
l. sz. mell6klet
Tisztelt Niivend6kiink!

Az itt olvashat6 H6zirend c6lja, hogy eligazodj a gyerrnekotthon szab{lyai kdzott. A
szab6lyok pedig ana val6k, hogy jogaid dn6nyesiiljenek, 6s jogaidb6l ktivetkez6
ktiteless6geiddel tisztdban l6gy.

H6zirend

l. Hogyan lett6l a niivcnd6kiink? Mi6rt vagy gyermekotthonunkban, 6s meddig lehetsz
itt?

Az Orszrigos Gyermekv6delmi Szak6rt6i Bizottsrig (tovdbbiakban: OGYSZB) javasolta,

hogy nciverrddkiink 1egy6l. Ugy l6ttAk kdrtilm6nyeid 6s szemdlyes gondjaid atapj6n, hogy
v6dehned 6s fejlesztdsed 6rdek6ben kiemellted6 figyelemre, segits6gre van sziiks6ged. Eue
ad neked lehet6sdget gyermekotthonunk.

Addig maradsz itt, amig az OGYSZB 6ltal javasolt fejleszt6s be nem fejez6dik. Ez az id6
6ltal6ban kdt 6v. Befogad6sod utiin figyeljuk fejl6ddsedet 6s gyerrnekotthonunk vezet6je
javaslatara az OGYSZB d<jnthet amellett, hogy k6t 6vndl rovidebb id6t tdlts az otthonban, de

ddnthet amellett is, hogy k6t 6vndl hosszabb ideig maradj.
Megsziinik az itteni elhelycz6sed, ha otthoni kdriilm6nyeid lehet6v6 teszik nevel6sed

megsziintet6sdt, igy gy6mhivatali ddnt6ssel visszakeriilhetsz csal6dodba.

Ha nagykorfvi vdlsz, ds tanulm6nyaidat szeretn6d a gyermekotthonban befejezni, akkor ere
lchet6siget kapsz.

2. Kihez fordulhatsz kiiliinbiiz6 gondjaiddal?

o Gy{modhoz, aki t<irvdnyes k6pvisel6d is. O veled kapcsolatban szinte minden fontos

sziil6i joggal rendelkezik.

o A gyermekotthonban dolgoz6 nevel6khiiz, iskolai tan:irokhoz,
gyermekfeliigyel6khiiz. Kiildn<is bizalornmal 6rdemes fordulnod saj6t csoportodban
dol9oz6 nevel6idhez, gyermekfelil gyeloidhez, iskolai osztrilyfbndkddh<iz.

r A csopoftodban megv6lasztott gyermekiinkormrinyzati k6pviselddhdz is

fordulhatsz, aki kijzvetiti k6r6sedet a helyi gyemekdnkorm6nyzathoz (tov6bbiakban:

GYOK). A GYOK pedig segit megoldani az igyedet, vagy tovdbbitja k6r6sedet a

gyermekotthon vezet6s6gdnek.

Minden 6v szeptember6ben valamennyi csoport megv6lasztja gyermekonkorn|nyzati
k6pvisel6j6t. A GYOK pedag6gus segitdje t6jdkoztat6st nyfjt az lnkormhnyzali
kdpviseloknek, hogy mihez sz6lhatnak hozz6, mllyen dijntisekben vehetnek rcszt.

K6pvisel6d a csoportnevel6 segitsdg6vel veled is megosztja ezt a tud6st. A
gyerrnekcinkorm6nyzat folyamatosan kapcsolatot tart a gyelmekotthon vezettij6vel, 6s

minden velcd kapcsolatos kdrd6sben kdpviseli az 6rdekeidet.



Kdzvetleniil a gyermekotthon vezetls|gChez is fordulhatsz. Kdrhetsz besz6lgetdst az
intezmdny vezelljdtril, az otthon vezet6itol, ds az iskola vezettijdtol is.

Felkereslreted a gyermekjogi k6pvisel6det. Az o feladata, hogy alapvet6 jogaiddal
kapcsolatban felvi169osit6st nyirjtson, taniicsot adjon, kdpviseljen. Gyermekjogi
kdpvisel6d el6rhet6s6g6r6l tajdkoz6dhatsz csoportodban, ahol kitettiik a k6pviselo
nevdt, l6togat6sainak id<ipontjdt 6s el6rhet6sdg6t.

I{a panaszod van:

o az elldtrisoddal kapcsolatban,
o jogi s6relem 6r,
c az int'zmdny dolgozoi r6sz6tr6l kdtelezetts6gszeg',st tapasztalsz,
o irat betekintdsi iginyedet megtagadjdk (136/4 g.),

akkor a sziileid, gy6mod, a gyerrnekiinkorminyzat ugy is segithet neked, hogy ir6sban
fordul a gyelmekotthon vezet6j6hez vagy az 6rilekk6pviseleti f6rumhoz.

A gyennekotthon vezet6je, illelve az 6rdekkdpviseleti f6rum kriteles a panaszodat
kivizsg6lni 6s 15 napon beliil v6lasz adni. A v6lasz alapj6n intdzkednie is kell, hogy
panaszod oka megsziinjdn. Ha 15 napon beli.il nem kapsz vitlaszt vagy a viilasszal,
illetve a megtett intdzkeddssel kdpviselSd nem eldgedett, akkor a gyermekotthon
fenntart6jihoz v^W 

^z 
illet6kes gyermckjogi k6pvisel6hbz fordulhat panaszod

megnyugtat6 rendez6sd6rt.

Az 6rdekk6pviseleti forum tagj ai a gyermekrinkormdnyzat kdpviselet6ben 2 fci
ndvend6k, sziil6d vagy tdrv6nyes k6pvisel6d, vagyis a gy6mod, az otthon
dolgoz6jdnak kCpvisel6je ds az otthont fenntart6 kdpvisel6je.

Az 6rdekk6pviseleti f6rum tagjainak aktudlis ndvsor6t is cldrfiet6s6gdt mitden
csoportban 6s a GYoK faliirjs6gon, j6l l6thatd m6don kiftiggesztjiik szdmodra.

3. A mindennapi 6let szabflyal

Lakhatris
. A gyermekotthonban csal6diasan kialakitott lakr6szek v6rnak. Egy lakrdszben egy 8

f6s gyermekkd'26 sslg, azaz csopolt 61. Csoportban val6 elhelyez6sedr6l vdlem€nyedet
meghallgatja a vezet6sdg.

o A lakr6szt, ahol elsz, valamint a gycrmekotthon egy6b helyis6geit, udvar6t - ahol
tanulsz, pihensz ds l6togat6kat fogadsz - csoportonk6nt kcizrisen takaritj6tok, felel6si
rendszerben. Nagytakaritiist szombat ddlel6tt csin6ltok a sai6t lakr.dszetekben.

litkez6s
. Naponta citszrir van 6tkez6s, ebb6l legal6bb egyszer meleg 6telt fogyaszthatsz. Ha

egdszsdged drdekeben didtera van sziiks6ged, akkor az orvos ekjirasainak megfelel6en
ezt biztositani tudiuk.



. Az 6tkezdssol kapcsolatban a gyermekdnkormAnyzat folyamatosan kdzvetit a

n<ivend6kek 6s a vezet6s6g kcjzcitt. A vezet6sdg az indokolt javaslatokat 6tad1a az

6tkezds6rt kozvetleniil felelos dolgoz6knak ds ellemjrzi a v6grehajtdst.

o A kcizcis 6tkezdsek az ebddl6ben zajlanak, idopontjaikat a napirendben olvashatod.
Csoportjaitok a saj6t csoportkonyhdban is fcjzhelnek, ezeke a napokra az 6trendet is ti
6llitj6tok 6ssze, ds ti is vds6r'olj6tok mcg a hozz6val6kat.

Mi mindent kapsz a gyermekotthonban?
. Tdrv6ny irja el6 azt a ruhat6r'at, arneliyel rendelkezned kell. Ha hi6nyzik valami, azt a:z

otthon 6ltal biztositott pdnzb6l vds6rolhatod -"g, nevel6id segitsig6vel.
Term6szetesen saj6t, otthonr6l bchozott ruhiit is viselhetsz.

o Minden h6nap elej6n tisztalkodrisi ds testdpol6 szereket kapnak a csoportok.
Gyelmekfeltigyelod felel6ss6ge, hogy megkapd a r6szed, ti6d a feladat, hogy beoszd

eg6sz h6napra.

e Bekeriil6sedkor k6t veltAs 6gynerniit kapsz. Ezeket az itgynemtrket a gyermekl'eltigyel6
segits6g6vel te tisztitod, 6s hetente vdltod. Tartal6k dgynemii is rendelkez6sedre iill, ha

sziiksdges, ezt is haszn6ll'ratod.

. Minden h6nap elej6n zsebplnzhez jlutsz. Kiemelked6 eredm6nyek6rt m6g zsebpdnz -

kieg6szitri tamogat6st is kaphatsz a Vadvirigok Alapitv6nyt6l. Ezt a t{mogat{s/- a
h6nap utols6 keddj 6n 6sszeiil6 Pedag6giai Tandcs szavazza meg. Zsebpdnzed

felhaszn6l6s6r6l csoportnevel6d nyilv6ntart6st vezet. A nyilv6ntartdst al6ir6soddal
hitelesited.

Hogyan telnek a napjaid?
o Napi feladataid 6ltal6nos beoszt6s6t a napirendben olvashatod. Minden h6t v6g6n

csuportncvcltid tervet kdszit a k6vetkez6 hdt programjaihoz, term6szetesen az €ves

munkaterv alapjrin. A k6sztilo heti tervhez a te vdlemdnyedet is kik6ri. A heti tervet a

csoportban kiteszitek, igy egdsz hdten figyelemmel kisdrheted a rdd vitr6 programokat

ds feladatokat.

A heti terv felsorolja a d6lut6n 6s az este bcoszt6sat. Szerepel benne a tanul6s

idoszaka (6ltal6ban 14.00-15.30), az ltkezdsek id6pontja (uzsorura: 15.30, vacsora:

18.00), a csoportfoglalkoz6sok 6s szakkdrcik ideje (16.00-17.30), valamint a kdtetlen
szabadid6 s6vja (hdtkdznap:19.00-21.00; szabad 6s munkasziineti napokon: teljes
d6lutri'n 6s este - kivdtel a munkanapot negelozo nap, ekkor 14.00-15.30 bedkelcjdik
egy tanul6si szakasz).

Ha nagyon le vagy terhelve a nap soriin, akkor csoportnevel6d a napilendben jelzett

idcjn feliil is biztosit pihen6idot sz6modra. Az esti lefekv6s napirendben el6irt
id6pontjrit6l az iigyeletes nevelti enged6ly6vel el lehet t6rni.

A heti terv pontosan megnevezi a csopot'tokban z.ajl6 foglalkozisokat 6s 
^zokat 

a

szakkiiriiket is, arnelyeket minden ntivend6ktink sz6mara meghitdettiink .416l is

tSjekoz6dhatsz,lesz-e valami hagyomrinyokhoz, iinnepekhez kdt6d6 bels<j vagy kiils<5

program a hdten. Csoportfoglalkoz6s keletdben ttibbnyile a kcjvetkez6 t6m6kkal

foglalkozhatsz: dletvezet6si ismeretek; kdzmiivess6g; sporl 6s j6tdk; dnismeret 6s



dndrtdkelds; egy6ni 6s csoportos kirnen<jk. Szakkrireink a k6vetkez6 t6m6kat kin6li6k:
sport, termdszetj6r.ris, kerfmiak6szit6s, roma hagyom6nycirzes, niptiinc.

o Novend6keirrket szivesen vissztik kiils6 rendezv6nyekre is: hangver.senyckr.e, v6rosi
megemldkez6sekre, mrizeumokba, szinh|zba 6s rnoziba, Edei Iskol6ba stb.

o Bels6 rendezv6nyeinrr egyftszt rinepekhez kdtodnek, miisrdszt sai6t
hagyom6nyokb6l fakadnak: krizds kar6csonyi iinnep 6s vacsora minden ncivenddk is
dolgoz6 szdmdra; Ki Mir Tud, Vadvir6g Fesztiv6l stb.

. Minden foglalkoz6ssal, programmal kapcsolatban a gyermekdnkorm6nyzaton
keresztiil bevonunk a tervek kdszilrjs6be, is sziimitunk aktiv riszviteleche. Az emlitett
programokhoz a gyermekotthon biztositj^ az anyagi ds szemdlyi feltdteleket.

Tovdbbi ell{t{sok, rendelkez6sedrc 6lt6 eszktiziik, balesefv6delem

o Gyermekotthonunkban legfontosabb jogod 6s lehet6s6ged, hogy eredmdnyes
neveldsed 6rdek6ben egyUttmilkodj a veled foglalkoz6 pedag6gusokkal,
k6pessdgeidnek megfelel6en tanulj. .Iogod, hogy egdszsdges dletm6dot 1blytiss, hogy
eg6szs6gedet k6rosit6 szerekt<il t6vol tafisunk.

o Eg6szs6giigyi probl6mfdat el6sz<ir a veled ldvo nevcl6nek jelezd. 6 tov6bbitja
panaszodat az egdszslgligyi rdszleghez, 6s ell{itest kapsz. Csoportnevel6d 6s a
beosztott egdszs6giigyi dolgoz6 javaslatira lehet6s6ged van orvosi vizsgilaton r6szt
venni, a tovribbi ellitrisr6l ok d<intenek.

o K6rdsedle, csoportnevel6d javaslatiira pszichohlgiai beszdlget6seken, fejleszt6sen
vehetsz r6szt.

Egdszs6ged v6delm6ben a gyermekottlion teriiletdre alkoholt, egydb kribit6szernek
min6stil6 anyagot behozni, t61.olni, fogyasztani vagy m6s rdsz6re dtadni tilos.
Balesetv6delmi szempontb6l tart6zkodj a ktildnbrizci test6kszerek visel6s6t<jl.

A gyermekotthon felszerel6si 6s bere,dez6si trirgyait m6sok nyugalmiinak zavarlsa
ndlkill rendeltet6sszeriien haszndlhatod. Anyagi felel6ss6ggel tartozol a szdnddkos,
illetve a rendeltetdsellenes haszniilat miatt gondatlanul okozott k6rok6rt. A k6rt mes
kell t6ritened a zsebpdnzkiegCszit6-temogat6sodb6l vagy gyrimod enged6ly6vel egydi
vagyonodb6l.

. Nagyon fontos, hogy rdgtdn sz6lj b6rmelyik feln6ttnek, ha sajrit magadat, t6rsaidat
vagy a feln6tteket vesz6lyeztett helyzetet tapasztalsz, vagy baleset t6rt6nt.

Mit jelent a szem6lyes szabadsdg korl6tozfsa?

r Ha magatart6soddal vesz6lyezteted <inmagadat, trir.saidat, kdrnyezetedet, a
gyermekotthon vezet61e, vagy az iigyeletes vezet6 korl{tozhatja szem6lyes
szabads{godat. EI6irhatja, hogy csak az int6zm6ny tertiletdn, vagy azon beliil is, mely
helyisdgekben kell tart6zkodnod.



Ez a korr6toz6s a 4g 
.or6t nern haladhatj a meg. Kozveszdlyes magatartds esetdnelkiil.nitdsed'e is sor ke'iilhet. zq 6ras iat6l;rt7,org, a bizrons{gi erkiitiinitdben.

o Ha vesz'lyeztet6 masataltdsod, nern. r'ende zodik, a gyer.'rekotrhon vezettije neverdsifetiigyelet elrendeldsdt kezdenrdnyezlieti a gydrnhiv#lnel, aminek idotartama akitr 2lr6rrap is lehet. Ez id6 alalt u, i"i;.;i;y-'i"riiletdr nem hagyhatod el.

o A szenrdlyes szabads'g korr'tozSs6nak megelciz.sere elozetesen ferhiviuk afigyelmed, ha m6gis sziiksdgess' 
"afit, ", iriJri"a{.Of 

";et"rr.ir"f. 
,i;;;,i;;";.rtesirjt.ik gy'modat, a gyermekjogi kdpviselot, a gyamhivatalt, ,riikrd; ;;";i;-;;orvosl. es a megyei szakdrtoi bizo sdpot.

Tanulmf nyaidrr5l

r Tanulmdnyaidat bers6 vagy kiils<i iiltal6,os iskorriban, k.zdpfokii isko'ibanfolytathatod. oktat6sod ro'nri;rtot u gy".,r.,"kotihoni uJtro irtoto tandri testiirete ddnt.A gyermekotthon bels6 iskol6j6ban megszezett v6gzettsdged egyendltdkii a m6skcjznevel6si int6zmdnyben megszerezhetovll.

Ha valanrilyen tanrrirgyb6l nagyon.lemaradt6l, srilyos hi6nyossiigaid vannak, akkor abelso iskola biztosit szdmodia ktilcin foglalioz6s;il.. 
-dd"" 

a fejreszt<i 6r6konmindent p6tolhatsz, sajdt ritmusod ,r..int tanulhatsz.

Ha szorgalmasan, iigyesen tanulsz, tan6raid j avaslatdra lehet6sdget kaphatsz ara, hogyosztdlyoz6 vizsg|val, az adott id6szak alatt tObb osztalyfotoiis etvegezz.

Hogyan fej16dhetsz a fokozatos rendszeren keresztiil?

o Magatart5sodat ds munkavegzdsedet foryamatosan irt6kerjiik csoport, osztiiry dsinrdznrdnyi szinte,. Fejl6d6sid alapjrin huuontu szocializecios roioritol-G"'l
Pedag6gia Taniicsiilis dontdsdvel. A szocializdci6s fokozatok *"a.r"* 

"rt 
er:t'e"tlihogy mennyire illeszkedtdl 

!":.,19n"yir9 vagy egyuttmiikdd6, hogyan fejl6d<itt aszem6lyis6ged. Fokozatos. drt6keldsednek ni"gf"i"tO"n egyre tdbb, vagy egyrekevesebb kedvezmdnyben rdszesiilsz.

. A fokozatos rendszer 
_ 
kifejtisdt a gyermekottholr szak_mai programj6ban 6s akdvetelminyrendszer leir6siiban tanulminyozhatod. A krtvetelmdny,i"a#,t .i"a."

csoportban megtalilod, csoportneveldd segit az drtelmezdsdben.

A Pedag6giai ranrics r6sztvev6i: gyermekotthon vezet6, szakmar vezet6k, csoportnevel6k,iskolai pedag6gusok, ndvenddkt.igyiiroda dolgoz6i, p.ri"tiotJ!u..

Kimen6l< rendje

o Az el6r1 szociarizrioi6s fokozatodnak megfeler6en vehersz rcszt csoportos 6s egy.nikimenok.. A csopodos kimenri fern6tt kis6retter, hetente legal,bb egy atkuofr-ui
szerepel a heti tervben, ennek gyakoris6g6t csoportnevel6d tervezi. n{yeni ki;";d;fokozatnak megferel6er.r a csoportnevel6dt6l i6rhet6: kozosen beJ.lirek m"g ukimen6 id6tartamet 6s programj,t. Nevel6d kimenri enged.ly formunyo_tuiuLf



kitdlt6s6vel enged6lyezi a kil6pdst. A legfeljebb 18.00-ig tart6 egy6ni kimen6
meghosszabbitds6hoz a szakmai vezet6 enged6lye sziiks6ges.

Egy6b eltrivozrlsok

o H6tv6gi elt6voz6sra akkor mehetsz, ha gy6rnhivatali hat6rozat engeddlyezi 6s el6rted
az dniil6 fokozatot. Csoportnevel6d ir6sban jelzi a h6t elejdn ell|voz{si k6relmedet,
amit a szakmai vezeto egyetdrtdse esetdn a gyermekotthon vezet6 enged6lyezhet.

o Csal6dodban tdlt6nl rendkiviili esem6ny kapcshn hozz.|tartoz6d rendkivt.ili
szabads6got kdlhet szrlmodra. Csoportvezetod is a szakmai vezeto egyet6 6se mellett,
gyimod hozzitj|rul6sdval szint6n a gyermekotthon vezet6 engeddlyezheli az
eltavozast.

o EI6r1 fokozatodnak megfelel6en tanit6si sztinetek idejdn szabads6gra utazhatsz. Ehhez
halad6 ds dn6ll6 fokozat sziiks6ges, alapozl fokozaltal csak nagyon indokolt esetben

engeddlyezheto. A szabadsfgol5sra nevel6d teszjavaslatot a Pedag6giai Tandcsiildsen,

csak ezt kdvetSen k6rheto engeddly gySmodt6l, is a gy6mhivatalt6l.

. Minden elt6voz6st kdzdsen mcgterveziink, utaz6sodat segitjiik kdzcis jegyv6srirl6ssal,

buszhoz, vonathoz indit6ssal, sziiks6g eset6n teljes ritvonalon oda- ds visszakisdliink.
Ha engeddllyel elhagytad az otthont, be kell tartanod visszatdrdsednek elore megadott
id6pontjeL. Ha valami komoly akad6ly miatt nem tudsz id6ben vissza6rni az otthonba,
akkor siirg6sen jelezd telefonon vagy egydb m6don: mi6rt nem tudsz jdnni 6s m6g

mennyi id6re van sziiks6ged a bedrkezdshez, esetleg milyen segits6get kdrsz t6liink..

Kapcsolattartds

. Kiilso, els6sorban csalddi kapcsolataidat t6mogatjuk, a kapcsolattart6st segitjiik. Ha a
gyemhivatal korl|rozza valakivel a kapcsolattart6sodat, vddelmedben ennek is eleget

tesziink. Leveleidet 6s csomagiaidat csoportn€velcid tov6bbitja a ntivend6kiigyre,

onn6t a postAra keriilnek kijldemdnyeid. A neked sz6nt kiildemdnyek ugyanezen az

riton jutnak el hozz6d.

. Tclefonilni hdt v6g6n 6s munkasziiueti napokon (szombaton:14.00-20.00, vas6rnap:

09.00-20.00), h6t kdzben pedig kdt napon tudsz (18.00-20.00). Fontos iizenetet ettol az

idobeosztest6l eltekintve is kaphatsz, illetve adhatsz csoportneveltid engeddly6vel. A
telefonos portaszolg6lat folyarnatosan felviligositja a t6ged keres6ket, hogy mikor
ludnak eldrni. A h6t k<izbeni kit napot ti v6lasztj6tok ki a csoportban. A meghat6rozott

id6pontokban a mobiltelefonodat is haszn6lhatod. Telefont fogadni a csopofiban tudsz,

telefonrilni pedig vagy a csopodb6l, vagy a sziil6i fogad6ban ldvo 6llom6sr6l.

o Telm6szetesen lStogat6kat is fogadliatsz a gyermekotthonban: csoportnevel6d
enged6ly6vel megmutathatod l6togat6idnak, lak6teredet, majd besz6lgethetsz veliik a
sz0l6i fogad6teremben. Latogatiisi ido: szabad- 6s munkasziineti napon 09.00-14.00

6ra. A nagyon rnesszir'<il erkezo hozz\tartoz6id k6rhetik a gyermekotthon vezetoj6tcll,

hogy 6jszak6ra sz6ll6st kapj anak.



l

Mit szeretn6nk k'6rni hozzftartozdidt6l, tdmogat6idt6l?

t lfozzdtartoz6dt6l, tamogat6dt6l elv6rjuk, hogy miiktidjtin egyiitt
gyermekotthonunkkal. Ha eltivozls ese16n n6la tart6zkodsz, akkor ell6t6sod6rt,
biztons:igod6rt, pontos id6ben t0rtdn6 visszadrkezesed'rt felel6s. Ha elj<in
otthonunkba, fontosnak tartjuk, hogy betartsa a kulturrllt l6togat6s szabelyait. V6rjuk,
hogy 6rdekl6dj6n fekiled, tan6csainkat fejlesztdsed drdekdben elfogadja ds gyakololja.

4. igy tessziik nyilvrinossr{ 6s kiiziiss6giv6 a hdzirendet

A h6zirendet az int6zm€nyvezet6, a nevel6testttlet, a gyermekdnkorminyzat, valwnint az
drdekk6pviseleti f6rum egyet6rt6sdvel hagyja j6v6.

A h6zirendet a gyermekotthon forgalmas hely6n kifiiggesztjiik. Nemcsak te, de sziileid,
gy6mod is olvashatj dk.

A h|zirendhez kapcsol6d6 jogi 6s szakmai anyagokat megtal6lhatod a gyermekotthon bels6
k0nyr46r6ban (k0znevel6si t6rv6ny, gyermekv6delmi t6rv6ny stb...). Csopofinevel6d
folyamatosan segitsdget nyijt a h5zirend 6s egydb kapcsol6d6 anyagok b6ngdsz6s6ben.

Esztergom, 2016. jrilius 15.

Hat6lyba l6p6s d6tuma: Esztergom, 20 I 6. . . . .OJ. .$9.

\C-:

Kanizsai Mikl6s
mb. int6zm6nyr ezetb


