
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 10:34:00. Érkeztetési szám: EB00532953

04 Gyulai Törvényszék

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

0 4 0 2 0 0 0 2 9 5 4 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .23



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

5 8 1 1 Végegyháza

Petőfi utca

64

    

0 4 0 2 0 0 0 2 9 5 4

0 4 0 0 P k 6 0 1 2 9  2 0 1 0

1 8 1 4 8 9 5 8 1 0 4

Mikula István

Végegyháza 2 0 2 0 0 3 0 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

18 1 129

18 1 129

402 1 341

402 1 341

420 2 470

-2 972 -930

-3 405 -2 972

2 042

433

3 367 3 379

2 400 2 400

967 979

25 21

420 2 470

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

2 664 3 494 2 664 3 494

4 131 5 038 4 131 5 038

395 563 395 563

3 670 4 410 3 670 4 410

193 1 168 193 1 168

6 795 8 532 6 795 8 532

1 994 2 506 1 994 2 506

3 125 2 177 3 125 2 177

20 129 20 129

1 223 1 678 1 223 1 678

6 362 6 490 6 362 6 490

433 2 042 433 2 042

433 2 042 433 2 042

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

3 133 3 011 3 133 3 011

300 231 300 231

44 40 44 40

193 1 168 193 1 168

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

5 8 1 1 Végegyháza

Petőfi utca

64

    

0 4 0 0 P k 6 0 1 2 9  2 0 1 0

0 4 0 2 0 0 0 2 9 5 4

1 8 1 4 8 9 5 8 1 0 4

Mikula István

Helyi környezetvédelem

2011. évi CLXXXIX. tv.

Végegyháza és a környező települések lakossága

2000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

Alaptevékenység 2 004

Egyesület müküdése 599

Horgász engedélyek közv.értékesítése 1 677

4 280

4 280

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

6 795 8 532

44 40

6 751 8 492

6 362 6 490

3 125 2 177

433 2 042

25 25

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

Közfoglalkoztatási Támogatás

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala

2020.01.01.-2020.12.31.

2 201 658

2 120 291

2 201 658

2 120 291

2 120 291

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

3007780966 számú projekt Kertészek Földje

MVH

2020. 02. 01-2022. 01. 31.

999 999

999 999

999 999

999 999

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Végegyházi Sporthorgász Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .31  20 .00 .24
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í]l..qZ.Áj\4t,it (_}

A VF.fiír {i T t [ Á Z [ íj t-,{L}{ í,t ít:J td{ i A§r il d}Y-i, §L;r,rl, r,
1íl,)r) 1_, 1;1 '1 g.;1,'í.]L-l,']\l V{-rl-í-- irr/"rt
-\J/.,|,-J. -L- vl l ^*,\ l,..,lLLlt (,}Lt.]Ll{"\_jL

Eg4ytls{iiet{ínrí;, a Végalgyliáxi Sgrex"tfurlrgász Egyelsiiíelf 2ül{l-fuen aí;tksilÉ 23 t*ggaE, "i*lenitlg
tagjaink sirárnm 3{!S íő. ,&'iegnialeulásttltk tifa" a végegvltrtzi htlrgászeik ér,cíektínek
kógrvlsalHete mt+líictt, lir}yl*m*trls;nsl rí]§irÉ v*sgtiitFi a h*liyí ki,irny*z*t vsidalEmÉF-}tlrl p;z*,lrveztl{t

aEi*:ie'}Brbfi$. vaBa*mimt foátl#filatúsalt ig3 cksz{Émk n gver*keiiet a Éenmégaet vérielmére
s*rka!lní.
_z{ 3{.!7fi. óv Eegf"trnttls*hb {*í*etaf* l,rrfit, tri*g3, ;lz tl6yesií.F*f h*t"gásat;eváilah. a f*lya*lat*s
{íaemelfsét [rl,zt{}sít§;tt[r. A tó[lmm ntregtörténteíi a sa{ík-l*gen hnlreiepíÉéselg* ós az e{nndlfi.t

óvlrert is tustÉr,}Eü n Biaiáliüxnárryt {'ejiestttni" A ,J{}2{}, óvBr*n íú"S q nt*rrty*t si[,ier"6if,t

taEa trl íf *n üi ltk lt + rl;ásin ( *v s.i, nkE,}a.

A tnvmElk liörm3,exet* is lt;ltrll,dri ftá}i}ra sróptílt, flriszern nlenrt csal,i n mövényz*t*t tartjttk
renr}bellto fuanerrr fitltry*m;*ttrs*rrr igyeksir,{irlk fleljfitlsrt*mi +l tr*riiEs:t*{

A hurp;ászfó pal,t.ján f*[yilmilütlsam flore}Eri meí{ í! falm *pra,iil- mng3,,,ia, ez lehetőséget nc{

&i"E"fir hlogy terrnóslutltvócíelmi tavékerr."vségümket hatváltyrrz*tírrn vógtzltn:ssüik. ,4

vírtlsh*üyzelÉhexr s*knlt tát*g*ífák hrrl"gásittavmnkitf, ft*ffi s:saH*, r* holrgás;e;*t, han**.t a
termrésueÉlrem t{ll"tőmti iiiiinpesolódág ís vonuzottil látcgntdlieai;at, A vín,usheiyzet rnintf kéÉ

lr*rgásavers*xr3l{ remd*:utií*,nk rneg; * fi,irtszr_rnrrÉgvórás ós a 'fi''úzlv*tó h*rgásr.vel"§t:ffi,vtn
p15:{y6lkl"e nnosf ís .ió inanxxia]a*thttm_ a*ailottnlc. }.e" F{on"xlásev+:rsertytlarh mreEi*tt mtásceiik
nlkal*nrtmra[ remd*xü{iEr nneg a {,]satác{i i§apot a Végeg3,lrár-i {::frnn"gászÉt1 part3án, nnnel,v selk
ellmhq:r,{. v*mr*Ét ;l Éóh*z .,B{ífit}§i{t{r$; }í|^ára.

Lerucler feu,rásbdl my*Ec: cflnrah ery edi g.ván"tás* iierfi kí{il{it íiószíttt:tt{ink" amrelyekeÉ
önkólltep;ak segíÉsógével he{"veaÉtink ki a í;ó pan"t3árn.
SJ,gycstiíetüímí; a 2{}2ü" r,ilq$}en "X9"ó9T fí: Í ']..16-a15 f*í*tjá*íásÉ knnr+t{"

.4 tó nme}ieÉt 2 í"tit n§iiniail&atlfiüq" it&rj[r n*lrr *sa[r a tór,El figyeinek. r{e * körllyező
ter{iíeteFiem is vigyá:gnrnk ;i terumász*ti til",tóks:X{rü" Á ki,iirí,rrginitrrqru{atsrÉt;rimk rríinq,iketúerl
n.toic ónábnlt dcltp4uam;ek. Ttlrmr{rss*t*sem $'s}rrtos vgi{. * mumEile{igyi fui.iztrlontos trl:ilyáe*t
tefl,jes étl su*bál,vos {ebnnry*ilítása ós tlszámcllásn, e,r. siktl,cstlt nrregttirtéllt. S,gv--es{iEetiinHt

szmbáiyoo ús *i{,íírá ss g*ríí x,*tliik{,id ósóEt *z rn in eí+:n ftli í.úttli el ttErÉí,"

AlniiuiÉsunir óta igye[isx{imÁi résat v*m$í kiizsóg{,Émii lq.iieqisségi óietóhtlm, A ntivelqvű
adnrrinisgtratív §"eHad*t*k *líelld.r* É+váb[il,* ,is X",íad.!uí- rra álflamti Fn*rgás:n*i,inrtáury*kaí" au
e§míalt ól,ben trT§ f"íintlk vó5*:aÉiimk iiytlm sauigáií.*u{ás{., íiielí.vr: ts}vá$}Érrir ls s+gíí+ttümk a
hrrrgásxr*gisztn"á*ió [rnnl. fr r+.

_§igyes{iietünii rttinrdetr je[emtósi úl atl*És:c*igálteutági Fii.lteí*i*r:úíségének e[r:g*t úE:tt"

e:íszámtrttnmh * trláiyálu;ltilimkls.aí, kiimy,vefléstinir., nyiivr-ínt*rtás*iltii re$cib$H vs{&neaíi" Á
3(}2{}" óvbe,n unegtt}rtd:ltü a via,jtlgü ullűköa[#si erlEerf,óly rntg-l,'tjíÉása, i,gy tavmnk 3{F?5. év
v ó góíg sir, aFr á íyszrlrÉi rlffi ffr,íi k{,i cJ fu tl ú"

Vógtlgyháza Kijrsóg {,}mFionimál,r yr'ata feEíl teijtsít*{t{.iíi a f'eltmáiió ktittlitlzalt{sóg4timil,

m§ituáEis rószéÉ" i.3{}{}.{}É,l{t F t kifTc*{úsút"
r{z egyalsiítr*lÉtir,atr.t m*nkájáí aa sjirrtírlÉ évBl*m }n s;l*rgíjttóses íls ilí,vtm *fiFi;*trrmi iimí<ómÉtls

segíteÉte, Ez ,&L ,&á erő, amire t'oh,*m,ltcrs*ra t:!ffiitssko{í$i tutlltnii, r,*i.juír *tílrdi6
sgá rrl {throÉu rl k"

§z*nc,fnórm megkti_sztilt*ri cl6yrlsüíítlt{ilt.ii nlevóhen aaí a sok ijmg*ffign nrtanfiiát ós il ss}fu,

tánaogaÉást" amtif nrtunleánrii végxéséflrez k*trlÉumfr. Kait{lm srel"rtnóltr arieg§r{isnáinnni íilaflldl



/,tllt;.innmk, fii*rt,á,*fu .}mdif**rFi, És \i x.iría H*l:h*,rfrtalk. ;t Bi*rxr,ag*E{l f;{si;íhr$sz}tti

Egves{tl*tnlek és * Ve6*g3,fuáaa. Ktizsógí flJalí;ol,11lii*},aateraB; az clgtlsx óvi táma*g**ásf,

Jelitlm hcsinártt*lót a 2fi2í, mrlá,iEts ]í}-ón íart*tí, l+{iegyúiÉs*n l*a *gy*süi*t Éagsilga r:EÉbg*dt*"

Vúg*gyFráza, 2{}2l. má,ills ?$" Yí,{ t:,


