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1. Bevezetés 
A Szinna-i Poloniny Fejlesztési Ügy-
nökség együttműködve az Ukrajnán 
működő Ungvár-i IARDI-vel, 
a Magyarországon működő Záhony-i 
KIUT Egyesülettel, a Románia-i Mára-
marosi járási tanáccsal  Baia Mare-i 
székhellyel és az Ukrán Center 
Bussines Initiatives-el Ivano Frankivsk-
i székhellyel, az ENPI első felhívása 
keretén belül elkészítették a CBC 
Parliament  című pályázatot. 
A pályázat tükrözi a partnerek 
hosszútávú együttműködését és szo-
rosan kötődik az előző pályázatok 
eredményeire, főképp 
a Kárpátmedence határmenti régióinak 
fejlesztési tervére. A pályázat célja 
a régiófejlesztésre fordított anyagi for-
rások hatékonyságának növelése. Ez 
a kiadvány elősegíti a gyors tájékozó-
dást a határonátnyúló együttműködés 
Parlament rendszerében. A kiadvány 
megjelenése idején még folyamatban 
van a program aplikáció tesztelése és 
csak kiválasztott felhasználók részére 
készült.  

2. A jelenlegi helyzet 
A tájékoztató  kommunikációs eszkö-
zök (ICT) jelenlegi kihasználtságát 
grafikonnal ábrázoljuk. Leszögezhet-

jük, hogy  az ICT eszközök felhaszná-
lása során, úgy mint az Internet, 
Facebook, Skype releváns kérdések 
merülnek fel „Hol található ?“,  „Ez a 
megfelelő?“,  „Ki a szakember ?“, 
„Olyan nyelven található, amelyet 
megértek ?“,  És mi következik ? 
A legtöbb esetben elveszjük 
a türelmünket és kijelentjük. „Ez ká-
osz !“. A káosz oka pedig 
a kommunikáció tájékoztató technoló-

giája. A számítógépeknél ott ülnek 
a régiófejlesztésben aktívan résztvevő 
személyek, akiket bevontunk „Az idő 
pénz“ ankét kitöltésébe .  Érdekes lesz 
figyelni a válaszaikat. 

2.1. „Az idő pénz“ 
Az alanyoknak egyetlen kérdést tet-
tünk fel. „Hol veszítenek a legtöbb időt 
munkájuk során ?“. És a válaszok ? 
A leggyakoribb válasz a következő. 
„Végtelen keresés az Interneten a 
megfelelő információ után…”. Gyakran 
ismétlődik ez is „Introduction of its own 
projects …”. Aztán következnek. Hite-
les tanácsadó "keresése" ,  
“Szaladgálás a fordító után ....”, 
“Gondolkodás, hogy nem felejtettünk-e 
ki valamit a pályázatunkból ....”.  

2.2. Felmérés 
A válaszokból az alábbi következtetést 
vontuk le . Manapság az ICT technoló-
giák óriási lehetőséget nyújtanak a 
globalizációra, platformok (fórumok) 
létrehozására, kezdeményezésekre, 
az egyik oldalon. A másik oldalon 
problémát jelent hiteles, minőségi in-
formációhoz jutni időben és gyorsan 
a nagy terjedelmű információ, sok for-



rás , stb. miatt. Ezért a munkánkban 
növekszik az az idő, amit nem 
produktívna töltünk ki. 

3. Megoldás 
A régiófejlesztők találkozóinak fő té-
májává vált a megoldás keresése. Igy 
„született meg “ a CBC Parliament 
pályázat a határmenti régiók számára. 
Hogy megtudjuk miről szól a CBC Par-
lament, olvassunk tovább. 

3.1. A megoldás filozófiája 

A régiófejlesztőket többrétegű és szeg-

mensű struktúrába kell csoportosíta-

nunk. Az egyes csoportokban levő 
régiófejlesztők számára olyan program 

applikációt kell nyújtanunk, amely be-
biztosítja a struktúra kialakulását és 
működését (4felyezet). Az adatokat 
biztonsági szempontból és azok feldol-
gozása szempontjából külön szervere-
ken kell csoportosítani. Lényegében 
elmondhatjuk, hogy a célterület fölött 

„kihúztunk“ egy jelképes „ernyőt“ és az 
ernyő alatt lévő régiófejlesztőknek 

(felhasználóknak) műszaki és program 
felszerelést - eszközöket„kínálunk“ 
olyan eszköz segítségével, mely haté-
konyabbá taszi a munkát. 



3.2. Hol tartunk ? 
Ennek a „műveletnek“ a végeredmé-

nye a rend elérése lesz. A rendet 5 
lépésben értük el. Az első lépés a 

célterölet kiválasztása. A második lé-
pés a rendszer felépítésének megha-

tározása. A harmadik lépés a megol-
dás struktúrájának javaslata. A negye-
dik lépés a CBC parlament adatbázi-
sának felépítési javaslata. Az ötödik 
lépés a program applikáció létrehozá-
sa.( 4 felyezet).  

3.3. Mikor leszünk sikere-

sek ? 
Automatikusan felmerülnek kételyek, 
kérdések  a pályázat ésszerűségét 
illetően. A következő kérdéseket tehet-
jük fel:  

 Indíttatást érzel a  CBC Parliament 

applikációjának használatára? És a 
válasz. Nem, használjuk a 
facebookot ? A többség igen. Jó 
applikáció.  

 Indíttatást érzel mint leendő felhasz-

náló az adatbázis feltöltésére ?  A 
válasz. Nem. A józan gondolkodás 
uralkodik. Semmit nem gapok, sem-
mi nem lesz ! 

 Ki fogja bebiztosítani a pályázat 

fenntarthatóságát ? És következik a 
notorikusan ismert válasz. A jó appli-
káció ! 

4. Aplikáció 
A jó program applikáció szükséges, de 
nem elegendő. A CBC Parliament pá-
lyázat a régiófejlesztőkre épül. A prog-
ram applikáció integrált része a megol-
dásnak. 

4.1. Login / Logout 

A rendszer három kategóriájú felhasz-
nálót ismer fel: 

 Megfigyelő (O observer). 

A legkevesebb felhasználási joggal 
rendelkezik. 

 Tag (M member). A legtöbb felhasz-

nálási joggal rendelkezik. 
A felhasználói jogot az értékelési 
szám heurisztikus számítási folya-
mattal nyeri el. 

 Választó (V voters) . Alap felhaszná-

lási jogai vannak. Joga van választa-
ni és választott lenni. A CBC 
Parliament rendszerében ez azt je-
lenti, hogy a felhasználónak minden 
joga megvan, kiváve 
a kezdeményezések értékelését. 

A rendszergazda a felhasználónak 
megadja a logint (jelszó és felhaszná-



lási jog) a helyi koordinátorok javaslata
-ajánlása alapján :(kiutzh@t-online.hu, 
razvan.manta@maramurescounty.ro, 
natalie.nosa@gmail.com, 
kulyktetiana@gmail.com). 
A rendszergazda elérhetősége: 
(svatoslav.hustak@mail.t-com.sk). Az 
azonosító adatok ellenőrzése után 
a rendszergazda megadja a logint, 
jelszót és felhasználási jogot. (az infor-
mációt  e-mailen továbbítja). 

4.2. Nyelv 
A CBC Parlament program aplikációja 
lehetővé teszi a felhasználó számára a 
magyar, szlovák, román, ukrán és an-
gol nyelv használatát. Az adott nyelv 
használatát a felhasználó kiválaszthat-
ja a kínálatból a munkafolyamat bár-
mely szakaszában. Az alap nyelv beál-
lítása nagyon fontos a fordítások 
szempontjéból. 

4.3. Az aplikáció szerkezete 

A program a következő modulokból 
áll: Adatbázis, Fórum, kezdeményezé-
sek és Parlament.  Az applikáció linkje 
az alábbi: 

www.cbc.pis.sk. 

4.3.1. Adatbázis 
Az adatbázis modul minden típusú 
adat gyűjtője (dokumentumok, képek, 
videók, web oldalak, prezentációk, 
aplikációk, blogok). A rendszer minden 
típusú adatot támogat. A többi prog-
ram modul (kezdeményezés, Parla-

ment) az Adatbázis modul által rend-
szerezett fájlok portfóliójával dolgozik. 
Minden felhasználónak lehetősége van 
dolgozni a fájlok portfóliójával, meg-
nézni a fájlok tartalmát és lefordítani 
azt a saját nyelvére. Egyszerű útmuta-
tóval a felhasználó eléri a kívánt ered-
ményt. A fájlok fordítása esetén az 
eredeti fájlokat txt vagy rtf formátum-
ban kell felrakni. Más formátumú fájlok 
megjeleníthetők, de nem fordíthatók. 
A felhasználó a kiválasztott fájlt lefor-
díttathatja angol, ukrán, magyar, 
rumán és szlovák nyelvre. 

4.3.2. Fórum 

A Fórum program modul a CBC Parla-
menten belül kényelmet nyújt 
a közvetlen kommunikáció terén 
a régiófejlesztők számára anélkül, 
hogy kilépnének a CBC Parlament 
programból. A felhasználónak lehető-
sége nyílik e-mail fogadni, megírni és 
küldeni is. Kommunkálhat a következő 
módokon: MS Outlook, ICQ, Windows 
messanger live, Skype, Facebook, stb. 
A felhasználónak lehetősége van to-
vábbá a véleménynyilván.jtásra üzenet 
formájában, mely fel van„függesztve“ a 



„falon“. A vélemények  „láthatók“ min-
den felhasználó számára. 

4.3.3. Kezdeményezés 

A CBC Parlament program aplikációja 
a felhasználónak mechanizmust nyújt 
az ötletek, pályázatok, gondolatok 
értelmes egyesítéséhez. 
A kezdeményezés eszköze segítséget 
nyújt a felhasználó számára az infor-
mációk rendszerezésében „klaster“-be, 
mely az ötletgazda, gondolat, pályázat 
alkotójának gondolatmenetét képviseli, 
... Lehetősége nyílik a visszajelzésre 
„értékelés“ formájában 

a régiófejlesztők részéről, akik hasonló 
tapasztalatokkal rendelkeznek. 

A felhasználó így képet kap minden  
„mozgásról“ a régiófejlesztés területén. 

4.3.4. Parlament 

A következő folyamat, mely lehetővé 
teszi a munka hatékonyságának növe-
lését és növeli a régiófejlesztés szintjét 
ez a Parlament modul. 
A felhasználónak hozzáférése van 
a regisztrált régiófejlesztők listájához 
(megfigyelő, tag, és választó) a CBC 
Parlament rendszerén belül. 
A felhasználónak lehetősége van sza-

vazni a kialakult kapcsolatok hierarchi-
ájának rendszerezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Demo példa 

5.1. Hogyan kezdjük ? 
A felhasználó számára készítettünk egy példát a CBC Par-
lament program applikáció gyors megértése céljából. 
A demonstratív példa a táblázatban levő fájlok adatbázisá-
val dolgozik. Az applikáció egyes funkcióinak a leírását 

elkászítettük rövidített és bővebb leírásos formában. 
A bővebb változat kiegészíti a rövidítettet. A demo példa 
lépései fokozatosan eljuttatja a felhasználót a kívánt cél-
hoz.  

5.1.1. Rövidített változat 

Forgalmi lámpa:  
A felhasználó jogainak grafikai ábrázolása az egyes 
tevékenységekre. 

Tevékenységek leírása: 
<lépés1 , lépés 2 , ..., lépésn > az egyes lépések ajánlott 
betartása a kívánt cél elérése érdekében;  
[kijelölés1, kijelölés2] a munkafolyamat kijelölése, mindkét 
jelölés szükséges; 
{választás1, választás 2, ... választás n} alternatív választás, 
a felhasználónak ki kell választania az egyik lehetőséget. 

5.1.2. Bővített leírási forma 

A felhasználó megnézheti az egyes funkcióok bővebb le-
írását, amely szükség esetén kiegészíti a rövidített változa-
tot.  

5.2. Login / Logout 

 A felhasználó a logint és jelszót beírja a rendszerbe, me-

 document doc pic www ppt 

01 Zelené Poloniny     

02 Stakčín Lutowiska     

03 Zelené srdcia Europy     

04 CBC Parliament     

05 EU school     

06 Energy game     

07 Mexican     

08 Crosaad     

09 CBC Parliament II     

10 Poloniny     

semafor semafor 

 <login, password> 



lyet a rendszergazdától kap (svatoslav.hustak@mail.t-
com.sk), a helyi koordinátorokon keresztöl, melyek fel van-
nak tüntetve a táblázatban. A rendszer a bejelentkezett 
felhasználót automatikusan olyan pozícióba helyezi el, 
amelyben az utolsó kijelentkezésnél volt, ill.a felhasználói 
jog alapján. A bejelentkezést követöen a képernyőn megje-
lenik a fő oldal és a felhasználó információt szerezhet 
a saját profiljáról (név, felhasználói jog, prioritások, nyelv, 
régió, az utolsó bejelentkezés időpontja). A felhasználónak 
nincs lehetősége a loginja megváltoztatására. A fő oldalról 
kiválaszthatja a következő munkafolyamatot (adatbázis, 
fórum, kezdeményezések, parlament). Az útmutatóban (ez 
a kiadvány) a forgalmi lámpa szimbolikáját használtuk fel 
a felhasználási jog jelölésére az adott funkcióoban. 

5.3. Alap menü 

A rendszer rendelkezésre bocsájtja az alap menüt, mely-
hez a felhasználó a felhasználási jog alapján juthat el 
(piros elipszis). A határonátnyúló egyöttműködés Parla-
ment aplikációjában a felhasználó könnyedén kiválaszthat-
ja a kívánt nyelvet egy egyszerő kattintással (Page 
language, piros nyíl). A nyelv kiválasztható 
a munkafolyamat bármely szakaszában. Az alapmenüben 
a felhasználó beállítja a munkafolyamatot (piros vízszintes 
nyíl, régió és modul). A munkafolyamatnak összhangban 
kell lennie a felhasználási jogokkal. 

5.3.1. Fájlok 
A rendszer lehetővé teszi a fájlokkal való munkát, amelyek 
az adatbázisban találhatók és a portfólió alkotóelemei. 
A rendszer intuitív móodon működik, a fontossági sorrend, 
prioritás elvén működik. Az első bejelentkezésnél 
a felhasználó kiválasztja a a keresés prioritásait, melyeket 
idővel megváltoztathat. A tagok és választók megnézhetik 
az egyes fájlok tartalmát, feltölthetnek adatokat 

 <[region, {database I initiative I forum I parlia-
ment}], page language}> 

región Lokálny koordinátor 

SSB kiutzh@t-online.hu 

PSK svatoslav.hustak@mail.t-com.sk. 

KSK svatoslav.hustak@mail.t-com.sk. 

MMC razvan.manta@maramurescounty.ro 

TSC natalie.nosa@gmail.com 

IFR kulyktetiana@gmail.com 



a rendszerbe, kitörölhetnek fájlokat az adatbázis portfólió-
járól, lefordíttathatják a fájlok tartalmát az eredeti nyelvről 
szlovák, román, magyar, angol és ukrán nyelvre.  

5.3.1.1. Megjelenítés, fordítás 

Minden kategóriájú felhasználónak lehetősége van 
a keresésre a portfólió fáljai között (levél, piros nyíl), elol-
vasni a fájl tartalmát (kattintás fájl címére) és lefordítani azt 
a kívánt nyelvre (kattintás az ország zászlajára). Egyszerű 

útmutatással a felhasználó eléri a kívánt célt. 
A tevékenység kivitelezhetőségét a színes ikonok jelzik, ha 
pedig a tevékenység nem kivitelezhető a fekete fehér iko-
nok. 

5.3.1.2. Feltöltés, törlés 

Ez a funkció a tagok és választók számára elérhető. 
A felhasználó feltölti az adatokat a „Fájl leírása“ mezőbe, 
kiválasztja a nyelvet, melyen feltölti és kattintva a „Fájl kivá-

lasztása“ mezőre kikeresi a fájlt a saját portfóliójából A fájl 
sikeres kiválasztása után az „Upload„ mező segítségével 
feltölti az adatbázis portfólió fáljai közé a saját portfóliójáról 
(piros nyíl). A fájl törlését a felhasználó a törlés mező akti-
válásával éri el (piros) a fájlok listájának jobb oldalán és 
megerősítve a törlés szándékát. Ezzel a művelettel a fájl 
teljesen kitörlődik az adatbázis portfóliójáról. 

 <[region, databaze], {documents I pictures I vi-
deos I www I presentation I aplication I blogs}, 
{name I desciption}, {ikona vlajky I }>  

 

 <[region, database], {documents I pictures I videos 
I www I presentation I aplication I blogs}, {name I 
desciption}, ikona vlajky> 



5.3.1.3. Prioritások 

A rendszer a „tag“ kategóriájú felhasználónak lehetővé 
teszi a problémás területek tartalmi változtatását a „Set 
branches and priorities“ gomb segítségével (piros nyíl). 
A menöből való választás után beállítja az érdeklődési 
teröletet. A tartalom megváltoztatása a rendszerben csak 
az összes „tag“ jóváhagyása után lehetséges..  

5.4. Közvetlen kommunikáció 

A CBC Parliament rendszer a felhasználók számára lehe-
tővé teszi a standard kommunikációo lehetőségeinek fel-
használását (mail, Skype, ISQ, Windows messenger live, 
Facebook, ...). Ezen aplikációk használata nincsen korlá-
tozva, használhatja anélkül, hogy elhagyná a CBC 
Parliament applikációját. A közvetlen kommunikációt úgy 

érhetjuk el, , ha kiválaszjuk a program applikáció nyitó pa-
neljáról. 

5.5. Kezdeményezések 
A rendszer kutató eleme. Ezen eszköz segítségével 
a felhasználókifejtheti ötletét, gondolatait, pályázatát. 
A kezdeményezés modul olyan összetevőket tartalmaz, 
mely a modult flexibilis eszközzé teszi bármely kezdemé-
nyezés komplex kidolgozásához a régiófejlesztés területén. 
Segédeszközként a kezdeményezés minőségi kidolgozá-
sához a „kérdőív“ szolgál. 

5.5.1. A kezdeményezés létrehozása 

A kezdeményezőnek fel van ajálva a saját gondolatainak, 
ötleteinek, pályázatainak feljegyzése az Adatbázis portfóli-

 <[region, initiative], create, branch, priority, name, 
create > 

 <[region, forum], {mail I talk I video I options}> 

 <[region, database], set branches and priorities, 
branch, priority> 



ójának fáljaira kötődve.  

5.5.2. A kezdeményezés„csomagolása“  

A felhasználónak leheősége van „csomag“kialakítására, 
melyet konkrét kezdeményezéshez, prioritáshoz csatolhat. 
A kezdeményező „eltárolja“ egy értelmes „csomagba“ 
a problémával kapcsolatos információit, kezdeményezéseit, 
gondolatait. A kezdeményezőnek észben kell tartania a 
„csomag“ mondanivalóját a jövőbeni felhasználók, 
„olvasók“számára. Minnél ügyesebben „csomagolja “ az 
információkat, annál nagyobb eséllyel fogják megérteni 
a a csomag tartalmát a „kícsomagolásnál“. 
A kezdeményezőnek lehetősége van a minőség értékelők 
(raiting) kiválasztására. Egy másik felhasználónak, 
„olvasónak“ lehetősége van „kinyitni a csomagot“ informá-
ciószerzés céljából. Sok estben ez azt jelenti, hogy nem 

kell kitalálnia, amit már más kitalált, ill. „ez az út nem járha-
tó..“ stb. A kezdeményezőnek lehetősége van a „csomag-
ból“ bármelyik összetevőt kivenni bármikor. 

 5.5.3. Kérdőív 

A felhasználónak a kezébe adatik egy eszköz a kérdések 
és válaszok kidolgozásához, bármilyen felmérés elkészíté-
séhez. A táblázatban található egy példa, amely „Az idő 
pénz“ kérdőív elkészítésének leírását tartalmazza. 
A felhasználónak rendelkezésre áll egy egyszerű eszköz 
(nem szükséges a weboldal szerkesztésének ismeretevagy 

 <[region, initiative], questionnaire, selective initia-
tive, question, {add I  I ▬}> 

 <[region, initiative]. list, ►, attaching file, name, 
add> 



kör e-mail szétküldése az alanyoknak). A felhasználó beil-
leszti a kérdőívet valamely kialakult kezdeményezéshez. 
Egyszerű lépésekkel összeállítja  a kérdést és választ min-
den kérdéshez. Hiba esetén esetleg a kérdőív frissítése 
esetén egyszerű lépésekkel elérheti a kérdés ill. Válasz 
törlését. Egyúttal kivélaszthatja az alanyokat is.  Egy tipikus 
példája a kérdőív felhasználásának a SWOT analízis ösz-

szeállítása (erősségek és hiányosságok, lehetőségek és 
veszélyek). 

5.5.4. A kezdeményezés értékelése 

Az értékelés lehetőségével a felhasználók kategóriájából a 
„tagok“ élhetnek. Az értékelés értelme, hogy időben észre-
vegyék a kezdeményezés buktatóit, a probléma bonyolult-
ságát, anyagi igényességét. A felhasználóknak biztonságot 

 <[region, initiative], evaluation, selective rate it> 

 Kérdés  Válasz 

1 Mennyi időt tölt a számítógép mellett A Kevesebb mint 4 

  B 4—8 

  C 8 –16 

  D Több mint 16 

2 Melyik aplikációt használja a leggyakrabban A Wikipedia 

  B Google 

  C Facebook 

  D más 

3 Melyik nyelvet használja A SVK 

  B ENG 

4 Hány órát keresgél az archívumban A Több mint 8 

  B Több mint 16 

5 Mennyi ideig tart konzultánst keresni A Több mint 8 

  B Több mint 16 



nyújt az a tudat, hogy az értékelő nem névtelen és eőkelő 
helye van a rendszerben az elért eredményei alapján.. 

5.5.6. A kezdeményezések megjelenítése 

A kiválasztott prioritás alapján a felhasználó megismerked-
het az aktuális kezdeményezésekkel (levél). 
A kezdeményezés „Kicsomagolását“ a zöld mező aktiválá-
sával éri el. Az aktiválás után áttekintést nyer 

a kezdeményezés összeteveőiről. 

5.5.7. A kezdeményezés törlése 

A kezdeményezőnek lehetősége van a kezdeményezés 
törlésére. A törlés szándékának megerősítése után 

a kezdeményezés visszavonhatatlanul törlődik a CBC Par-

 <[region, initiative], list,►, ▬> 

 <[region, initiative], list> 



lament kezdeményezéseinek portfóliójáról. 

5.6. Parlament 

A CBC Parlament program applikációja tartalmaz egy esz-
közt a közvetlen döntésekre. A konkrét applikációtól függ, 
hogy milyen célra lesz felhasználva a szavazás eszköze.  

5.6.1. Kategorizáció  

A célterület régiófejlesztői a felhasználói jog megszerzése 
alapján vannak besorolva a „választók“ kategóriájába. A  
„választók“ tevékenységei megmutatkoznak, ha automati-
kusan átcsoportosítódnak a „tagok“ kategóriájába. A 
„tagok“ kategóriája korlátozott létszámú, a régiófejlesztők 
megegyezése alapján van megállapítva.Tehát a „tagok“  
„gyengébb“ tevékenysége megnyilvánulhat a „választó“ 
csoportba való besorolásban. A „választók“ gyengébb tevé-
kenysége pedig megnyilvánulhat a „megfigyelők“ csoportba 
való átcsoportosításban. 

5.6.2. Szavazás 

A határonátnyúló együttműködés a kezdeményezések ki-
dolgozásáról és megvalósításáról szól. Több esetben meg-
történik, hogy több alternatíva-lehetőség közzül kell válasz-
tani. A végtelen beszélgetések és a folyamatos álláspontok 
„tisztázása“ nem vezet sikerhez. Sorra kell kerülnie a 
„demokratikus“ döntéslehetőségnek. A régiófejlesztők taná-

csának összehívása hosszadalmas és anyagilag megter-
helő. A kör e-mailek szétküldése helyettesíti, szintén hosz-
szadalmas, adminisztratív szinten megterhelő, de bizalmat-
lansághoz is vezethet a szavazatok számlálása. A CBC 
Parlament rendelkezik egy „szavazás“ funkcióval 
a parlament modulban. Minden „szavazó“ –nak joga van 
döntéshozatalra a felvetett témával kapcsolatban és ren-
delkezésére áll egy eszköz a szavazás „hitelességének“ 
megbizonyosodására. 

5.6.3. Statistika 

A felhasználóknak rendelkezésre állnak statistikai datok, 
melyek segítenek a tájékozódásban,pld. az értékelő  kivá-
lasztásában, a szavazás hitelességének megbizonyosodá-
sában, stb. 

 <[region, parliament], {members I voters}> 

 <[region, parliament], election, vote> 





 



 


