08:30-10:30
10:30-11:30 prevenciós rendelés
13:00-15:00
Kedd: 10:30-11:30 prevenciós rendelés
13:00-15:00
Szerda: 08:30-10:30
10:30-11:30 prevenciós rendelés
13:00-15:00
Csütörtök: 08:30-10:30 (vörsi gyógyszerírás)
10:30-11:30 prevenciós rendelés
13:00-15:00
Péntek: 08:30-10:30
10:30-11:30 prevenciós rendelés
13:00-15:00
Rendelés helye: Vörs
Rendelési idő: Kedd: 08:30-10:30
2. 39/2021.(III.30.)
Az önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény 41/8 hrsz-ú, ténylegesen Balatonberény,
Bartók u. 6/c. szám alatti lakás hasznosítására 3 év időtartamra pályázatot írt ki.
3. 40/2021.(III.30.)
Toronyi Zsolt egyéni vállalkozóval az önkormányzat honlapjának (www.balatonbereny.hu)
üzemeltetésére megkötött megbízási szerződést határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével módosította az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett.
4. 41/2021.(III.30.)
Balatonberény Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét a következők szerint
állapította meg:
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A közbeszerzés tárgya

Balatonberény Balatonszentgyörgy Vörs kerékpáros
útvonal

2021. április

Irányadó
eljárásrend

Eljárás
Tervezett eljárás megindításának
fajtája
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

nemzeti

A 2015. évi
CXLIII. törvény
(Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pont
szerinti
közbeszerzési
eljárás

2021. I. n.év

2020. II. n.év

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, az elfogadását követően –
figyelemmel arra, hogy az nyilvános dokumentumnak minősül - az Önkormányzat hivatalos
honlapján közzétette. Az Önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni.
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2026. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település
honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni.
5. 42/2021.(III.30.)
a.) a Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8649 Balatonberény, Kossuth tér
1.) Felügyelő Bizottsága tagjainak határozott időre, 2021. március 31. napjától 2024. március
31. napjáig megbízásra került:
Horváthné Simon Márta 8649 Balatonberény, Irányi Dániel utca 9. szám alatti,
Zsiborács Zoltán 8649 Balatonberény, Ady Endre utca 16. szám alatti és
Szvoboda Tamás 8649 Balatonberény, Petőfi Sándor utca 20. szám alatti lakosok.
b.) A Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8649 Balatonberény, Kossuth tér
1.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására határozott időre 2021. március 31. napjától 2024.
március 31. napjáig megbízta Starkné Rezeli Erzsébet (an: Ehardt Erzsébet) 8248
Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti lakost (kamarai engedély száma: 000734, vállalkozó
engedély szám: ES 472686).
c.) Elrendelte, hogy jelen határozat a. és b. pontja szerinti személyi változások az alapító okirat
módosításával kerüljenek átvezetésre a cégnyilvántartáson. Ezen eljárásban hozzájárult, hogy a
társaság jogi képviseletére a társaság ügyvezetője meghatalmazást adjon dr. Berlik Zoltán
ügyvéd részére, mely kiterjed a módosításhoz szükséges okiratok elkészítésére és ellenjegyzésére,
valamint a társaságnak a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti cégváltozás-bejegyzési eljárás
során ellátandó jogi képviseletére. Az ügyvezetőt feljogosította arra, hogy a jogi képviselet
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körében megállapodjon a meghatalmazott jogi képviselővel az ügyvédi munkadíj tekintetében
azzal, hogy azt a teljes jogi tevékenység ellátására 150.000,- Ft + Áfa összegben elfogadja,
melynek teljesítése a társaság költségvetését terheli, ahogy ezen költségvetést terheli a társaság
által fizetendő, a módosítással felmerülő egyéb, jogszabály alapján fizetendő költség és díj is.
6. 43/2021.(III.30.)
Balatonberény Község Önkormányzata nevében megbízatásuk lejártával tisztelettel megköszönte
Gáspár Antalnak és Megyeri Gyulánénak a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságában végzett áldozatos munkáját. Hosszú és
egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánt.
7. 44/2021.(IV.8.)
A 42/2021.(III.30) számú polgármesteri határozat a) pontját az alábbiak szerint módosította és
egészítette ki a határozat további döntéseinek változatlanul hagyása mellett:
Horváthné Simon Márta Felügyelő Bizottsági tag neve helyesen: Horváth Lászlóné született
Simon Márta.
Elrendelem, hogy a Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítóokiratában a
cégjegyzékkel összhangban kerüljenek feltüntetésre a tevékenységi körök, valamint telephelyként
kerüljön bejegyzésre a 8649 Balatonberény, Balaton utca 6. szám alatti ingatlan.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy az elmúlt hónapban felgyorsult a regisztráltak vakcinával történő
oltása a háziorvosnál és a kaposvári, valamint a marcali oltópontokon. A 18 év feletti állandó
lakosok közül 2021. április 20-ig a balatonberényi háziorvosi praxisban 550 fő kapta meg a
második védőoltást.
A jövőben az új nyilvántartó rendszer alapján a második oltást is felvevő polgárok számáról adunk
tájékoztatást.
Az átoltottság növekedésével óvatos nyitási folyamat veszi kezdetét hazánkban. A szolgáltatások
egy részét azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Mindenkinek
állampolgári joga eldönteni az oltás felvételét, vagy mérlegelni annak halasztását.
A regisztrálni szándékozók továbbra is segítséget kaphatnak Nilca Annamária munkatársunktól a
85/377-482-es telefonszámon.
Az átoltottság gyengíti a járványt, azonban továbbra is az eddigiekhez hasonló felelős
magatartással védjük önmagunkat és embertársainkat.
Horváth László
polgármester

Dr. Belina Csaba
háziorvos
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Helytörténet
Balatonberényből Elszármazottak Találkozója
2016. június 26.
A találkozó megszervezésének ötlete Horváth László polgármestertől származott. Időpontjául
június 26-át jelölte ki, a berényi búcsú napját, mely régen nagy falusi ünnepnek számított. A
délelőtti hivatalos programokat is Ő szervezte, a délutániakat Barjákné Martin Judit Művelődési
Ház vezető.
A szervezési munkába aktívan bekapcsolódott Zibák Istvánné képviselőasszony, Kovács Ilona
helytörténet-kutató és Horváth Lászlóné Csiri. Ők járták végig a falut és házanként elkérték az
elszármazott rokonok elérhetési címeit. Ezeket Kovács Ilona (Hugi) összesítette. A meghívót az
eseményre Horváth Lászlóné Csiri szerkesztette. Az elszármazottakat levélben Horváth Lászlóné
Csiri és Beősze Ágota hivatali dolgozó értesítették. Az önkormányzathoz beérkezett válaszlevelek
koordinálását Beősze Ágota végezte. E-mail-ben Horváth Lászlóné Csiri tartotta a kapcsolatot a
volt berényiekkel és ő koordinálta a várható létszámot.
A délelőtti hivatalos program a következő volt. Druskóczi Tünde Radnóti Miklós Nem tudhatom
c. versével köszöntötte a megjelenteket. Majd Horváth Péter alpolgármester ppt-jét tekinthették
meg, melynek témája: Balatonberény képekben 1989-2016. Ez után került sor Kovács Ilona
helytörténet-kutató Fürdőkultúra Balatonberényben c. kiállításának megnyitójára. Az
egybegyűltek átsétáltak a Székely-parkba és felavatták a helyreállított Határcsárda-kaput és
fenyőfát ültettek az esemény emlékére. Innen a Bartók szoborhoz sétáltak le, ahol is a Bartók-év
alkalmából Tóth Lajosné emlékezett a zeneszerzőre. Jager Nikoletta előadásában meghallgatták
Bartók Béla Balatonberényben gyűjtött népdalát Elhervadt cidrusfa címmel. Végezetül Koczkás
Magdolna, Jager Nikoletta és Bán Gyöngy Bartók duókat adtak elő hegedűn.
A sportpálya melletti parkolóban felállított sátorban tálalták az ebédet, melyet a Nyugdíjas
Egyesület főzőcsapata főzött Tilesch József és Bató Elemérné vezényletével.
A délutáni búcsúi programok 14 órakor kezdődtek a Kistérségi Kulturális Csoportok műsoraival
majd a Pódium Színház előadásában a Ludas Matyi került bemutatásra. 17 órakor operett és kabaré
szórakoztatta a közönséget, ezt követte Szabó Ádám koncertje és a Zero együttes utcabálja zárta a
napot.
A Balatonberényből elszármazottak zöme az idős korosztályból került ki, nagy örömmel és
meghatódottsággal fogadták a régi barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal való találkozás
lehetőségét. Sajnos a helyiek minimális létszámmal jelentek meg, ez elszomorította a több száz
kilométert megtevő volt balatonberényi lakosokat.
Összeállította: Horváth Lászlóné Csiri
A felhasznált képanyag forrása: http://balatonbereny.hu/lakossag/node/3202
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Kánya Gézáné verse
Lehet illatos, virágos tavasz,
Éltető forró nyár,
Érlelő, csodás, szép ősz,
Fagyos, zimankós, hideg tél.
Lehet bármely évszak,
Ha keresed a Békességet
És akarod a Boldogságot,
A sok szépségben megtalálod!
______________________________________________________________________________
Május első vasárnapja - Anyák napja
Weöres Sándor: Buba éneke
Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék Minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék nyári éjen,
fehér holdsütésben,
elcsitulnék,
jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék,
kerek égen,
csorogna a földre,
sárga fényem Jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

Nincs olyan ember a világon, akit ne érintene ez a jeles alkalom, az anyák napja. Hazánkban
május első vasárnapján – idén május 2-án - ünnepeljük az édesanyákat.
Mindannyian az édesanyánktól kaptuk az életet, aki gyermekkorunkban féltőn óvott bennünket
minden bajtól. Támaszt és segítséget nyújtott a nehéz pillanatokban. Figyelemmel kísérte minden
lépésünket egészen felnőttkorunkig és még azon is túl. Ő a család lelke, ő tartja össze a családot,
gondoskodik, feltétel nélkül szeret. Hálával tartozunk neki. Ne felejtsük el hát egy szál virággal
megköszönteni ezen a napon és mondjuk el neki, mennyire szeretjük őt és köszönünk mindent,
amit értünk tett.
Egy ismert Weöres Sándor verssel, a Buba éneke című alkotással kívánok minden
ÉDESANYÁNAK szeretetben, békességben eltöltött anyák napját, jó egészséget szeretteik
körében.
Horváthné Kánya Enikő
______________________________________________________________________________
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Köszönet a Húsvéti Nyuszinak
Több okból is köszönettel tartozunk az Húsvéti
Nyuszinak:
Először is a szebbnél szebb díszekért, amiket
segítőivel együtt húsvét előtt három héttel kihelyezett az
önkormányzat melletti játszótérre és annak környékére.
Nagyon sok látogató érkezett a környékbeli településekről
és még azokon túlról is, ezzel is nemesítve településünk
jóhírét. Öröm volt látni a gyermekek ragyogó szemét,
amikor a szalmabálákból készített nyuszik előtt
fényképezkedtek, majd a játszótéren boldogan
szaladgáltak a színesebbnél színesebb dekorációk között.
A másik ok pedig, melyért köszönetet mondunk neki,
hogy 2021. április 4-én, húsvét vasárnap a gyermekek
legnagyobb örömére megérkezett kis falunkba.
Délután 3 órakor, az önkormányzat épületétől indult útnak
6 segítőjével
együtt és 176 gyermeknek varázsolta szebbé a húsvéti
ünnepet a kiosztott finom csokoládé csomaggal,
hímestojással, játékkal. Az ajándékozottak között
voltak a berényi lakcímmel rendelkező és az ünnepet itt
töltő nyaraló csemeték is.
A két program megvalósulásáért köszönettel tartozunk
elsősorban
a
Húsvéti
Nyuszinak,
továbbá
mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a
rendezvényeket; a Balatonberényi Nonprofit Kft-nek
és Benke Józsefnek a szállításban nyújtott segítségért;
Barjákné Martin Juditnak, Varga Pamelának, Csirinek,
Pék Csillának a díszítésért; a Berényben Élünk
csapatnak a szervezésért; Kovács Ilonának és egy
másik önzetlen felajánlónak a játékokért; Tolnai
Lászlóné Sifter Máriának a gyönyörű kézzel készített
tojásokért és utoljára, de nem utolsó sorban a
lakosságnak és a nyaralóknak, mert nélkülük nem
lehetett volna sikeres a program.
KÖSZÖNJÜK BALATONBERÉNY!
Horváthné Kánya Enikő
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Mentők Napja és Ápolók Nemzetközi Napja
Egy átlagosnak nevezett napon is nagyon
sokat köszönhetünk az egészségügyben
dolgozóknak, mentősöknek, ápolóknak, akik
erejüket felülmúlva küzdenek az emberekért.
Az utóbbi egy évben, a Covid19 okozta
vírushelyzet miatt még nagyobb szükségünk
van rájuk, hálával tartozunk nekik áldozatos
munkájukért. Ne felejtsük hát el ezt a két
napot – május 10-ét, a mentők napját és május
12-ét az ápolók nemzetközi napját – gondoljunk rájuk hálás szívvel. (A szerk.)
„1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi
kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt,
akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban
az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket
képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat
születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT MAGYARORSZÁGON.
Ezen a napon kitüntetéseket, jutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak,
mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.”
„Május 12. világszerte az Ápolók Nemzetközi Napja és az Ápolónők Világnapja, annak emlékére,
hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki a szakmát alapjaiban
formálta át, hivatássá tette. Ő volt, aki megfogalmazta: „az ápolónő munkája háromszoros
érdeklődést kíván: szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli
érdeklődést a beteg ember iránt, szakmai érdeklődést a gyakorlati
munka technikája iránt”. Magyarországon az ápolóképzés egyik
legkiemelkedőbb alakja Kossuth Zsuzsanna (1817-1857), akinek
nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt
hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence
Nightingale-nél előbb kezdte meg. Az ápolói hivatás hitvallását a
következőkben fogalmazta meg: „Egy legyen bennünk az akarat,
felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt”.”
Kossuth Zsuzsanna
Köszönet mindazoknak, akik értünk dolgoznak!
Forrás: www.jelesnapok.hu; www.mentok.hu;www.life.hu
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Szórakoztató
Mese a piros kalapos békákról
(lengyel mese, átdolgozta: Sebők Éva)

Két kisbéka élt a Zöld Völgyben. Kutykurutty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett…
Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet meg a saját zöld kabátját.
- Csúnya a kabátom! - nyafogta durcásan.
- Ugyan miért? - álmélkodott Brekeke, a nagyobbik.
- Az is zöld, mint minden. Jaj, de unalmas!
- Tudod, mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak van piros valamije, jöjjön hozzánk
vendégségbe. Hej, de vígan leszünk majd!
Kiakasztották a meghívót. Nagy, öreg béka tappogott a fűz alá.
- Hát ez meg mire jó? - csóválta a fejét. - Vendégség...
- Hogy jól mulassunk!
- Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége! - intette őket az öreg.
De már ekkor, kop-kop-kop, kopogtak is a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek,
utánuk a katicabogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagott, különleges, fehér pontokkal,
ezüstfoltokkal díszített piros kalpagjában. A kisbékák irigyen, sóhajtozva nézték őket. Mindenki
valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirág poharakból hajnali
harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj - miféle hang zavarja meg
vidámságukat?
- Kelep! Kelep! Itt vagyok! - bólogatott jókedvűen a gólya. - Piros a csizmám, nekem is szól hát
a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságtokon!
Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt, zsupsz! - fejest ugrottak a vízbe, s kereket
oldottak, a gólya meg kénytelen-kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros
kabátkát, piros kalapkát szabtak-varrtak maguknak, abban szökdécseltek a tóparton.
Látta ezt a bölcs, öreg béka, és így sopánkodott:
- Jaj, csak baj ne legyen belőle!
A gólya meg a fészkéről belátott a Zöld Völgybe, s észrevette az ugrándozó kis piros alakokat.
"Magától sétáló kalapok?" - csodálkozott, és nyomban odasietett. Közelebb érve látta, hogy a
kiöltözött kisbékák hancúroznak ott, a legteljesebb nyugalomban.
- No, már most nem bújtok el előlem! - rivallt rájuk. - Idepiroslik a kalapotok!
Ekkor rettentek csak meg a kisbékák! Akárhova ugrottak, felhangzott a gólya kelepelése:
- Nem bújtok el, itt piroslik, ott piroslik a kalap!
- Dobjátok le gyorsan azokat a piros holmikat! - kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéből a
bölcs, öreg béka.
Jobbra röppent a kabát, balra a kalap, s a két kisbéka zöld kabátjában máris besurrant a zöld fűbe,
máris beugrott a zöld vízbe.
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- Hová lettek? - bökdöste csodálkozva a kalapokat a gólya. Bizony, hiába bökdöste, nem
menekültek a kalapok. Hű, de mérges volt!
A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld víz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadva a
sok-sok zöldbe. Aligha kívánnak maguknak egyhamar piros kalapot, piros kabátot!

Sport
Gólzáporos tavasz, első helyen az ifi
Férfi bajnokságok:
A férfi felnőtt csapatunk a tavasz további fordulóiban gólzáporos mérkőzéseket játszott. Március
utolsó hétvégéjén egy magabiztos hazai siker a jó erőkből álló Balatonföldvár felett. Húsvét
vasárnap sajnos Böhönyén hagytuk a 3 pontot a hazaiak nagy örömére. A böhönyei vereséget hazai
pályán próbálta csapatunk kijavítani. A mérkőzés képe alapján sima hazai győzelemnek kellett
volna következni, sajnos az utolsó percben döntetlenre mentették a vendégek. Az utóbbi két
forduló balszerencséjét követően Somogyváron lépett pályára csapatunk. Ezen a mérkőzésen az
eredmény alapján csak Balatonberény csapata volt a pályán, tíz rúgott gólig meg sem álltunk. Ezzel
a győzelemmel a tabella harmadik fokán várja a következő fordulót.
Ifjúsági csapatunk tizenhárom mérkőzést követően szenvedett vereséget hazai pályán
Balatonföldvár csapatától. Ezt követően egy döntetlent játszott és két mérkőzése az ellenfelek
kérésére elmaradt. Ezek után meg is kaptuk a 3-3 pontot. Ezzel a tabella élére álltak! Szép volt
srácok, csak így tovább!
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – BALTONFÖLDVÁRI SE
3-0 (0-0) U19: 0-4 (0-2)
BÖHÖNYE KSE – BALATONBERÉNYI SE
4-1 (2-1) U19: 2-2 (0-2)
BALATONBERÉNYI SE – FONYÓDI PETŐFI SE
4-4 (1-0) U19: Elmaradt
SOMOGYVÁR K.Ö.SE – BALATONBERÉNYI SE
0-10 (0-4) U19: Elmaradt
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A következő fordulók programjai:
23. forduló: Balatonberény SE – Kiskorpádi SE
24. forduló: Lengyeltóti VSE – Balatonberényi SE
25. forduló: Balatonberény SE – Balatonszabadi SE
26. forduló: Karád SC – Balatonberényi SE

2021. 04. 25. 17:00
2021. 05. 02. 17:00
2021. 05. 09. 17:00
2021. 05. 16. 17:00

U19: 15:00
U19: 15:00
U19: 15:00
U19: 15:00

Női bajnokság:
Női labdarúgó csapatunk a negyedik helyről várja a tavaszi folytatást. Reméljük, májusban elindul
a bajnokság.
8. forduló: Balatonberény SE – Kéthelyi SE
9. forduló: ’BB’ SC Balatonboglár – Balatonberényi SE

2021. 05. 09. 10:00
2021. 05. 16. 10:00

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Horváth János

ÚJRA VÁR A KÖNYVTÁR
A jelenlegi értesülésünk szerint 2021. május 4-én, kedden a járványügyi szabályok betartása
mellett, a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár megnyithatja kapuit.
Nyitvatartási idő:
kedd-péntek: 8:00-10:00, 14:00-18:00
szombat: 14:00-18:00
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