
Közgyûlési beszámoló a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
utóbbi egy évben végzett munkájáról 

 
 
I. BEVEZETÕ HELYETT: ÖSSZKÉP 
A 2005 novemberi közgyûlés óta eltelt idõszakról, az egyesület tevékenységérõl és az ettõl 
elválaszthatatlan gazdálkodásról szóló beszámolót írva hallgatóságom gyors �képbe helyezése� volt 
az elsõ szándékom. Nos, keresgélve a szlogenszerû megjelöléseket a leginkább elfogadhatónak �a 
biztos mûködés éve� tûnt� Volt már olyan évünk, amikor számtalan jelentõs kihívás ért 
bennünket. És volt �állóvíz-év� is egyesületi mûködésünk során, amikor kevesebb minket érintõ 
vagy megérintõ esemény történt kívül és belül. Volt, amikor helyeselték, szerették, máskor tûrték, 
elviselték  a tevékenységünket, s olyan évünk is akadt (nem is régen, mindössze 6 évvel kell 
visszamenni), amikor közel a tiltáshoz, biztosak lehettünk abban, hogy lépéseinket figyelik a 
hatalom egyes leányvállalatai, azokra idõnként hevesen reagáltak is. Volt gazdag évünk, amikor 
mintha nekünk írtak volna ki egyes pályázatokat, közbeszerzési ajánlatokat. És volt szegény évünk, 
nem is egy: amikor az esztendõ egyes szakaszaiban kérdés volt, hogy a holnapi postázandóhoz 
éppen melyik elnökségi tagtól (avagy annak munkahelyétõl, egyesületétõl stb.) lehet pénzt szerezni, 
kölcsönbe. 
A utolsó egy esztendõnk nem sorolható ezek közül egyikhez sem� 
 
A mûködés biztos volta mellett azért volt néhány olyan esemény, ami (többé-kevésbé) új volt 
számunkra. Ezek közül most csak azokat említjük, melyekre szívesen emlékezünk. Ebben az évben 
több olyan dolog történt, ami elõször esett meg velünk, avagy eddig ritkán. Sorolva ezeket: 
� Elõször fordult elõ, hogy az ország teljes területére kiterjedõen mûködõképes fesztiválszervezõ 
cégként, nagy csapatban tudtunk dolgozni � számos szakmai újítás mellett errõl is szólt számunkra 
a XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó szervezése. 
� Elõször történt meg az, hogy egy meghívásos pályázaton indulva 17 millió Ft-os támogatást 
kaptunk. Ennek az összegnek nyomába sem érhetnek más közmûvelõdési pályázataink. A 
közoktatási pályázataink � összegüket tekintve � pedig egészen más kategóriába tartoznak. 
� Nem csak a kulturális szféra és az oktatási közötti egyensúly miatt említjük rögvest: 
� Másodszor fordult elõ idén (de még mindig az újdonság erejével hat), hogy egyesületünk 
közbeszerzési pályázatot nyert. Ezt rendkívül jelentõs eseménynek tartjuk. Ennek 
eredményeként/következményeként�  
� Elõször történhetett meg idén olyan, hogy egyszerre 10(!!!), egyenként 60 órás drámapedagógiai 
tanfolyam szervezése, majd lebonyolításának megkezdése vált lehetõvé. A 60 órás kurzusokat 
minden esetben a tanultak beépülését segítõ 40 órás mentorálás követi. A tanfolyamok közül három 
már el indult (Zalabér, Pakod és Kocsér a helyszín), két hét múlva veszi kezdetét a képzés Pocsajon, 
míg januárban hat újabb tanfolyamunk indul (ezek helyszínei: Zalaszabar, Füzesgyarmat, Derecske, 
Gyulaj, Tiszabõ, Csobánka). És reményeink (és a kapott ígéretek) szerint ennek a sornak koránt 
sincs vége. 
� Elõször fordult elõ olyan, hogy a Drámapedagógiai Magazin támogatási összege lehetõvé tette a 
lap külsõre is normális (é. elfogadható szintû) kivitelezését. 
� Nem elõször fordult elõ, hogy állami intézetek intézmények megkeresnek bennünket a 
drámapedagógiát érintõ kérdések kapcsán, de mintha idén ezt az eddigieknél nagyobb 
gyakorisággal tették volna� esetenként véleményt, máskor rendezvények szervezését kérték 
tõlünk. 
� És ami � bár elõször fordult elõ velünk �, mégis nagyon messze van a fentiektõl, nem azonos 
kategória: elõször fordult elõ olyan, hogy az elnökség létszáma megfogyatkozott a két éves ciklus 
ideje alatt.  
� Sokadszor fordult elõ, hogy a szakmai érdekek védelmében dolgoznunk (szerveznünk, írnunk, 
tárgyalnunk) kellett, képviselnünk a magyar drámapedagógusokat a magyar hatóságok, intézetek, 
intézmények felé (és amikor találkozhattunk azzal, hogy a nem várt helyekrõl fogadta értetlenség 
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vagy meg nem értés a szándékainkat; pl. amikor a hatóság vagy az állami intézet nem válaszol, 
hanem lapít, sunnyog). 
� Elõre és vissza: elsõ alkalom, mikor van fõállású ügyintézõje a Társaságnak � és évek sora után az 
elsõ olyan esztendõ az idei, amikor nem két fõ dolgozik megbízással ezen a területen, hanem csak 
egy. 
� Talán ez volt az elsõ olyan esztendõnk, amikor legalább az év egy részében sikerült megtalálnunk 
és gyakorolnunk konstruktív módon a belsõ kontroll funkciót � amikor az Ellenõrzõ Bizottság 
valóban az volt, aminek lennie kell � ezt érdemes lenne folytatni.. 
 
Biztonságos évünk volt (a munkát lehetõvé tevõ mértékben mindig volt pénz a számlánkon) � és 
természetesen a szokásos bizonytalansággal nézünk a jövõ elé. 
Az eredményeket látva � ha nem magunkról lenne szó � joggal mondhatnánk, hogy sikeres 
évünk volt. Ennek megállapításához feltehetõleg még a született szkeptikusoknak is elég, ha 
átnézik a következõ pár oldalt � adatok tevékenységünkrõl. Csak soron van 49 esemény, és  ebben 
jellemzõ módon egy sornak tûntettük fel az OWS kb. 45 fesztiválnapját. Úgy tûnik, hogy a 
pályázati tevékenységünk is impozáns volt� a számadatok rendelkezésre állnak, az alábbiakban 
olvashatók� 
 
Köszönöm a tagságból mindazoknak, akik bármilyen formában segítették � pl. mert részesei, akár 
csak résztvevõi voltak � az egyesület munkáját, legalább egy-egy lépésnyit, de elõrébb tolták közös 
szekerünket. Azoknak is, akik nem akadályozták a munkát. 
Külön köszönöm a választott testületekben végzett munkájukat kollégáimnak, az Alelnök 
asszonynak, Szakall Juditnak, Fodor Mihály elnökségi tagnak, az Ellenõrzõ Bizottság tagjainak? 
Csordás Anettnek, Novák Géza Máténak, Zalavári Andrásnak. És köszönet jár az egyesület 
mindenesének, Botos Karolinának, gazdasági szakemberének, Koczka Ferencné Valinak. 
 

Kaposi László 
      elnök 

Budapest, 2006. november 16.  
 
 

 
II. RÉSZLETEK � A MÛKÖDÉS MUTATÓI  
Jelen beszámolónk központi része: csatoltuk a pályázatainkra, a rendezvényeinkre, 
programjainkra és a gazdálkodásra vonatkozó fõbb mutatókat.  
 
a) Pályázatok, 2006  
Ezek mögött tevékenység áll, dolgozni kellett mindegyik elnyert pályázat esetében (vagyis idén sem 
az �ingyen pénz� típusú osztogatós pályázatokon sikerült nyernünk). 
1. 2005-ös pályázat, de 2006-ban valósítottuk meg. 
Mobilitás: Dramatikus elemek a bûnmegelõzés szolgálatában címû képzés 
Kért összeg: 2.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 400.000 Ft 
Pénz érkezett: 2005. 11. 22. 
Elszámolva. 
 
2. Nemzeti Kulturális Alap: DPM 2006-os számainak támogatása 
Kért összeg: 3.100.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.480.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.03.29. 
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3.Oktatásért Közalapítvány (Közoktatási Alkuratórium) DPM 2006-os számainak támogatása 
Kért összeg: 1.285.000 Ft 
Elnyert összeg: 500.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.04.24. 

4. Oktatási Minisztérium: Mûködési, 2006-ra 
Kért összeg: 960.000 Ft 
Elnyert összeg: 400.000 Ft  
Pénz érkezett: 2006.11.10. 

5. Nemzeti Kulturális Alap: XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó  
Kért összeg: 22.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 17.000.000 Ft  
Pénz érkezett: 2006.02.10. (16.150.000 Ft) és 2006.09.11. (850.000) Ft 
Elszámolva. 
6. Nemzeti Kulturális Alap: Emberfaragó 2005/2006 
Kért összeg: 5.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 1.000.000 Ft 
Pénz érkezett: 2005.06.29. 
Elszámolva. 

7. Nemzeti Kulturális Alap: Emberfaragó 2006/2007 
Kért összeg: 2.700.000 Ft 
Elnyert összeg: 600.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.08.04. 

8. Nemzeti Kulturális Alap: Színház�Dráma�Nevelés módszertani rendezvénysorozat (öt 
helyszínen) 
Kért összeg: 3.464.000 Ft 
Elnyert összeg: 1.500.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.09.05. 

9. Nemzeti Kulturális Alap: Nyári táborok 
Kért összeg: 400.000 Ft 
Elnyert összeg: 200.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.07.31. 
Elszámolva. 

10. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: Mûködés 2006 
Kért összeg: 3.500.000 
Elnyert összeg: 700.000 Ft 
Pénz érkezett:  2006. 10. 16. 

11. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erõsítésének folytatása, 2005/2006 
Kért összeg: 4.500.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.000.000 Ft 
Pénz érkezett: 2005. 10. 14. (1.000.000 Ft) és 2006. 01. 19. (1.000.000 Ft) 
Elszámolva 
12. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erõsítésének folytatása, 2006/2007 
Kért összeg: 4.800.000 Ft 
Elnyert összeg: 500.000 Ft 
Pénz érkezett: - 
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13. NCA: Mûködés 2005/2006 
Kért összeg: 7.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.600.000 Ft 
Pénz érkezett: 2005. 12. 06.  (1.550.000 Ft) és  2006. 01.23. (1.050.000 Ft) 
Elszámolva 
14. NCA: Mûködés 2006/2007 
Kért összeg: 7.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.500.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.11.06. (1.004.000 Ft) 

15. NCA: Mûhelyek hálózata 2006/2007 
Kért összeg: 2.250.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.250.000 Ft 
Pénz érkezett: 2006.10.30. (921.825 Ft) 
 
Elutasítva: 
1. Mobilitás: Dramatikus elemek a bûnmegelõzés szolgálatában címû képzés 
Kért összeg: 1.600.000 Ft 
2. Mobilitás: XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó 
Kért összeg: 3.500.000 Ft 
 
Pályázatok, 2007 (a már beadott pályázatok) 
1. Nemzeti Kulturális Alap: XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó  
Kért összeg: 8.636.000 Ft 
Döntés alatt  
2. Nemzeti Kulturális Alap: Nemzetközi tagdíj, konferencia 
Kért összeg: 569.000 Ft 
Döntés alatt  
3. Nemzeti Kulturális Alap: DPM 2007-es számainak támogatása 
Folyamatban 
 
 
b) Az utóbbi egy év jelentõsebb programjai � rendezvények, tanfolyamok, egyéb 
programok illetve tevékenységek jegyzéke 

Rendezvények 
Szakmai egyeztetõ fórum az alapfokú mûvészetoktatási intézmények szín- és bábmûvészeti 
ágának vizsgakövetelményeirõl, a Nemzeti Szakképzési Intézet megbízásából 
2006. február 17. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 

XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó  
2006. február 5- június 3. (országos) 

Színházi Lecke (társrendezõ) 
2006. március 4. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 

14. Színház-Dráma-Nevelés módszertani rendezvénysorozat  
1. 2006. szeptember 23-24., Miskolc (Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ) 
2. 2006. október 21., Veszprém (VEGYEDE és a Veszprémi Egyetemi Színpad) 
3. 2006. október 28., Szeged (Százszorszép Gyermekház) 
4. 2006. november 11., Dombóvár (Dombóvári Mûvelõdési Ház) 
5. 2006. november 18-19., Budapest (Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 
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Határon túli képzések: 2005. június 1-2006. május 31. 
1. 2005. december 13-18. � a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színházi nevelési foglalko-

zást tartott 2-2 alkalommal Komáromban, Dunaszerdahelyen, és Nyárasdon: Felvidék 
2. 2006. február 8-9-10. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Nagyenyed, Erdély 
3. 2006. február 9-10-11. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Nagyvárad, Erdély 
4. 2006. február 24-25-26. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Szatmárnémeti, Erdély 
5. 2006. március 9-10-11-12. � drámás képzés tanítóknak kezdõ csoportnak: Horgos, Vajdaság 
6. 2006. március17-18-19. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Érmihályfalva, Erdély 
7. 2006. március 24-25-26. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Szatmárnémeti, Erdély 
8. 2006. április 19-20-21. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Székelyudvarhely, Erdély 
9. 2006. április 19-23. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Csíkszereda, Erdély 
10. 2006. április 24-25. � drámás képzés tanítóknak, kezdõ csoportnak Nagybecskerek, Vajdaság 
11. 2006. április 25. � egy zsûritag delegálása a Vajdasági Suliszínház Fesztivál döntõjére: 

Nagybecskerek, Vajdaság 
12. 2006. április 27-28-29. � drámás képzés óvónõknek: Magyarkanizsa, Vajdaság 
13. 2006. május 11-12. � drámás képzés óvónõknek: Gúta, Felvidék 
14. 2006. május 12-13-14. � drámás képzés kezdõ és haladó csoportnak: Szatmárnémeti, Erdély 
15. 2006. május 26-27-28. � egy zsûritag delegálása a szórványszínjátszó találkozóra: Nagyenyed, 

Erdély 
16. 2006. május 25. � a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 2 színházi nevelési foglalkozást tar-

tott Nagyváradon, Erdély 
17. 2006. május 15. � a Táltos Tájszínház 2 színházi nevelési foglalkozást tartott Lendva, Muravi-

dék, Szlovénia 
18. 2006. május 30. �  A beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház gyermekstúdiójának 

fellépése, Budapest 
Emberfaragó program: 2005. június 1-2006. május 31. 
1. 2005. október 1. � a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színházi nevelési foglalkozást 

tartott 2 alkalommal Veszprémben 
2. 2005. október 25. � a Méta Kommunikációs Nevelési Kör színházi nevelési foglalkozást tartott 

2 alkalommal Szegeden 
3. 2005. november 19. � a Méta Kommunikációs Nevelési Kör színházi nevelési foglalkozást 

tartott 1 alkalommal Budapesten 
4. 2006. április 10-12. � a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színházi nevelési foglalkozást 

tartott 4 alkalommal Kaposvárott, Szakcson, Dombóváron 
5. 2006. május 2. � a Káva Kulturális Mûhely színházi nevelési foglalkozást tartott 2 alkalommal 

Miskolcon 
6. 2006. május 2-3. � a Táltos Színházi Egyesület színházi nevelési foglalkozást tartott 2 

alkalommal Zalaszentgróton 
7. 2006. május 12. � a Méta Kommunikációs Nevelési Kör színházi nevelési foglalkozást tartott 2 

alkalommal Gyõrött 
8. 2006. május 26. � Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színházi nevelési foglalkozást tartott 

2 alkalommal Hajdúnánáson 

A drámapedagógiai mûhelyek országos hálózatának építése 
2006. október 23. (Budapest) 
2006. november 7.(Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ)  
2006. november 17. egyeztetõ fórum (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ)  
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Képzések 
 

Dramatikus elemek a bûnmegelõzés szolgálatában 30 órás képzés 2006. február 22-24. 
(Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 
Drámapedagógiai képzés ( Budapest, ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézete)  
2006 februárjában 

Dramatikus módszerek a bûnmegelõzésben  
Fonyód, 2006. május 9.  

Spárta-Dráma tábor  
2006. augusztus 14-17. (Csepel, Nagy Imre ÁMK) 

Gyermekszínjátszó-rendezõi tanfolyam  
2006. január 7-június 11. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ)  

Tánc-és mozgásmûvészeti tanfolyam 
2006. február 11-március 19. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 
2006. november 4-december 10. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 

120 órás drámapedagógiai tanfolyam 
2005. október 29- 2006. január 15. (Káva, Dombóvári Mûvelõdési Ház) 
2006. március 4- május 21. (Sulinova, Pilisborosjenõ, Hotel Aura) 
2006. február 4- május 14. (Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 
2006. október 7-2007. január 28.(Budapest, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ) 

60 órás drámapedagógiai tanfolyam 
1. 2006. október 20-tól Zalabéren  
2. 2006. október 27-tõl Pakodon 
3. 2006. november 10-tõl Kocséron 
 

Egyéb tevékenységeinkbõl 
1. megjelentettük a DRÁMAjátékos három számát 
2. kiadtuk Drámapedagógiai Magazin évi két rendes számát és a színjátszóknak szóló különszámot 

(megjegyzés: december elején jelenik meg a drámapedagógusoknak szóló különszám) 
3. egész évben üzemeltettük, folyamatosan frissítettük a drama.hu oldalt  
 

 
 
c) A gazdálkodás legfontosabb mutatói 
Egyesületünk anyagi helyzete elsõsorban nem a tagdíjtól függ: ha egy esztendõben 3-400 tagunk 
fizeti be a tagdíjat, akkor az � bár fontos és jelentõs összeg �, de a fenti létszámokkal a pályázati 
bevételnek kb. a 2-3%-át teszi ki. A tagdíjakból származó bevételnek a többszöröse volt idén a 
tanfolyamokból származó bevételünk: ha csak a 2006-os naptári évben befizetett tagdíjakat nézzük 
(ne feledjük: sokan tavaly novemberben fizettek be erre az esztendõre, mint ahogyan most is a 
következõre!), akkor a tanfolyami bevételek ehhez képest tizenegyszer nagyobb összeget 
jelentettek.  



Magyar Drámapedagógiai Társaság � beszámoló a 2006. november18-i közgyûlésre 
 
 

� 7 � 

Bevételek: 
tagdíj       320.500 
támogatások      26.955.825 
DPM értékesítési bevétel    196.283 
Tanfolyami bevételek:   
drámapedagógiai     1.490.000     
gyermekszínjátszó     1.113.300 
tánc- és mozgásmûvészeti    1.061.900 
közhasznú tevékenység egyéb bevételei  1.856.645 
SZJA 1%      88.969 
a kiemelten közhasznú társadalmi szervezet 
célszerinti bevétele összesen:   33.100.222   
nem közhasznú egyéb bevétel   23.027 
Bevételek összesen     33.123.249 
 
 
Kiadások: 
kis értékû tárgyi eszköz, szoftver   87.234 
szakmai anyag, áru, készletbeszerzés  786.908    
egyéb (nem szakmai anyag, készletbesz.) 56.862 
anyagköltség, árubeszerzés, készlet összesen 931.004 
 
bruttó bérköltség (alk., külsõ megb.díj)  499.483 
gépkocsi költségtérítés    1.161.769 
bérköltség, bérjellegû kiadások összesen 1.661.252 
 
tb. járulék      140.500 
eüi. hozzájárulás     7.000 
munkaadói járulék     11.000 
járulék összesen     158.000 
 
telefon, internetelõfiz.    466.595 
bérleti díj kif.     1.186.900 
egyéb rezsi/egyéb üzemeltetési ktg.  15.625  
posta ktg., újságelõfizetés    559.763     
irodaszer, nyomtatvány, dekoranyag  147.253 
könyv beszerz., egyéb információhordozó 61.883 
hirdetés, reklám, propaganda   173.834 
útiköltségtérítés, szállítási költség   370.291 
ügyviteli, számviteli szolg.    438.337 
szám.technikai szolg, egyéb komm.szolg. 105.008 
karbantartási, javítási szolg.   34.251 
szakmai prog. kapcs. számlás kif.   13.117.867 
szállás ktg. (fõként az OWS)   1.812.259 
egyéb szolg.ktg., adók, hat.díjak, tagd. össz. 18.489.866 
étkeztetés, vendéglátás (fõként az OWS)  4.503.851 
nyomdai szolg. ktg.     379.400 
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reprez. ktg. ajándékvás. (fõként az OWS) 277.160    
kulturális jár. bef.     11.000 
bank ktg.      137.187 
közhasznú tev. egyéb ktg.    164.666 
társ.szerv. célsz. közhasznú tev. kiad. összes 26.713.886 
 
célsz.nem kh.tev. egyéb kiad.   35.000  
levonható ÁFA     1.953.727 
ÁFA megfizetése     110.000 
tárgyi eszköz, imm.javak beszerz.   255.332 
költségnek nem minõsülõ kiadások össz.  365.332 
 
Kiadások összesen:    29.067.946 
 
 
Követelések: 
APEH köv.      56.000 
elszámolási elõleg     1.692.683 
függõ tételek      272.200 
egyéb követelések összesen   1.964.883 
 
lekötött betét      450.000 
Követelések összesen    2.470.883 
 
 
Kötelezettségek: 
eü. és nyugdíj jár.     171.569 
magánnyugdíjpénztári járulék   115.428 
SZJA       46.830 
munkavállalói jár.     4.000 
kulturális jár. bef. kötel.    25.000 
Költségvetési kötelezettségek összesen: 362.827 
 
Pénzügyi eredmény elszámolása  Növekedés: 432.595 
Jegyzett tõke és tõketartalék   Növekedés: 1.886.743 
 
 

 
 
A beszámoló zárásaként megjegyezzük, hogy a leköszönõ elnökség az Ellenõrzõ Bizottság 
hathatós közremûködésével megvizsgálta az egyesület 1998-ban elfogadott alapszabályát 
és azt több ponton javítandónak találta: részben az azóta eltelt idõszakban beállt 
jogszabályi változások miatt, részben az alapszabály egyes pontjainak teljesíthetetlensége, 
feleslegessége vagy éppen hibás volta miatt. Nem említettük a fenti programpontok között, 
de az alapszabály módosításának elõkészítése kemény munkát adott egy idõre a leköszönõ 
vezetõ tisztségviselõknek. 
 


