
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2023. január 25. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
         

    

Ambrus Eszter és Nagy-Bozsoky Zsolt, valamint Madocsai Bea kapta megosztva 

a 2022. évi a Média a Családért-díjat 
2023. január 24. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, Kepmas.hu, magyarszo.rs, ma7.sk 

Ambrus Eszternek és Nagy-Bozsoky Józsefnek (MTVA) a Találkozás című televíziós riportjáért, 

valamint Madocsai Bea szabadúszó újságírónak a Kossuth rádióban sugárzott a Ráhel 

szőlőskertje című beszélgetéséért megosztva ítélte oda a Média a Családért Alapítvány a 2022. 

évi Média a Családért-díjat - derült ki a kedden Budapesten megtartott ünnepélyes díjátadón. 

Ambrus Eszter és Nagy-Bozsoky Zsolt riportja Down-szindrómás gyermekeket nevelő szülőket 

mutat be, Madocsai Bea beszélgetése pedig két, abortuszon átesett anya vallomását adja közre. 

Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége a díjátadón úgy fogalmazott: "titkos 

csodaszerünk, varázspálcánk a család". Méltatása szerint a díj jelöltjei a családot mint értéket 

mutatják be, és szíve szerint minden jelöltnek odaítélte volna a díjat. Azt mondta, hogy azért is 

szükség van a díjra, mert egyre erősödik az a "kórus", amely a többi között a család szentségét 

és lényegét kétségbe vonja. Lévai Anikó egyúttal szükségesnek nevezte a családszervezetek 

munkáját, valamint azt is, hogy a kormány is támogassa a családokat. 

 

Potápi: A vajdasági magyarság továbbra is számíthat ránk 
2023. január 24. – Magyarszo.rs 

Budapestre látogatott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Fremond Árpád, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Sárközi István, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. 

A vendégeket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár fogadta. Potápi 

gratulált Fremondnak a megválasztásáért, sok sikert kívánt neki, emellett rámutatott arra, 

hogy a vajdasági magyarság továbbra is számíthat a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatására. A közösségi oldalán megfogalmazott bejegyzésében az államtitkár hozzátette, 

hogy folytatják a sikeres együttműködést a közös célok megvalósítása, a vajdasági magyar 

közösség erősítése, és boldogulásának a támogatása érdekében. 

 

Tiltakozik a KMKSZ a munkácsi kistérségben történt magyarellenes intézkedések 

miatt 
2023. január 24. – MTI, Hirado.hu, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban tiltakozik a 

munkácsi kistérség magyar oktatási és kulturális intézményvezetőinek nemrégiben történt 

leváltása, valamint a magyar zászlók és feliratok eltávolítása ellen és a jogvédő szervekhez 

fordul az ügyben. A KMKSZ elnökségének nyilatkozata "jogszerűtlen, a magyar nyelvű oktatás 

színvonalát veszélyeztető" intézkedésnek tartja a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 
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igazgatójának felmentését. A "hatályos nemzetiségi törvény biztosítja a kisebbségek nemzeti 

szimbólumainak, így a zászló szabad használatát" - áll a nyilatkozatban. A nyelvtörvény 

rendelkezései "lehetővé teszik a közfeliratoknak az államnyelv mellett a nemzetiségi nyelveken 

történő kihelyezését a kisebbség által lakott településeken". A KMKSZ elnöksége ezért "a 

magyar zászlók és feliratok eltávolítását a munkácsi kistérség településein önkényesnek, a 

hatályos törvényekkel ellentétesnek ítéli, s az ügyben a jogvédő szervekhez fordul".

 

Bezárt a felújítás idejére a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme  
2023. január 24. – Krónika 

Ideiglenesen bezárt a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme, mivel a teremben is zajlanak 

a felújítási munkálatok – közölte a Maros Megyei Múzeum. A felújítási munkálatok 

finanszírozását a 2014-2020-as Regionális Operatív Program biztosítja, kivitelezését pedig a 

Maros Megyei Tanács. A munkálatok határideje 2023 vége. A 2014-2020-as Regionális 

Operatív Program keretében finanszírozott projektnek közel 11 millió lej a költségkerete, 

amiből 6 millió vissza nem térítendő támogatható költség. A projekt konkrét célkitűzése a 

Kultúrpalota történelmi emlékműként történő felújítása, ennek fenntartható hasznosítása, 

turisztikai és kulturális potenciáljának népszerűsítése, valamint a látogatók számának legalább 

hatszázalékos növelése. a projekt keretében befejeződött a koncertterem orgonájának 

felújítása. A belső munkálatok során javításokat végeznek a megyei könyvtár lépcsőházában, a 

Tükörteremben, a belső burkolatokon, valamint helyreállítják a vászonképeket, a 

faburkolatokat és a padlózatokat. 

 

Nemrég tették le az alapkövet, de már a sportterem befödésénél tartanak  
2023. január 24. – szekelyhon.ro 

Egy éve sincs, hogy elhelyezték a Székelyszentkirályra tervezett multifunkcionális sportterem 

alapkövét, már az épület befödésénél tart a kivitelező. A beruházás mintegy kétharmadát a 

magyar kormány finanszírozza, fennmaradó összeget a helyi önkormányzat teremti elő. Bálint 

Elemér Imre polgármester úgy gondolja, hogy az épület körüli terület rendbetételével is 

számolva nagyjából 2024 tavaszán vehetik használatba a létesítményt. Az új épület nem csak 

az óvodások csoportos, illetve az iskolások sporttevékenységeinek lebonyolítására lesz 

alkalmas, hanem különböző közösségi, kulturális és oktatási rendezvényeket is tarthatnak 

majd ott. Ilyen szempontból előnye, hogy rendelkezik egy összességében 200 négyzetméteres 

teremmel is.  

 

A klasszikus magyar nóta presztízsét kívánja visszaállítani a Hungarikum Kavalkád 
2023. január 24. – Krónika 

A klasszikus magyar nótát, a magyar operettkultúrát és a Magyar Örökség díjas 100 Tagú 

Cigányzenekar muzsikáját állítja egyszerre színpadra a Hungarikum Kavalkád. A Kolozsvárról 

induló kezdeményezés – mely a külön-külön is hungarikumnak minősülő három zenei műfajt 
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kívánja egyszerre megszólaltatni – első állomása március 11-én a kincses városi BT Aréna lesz, 

ezt követően világ körüli turnéra indul a Kavalkád: Magyarországon, Nyugat-Európában, az 

Egyesült Államokban, valamint Ausztráliában is felcsendülnek a nóta- és operettslágerek az 

ismert cigányzenekar kíséretében. Maneszes Márton énekes, ötletgazda a márciusban 

Kolozsvárról induló világ körüli turnéról, a klasszikus magyar nóta helyzetéről, a műfaj mai 

megítéléséről, jövőjéről is beszélt a Krónikának. 

         
Rendhagyó királyhelmeci irodalomóra nemzeti imánkról 
2023. január 24. – ma7.sk  

A Bodrogközi Magyar Kultúra Házában tegnap méltóképpen ünnepelték meg a magyar kultúra 

napját. A rendezvény első felében a napsütötte udvarrészen közösen szavaltak a generációk, 

majd a díszteremben rendhagyó irodalomórán tudhattunk meg érdekességeket Kölcsey 

Hymnus-áról - a költeményről, amit ma már nemzeti imánkként tisztelhetünk. Pásztor István, 

az rendezvény házigazdája köszöntője kezdetén utalt rá, hogy a magyar irodalom nagyjai közül 

többen is januárban születtek: olyanok, akik a világirodalomban is méltó helyet foglalnak el, 

hisz műveiket számos nyelvre lefordították. Petőfi, Madách, Kölcsey maradandót alkotott. 

Műveik a mai napig meghatározzák a magyarság létét, szellemiségét. Hangsúlyozta, hogy e 

nagyságok azt üzenik a világ magyarságnak, hogy merjünk magyarok lenni, de tudatosítsuk is 

egyben, hogy a magyarságunkért tenni kell, megmaradásunkért, kultúránk továbbadásáért 

áldozatokat kell hoznunk, cselekednünk kell. 

 

Egy pillanatra sem adja fel az érsekújvári Csemadok! 
2023. január 24. – ma7.sk  

Az ország első Csemadok alapszervezetének székháza komoly bajba kerülhet az energiaválság 

miatt égbe szökkenő rezsiárak miatt. Érsekújvárban emiatt komolyan aggódnak a magyarok. 

A színházteremmel, boltíves pincehelyiségekkel, klubhelyiséggel és irodákkal rendelkező 

gázfűtéses épület rezsiköltségei oly mértékben emelkedhetnek, hogy ez veszélyezteti a székház 

fenntartását. Danczi József, az alapszervezet elnöke elmondta, hogy a szervezet tulajdonában 

lévő székházat konkrétan milyen veszély fenyegeti: Ez így a kultúra lassú kivégzése: 

fokozatosan becsukhatnak a színházak, mozik, könyvtárak, múzeumok is. Csak addig 

működhetnek, amíg a fenntartójuk képes lesz megbirkózni az energiaárakkal. De mi ebben se 

bízhatunk, mivel saját magunk fenntartói vagyunk, ugyanis az épületnek a tulajdonosa a 

Csemadok érsekújvári alapszervezete. Most fennáll a veszélye, hogy teljesen lenullázódunk! 

 

A Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Lőrincz Sarolta Aranka hagyományőrzőt 
2023. január 24. – felvidek.ma 

Lőrincz Sarolta Aranka nyugalmazott óvónő, néprajzgyűjtő, nótafa, szépíró, az Ipoly mente 

krónikása az idei magyar kultúra napja alkalmából részesült Budapesten a Magyar Kultúra 

Lovagja címben, melyet ipolybalogi népviseletben vett át. Ezzel ő lett a Falvak Kultúrájáért 
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Alapítvány 822. számú Magyar Kultúra Lovagja, mely címet Nick Ferenc kuratóriumi elnök „A 

határontúli magyar kultúra ápolása érdekében végzett életművéért” adományozta számára. Az 

ipolybalogi Lőrincz Sarolta Aranka lovagias tettei között a következőket jegyzik: Palóc 

néprajzkutató, aki a viselet őrzésének fontosságára tanít. Előadásainak részvevői eredeti 

fotókon ismerhetik meg a Felvidék sorsát a Nagy Háborútól kezdve napjainkig. Mindezt 

versekkel és palóc énekkel színesíti. Az „Örökség serleggel” kitüntetett Bukréta Népdalcsoport 

vezetője. Több könyve jelent meg, amelyet saját maga illusztrált, bemutatva a palócok életét. 

 

Az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája program a Selyén 
2023. január 24. – felvidek.ma, bumm.sk  

Ebben a tanévben a Selye János Gimnázium részese az EPAS (European Parliament 

Ambassador Programme, azaz az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája) elnevezésű 

programnak, amely 2022 novemberétől 2023 májusáig tart. Az EPAS iskola címet 2019-ben 

nyertük el először, az akkori „nagyköveteink” azóta egyetemi tanulmányaikat folytatják. Idén 

újra nekivágtunk az erőpróbának. Nem véletlen a szóhasználat: egy ilyen hosszútávú program 

alapból kihívás a diákoknak, mert az iskolai feladatok mellett rendszeres megbeszéléseket kell 

folytatniuk, a csapat kidolgozza az éves akciótervet, amelyet aztán folyamatos kivitelezés követ. 

De kihívás azért is, mert az európai kontinens jelenlegi, pattanásig feszült politikai 

történéseivel egy felnőttnek is nehéz szembenéznie, egy tinédzsernek pedig még inkább. Ezért 

dicséretes, ha a diákok tettrekészek, optimisták és érdeklődnek a körülöttük zajló események 

iránt. 

 
Homolya Horváth Ágnes a Média a Családért Alapítvány külhoni közönségdíjának 

nyertese 
2023. január 24. – Magyarszo.rs 

Kedd este adták át a Média a Családért Alapítvány 2022-es évre vonatkozó díjait Budapesten a 

Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában. A 2007-ben alapított Média a Családért-díj 

olyan magas szakmai színvonalat képviselő, nyomtatásban vagy online felületeken megjelent 

cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmazza, melyek a családokat erősítő céllal jöttek 

létre és szakmai igényességgel készültek el. A cikkeket folyamatosan figyelik Magyarországon 

és a határon túli magyarok lakta területeken is és a szakmai zsűri az év minden hónapjában 

kiválaszt egy-egy hazai és külhoni megjelenést, és az így kiemelt 2 x 12 jelölt közül kerülnek ki 

a díjazottak. Az 1 millió forinttal járó, magyarországi Média a Családért-díjat a szakmai zsűri 

döntése alapján ezúttal Ambrus Eszter és Nagy-Bozsoky József Találkozás című televíziós 

riportja, valamint Madocsai Bea Ráhel szőlőskertje című beszélgetése kapta megosztva a 2022-

es hazai alkotások közül. 
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Aki nem becsüli a saját kultúráját, az elveszti gyökereit 
2023. január 25. – Magyarszo.rs 

Vasárnap este a nagykikindai Egység Művelődési Egyesületben is megünnepelték a magyar 

kultúra napját. Az előadásról Király Sándorral, az egyesület művészeti vezetőjével 

beszélgettünk, aki elmondta, hogy műsorukban a magyar kultúra alapjait egy könnyebb, 

sürített változatban próbálták bemutatni, hogy a nézők megjegyezzék a legfontosabb pontokat 

és állomásokat, valamint azért, hogy az érthetőbb legyen mindenki számára. – Ma a közismert 

magyar himnusz megszületésének évfordulója van, így azt is bemutattuk a közönségnek, hogy 

előtte mely dallamok csendültek fel himnuszként. Arra is gondoltunk, hogy az idén Petőfi 

Sándor születésének évfordulója van, róla pedig a versei jutnak először eszünkbe, ha 

meghalljuk a nevét – mondta Király Sándor, aki arra is kitért, hogy számára mit jelent a magyar 

kultúra. 

 

Az újvidéki razzia 81. évfordulójáról emlékeztek meg 
2023. január 23. – PannonRTV 

1942 januárjában mintegy 1300, főként szerb, zsidó és roma nemzetiségű ember vesztette 

életét a razzia során. Ma a központi megemlékezést a Duna-parton levő Család emlékműnél 

tartották. Vannak dátumok, amelyek nem csak a történelem részét képezik, hanem számunkra 

és a jövő generációk számára is leckét jelentenek. Az újvidéki razzia eseményei is egy ilyen 

dátumnak számítanak – mondta a megemlékezésen Milan Đurić, Újvidék polgármestere: 

„Újvidék megtanulta, hogy együtt kell élnie a szomorú januárral itt a Család emlékműnél. Ez 

az emlékmű városunk történelmének legszomorúbb napjait jelképezi. De ugyanakkor 

figyelmeztetés is arra, hogy az emberségességnek mindig győznie kell a gyűlölet és az 

embertelenség felett.” 

           
ORFK: csaknem kilencezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2023. január 25. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4395-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4340-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t. A közlemény szerint 

a beléptetettek közül a rendőrség 96 embernek állított ki harminc napra érvényes, ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől vonattal 27 ember - köztük 18 

gyermek - érkezett Budapestre. 

 

Toboroz a kárpátaljai rendőrség 
2023. január 24. – karpatalja.ma  

Rendőröket toboroz a kárpátaljai hatóság. A felvételi kérelmek benyújtására január 21-e és 30-

a között van lehetőség. A járőrök feladatai közé tartozik a városok és települések közbiztonsága, 

az utak ellenőrzése és a polgárok védelme. A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5142/vajdasag_nagykikinda/279693/Aki-nem-becs%C3%BCli-a-saj%C3%A1t-kult%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1t-az-elveszti-gy%C3%B6kereit-Nagykikinda-magyar-kult%C3%BAra-napja.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-ujvideki-razzia-81-evfordulojarol-emlekeztek-meg
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/csaknem-kilencezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/toboroz-a-karpataljai-rendorseg/
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a felvételi követelményeknek megfelelő ukrán állampolgárok jelentkezését várják. Feltétel az 

ukrán állampolgárság. Középfokú vagy felsőfokú végzettség szükséges, valamint előny a B 

kategóriás jogosítvány megléte. 

 

Határátlépés: újabb korlátozásokat vezetnek be 
2023. január 24. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács 

határozatát, amely megtiltja a tisztviselők külföldre utazását a hadiállapot idején. Erről január 

23-án számolt be Volodimir Zelenszkij. A rendelet vonatkozik a rendfenntartókra, a 

képviselőkre, az ügyészekre és mindazokra, akik az államnak dolgoznak – tette hozzá 

Zelenszkij. A tisztviselők ezentúl nem utazhatnak külföldre pihenni vagy más nem állami 

célból. 

 

Véradásra buzdítanak Ungváron 
2023. január 24. – karpatalja.ma  

A hadiállapot ideje alatt kiemelten fontos a vér szükséges ellátásának biztosítása, megyénkben 

is többfelé lehetőség van véradásra – tudatta a Zakarpattya Online internetes hírportál. A 

Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztési Központban egy héten keresztül naponta mintegy 40 

személy adott vért. Miroszlav Hripak, a központ igazgatója elmondta, hogy jelenleg elegendő 

vér áll rendelkezésre mindegyik vércsoportból. 

 

Újabb 75 „Legyőzhetetlenségi pontot” hoznak létre Kárpátalján 
2023. január 24. – karpatalja.ma  

Jelenleg 356 „Legyőzhetetlenségi pont” működik Kárpátalján – számolt be róla Miroszlav 

Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője. Miroszlav 

Bileckij elmondta, hogy február 1-ig újabb 75 pont létrehozását tervezik. Vannak olyan 

kistérségek, ahol még egy pont sem nyílt, így elsősorban ezeken a helyeken nyílnak majd meg 

az új melegedőhelyek. 

 

Zenei Esszenciák – a magyar kultúra napját méltatták a Rákóczi-főiskolán 
2023. január 24. – karpataljalap.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Zenei Esszenciák elnevezéssel szervezett ünnepi koncertet a magyar kultúra napját méltatva a 

Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) január 23-án az intézmény Esztergom termében. Az ünnepség elején 

Mónus Dóra, a II. RF KMF Filológia Tanszékének oktatója előadásában hallhatta a közönség a 

kétszáz évvel ezelőtt megírt nemzeti imánkat, a Himnuszt, majd a megjelenteket Orosz Ildikó, 

a II. RF KMF és a PCS elnöke köszöntötte. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpatalja.ma/haboru/hataratlepes-ujabb-korlatozasokat-vezetnek-be/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/veradasra-buzditanak-ungvaron/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-75-legyozhetetlensegi-pontot-hoznak-letre-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2023/01/24/zenei-esszenciak-magyar-kultura-napjat-meltattak-rakoczi-foiskolan
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2023. január 24. – Kossuth Rádió 

 

Hagyományosan az új évben fogadja a szlovák köztársasági elnök a különböző szervezetek, 

egyházak és a kisebbségek képviselőit. Ez utóbbiakra a múlt héten került sor. A magyarokat 

Jégh Izabella, a Csemadok pozsonyi választmányának az elnöke képviselte, aki felkérte az 

államfőt a magyarokat sújtó kollektív bűnösség bélyegének eltörlésére.  

      

Kalmár Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos 

előadást tartott Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége által szervezett Értelmiségi Fórumon. A kárpátaljai 

magyarság a háború árnyékában című konferencián Kalmár Ferenc kiemelte, hogy az új ukrán 

nemzetiségi törvény tovább rontotta a kisebbségek jogbiztonságát.  

 

A bírósági ítélettel felszámolt marosvásárhelyi katolikus gimnázium osztályai, tanárai a régi 

helyükön: az egyházi tulajdonban lévő iskolaépületben maradtak, ott zajlik a tanítás, de jogilag 

egy másik középiskolához: a Bolyai Farkas elméleti líceumhoz besorolva, annak alegységeként 

működnek tovább.  Jogi önállóságot csak a katolikus iskola újbóli létrehozása biztosítana. 

Erre viszont rövid távon kevés az esély, mivel az újra alapítás folyamatát elindító városi tanácsi 

határozatot megtámadta a prefektusi hivatal - mondta Tamási Zsolt, a megszüntetett katolikus 

iskola vezetője, a Bolyai líceum aligazgatója. 

 

Magyar nyelvű óvodai csoport indul jövő őszre Belgrádban. A Vajdasági Magyar Szövetség 

belgrádi városi szervezetének kezdeményezése pozitív visszhangra talált, így már csak az 

adminisztráció rendezése van hátra. Vicsek Annamáriát, a szerb oktatási minisztérium 

államtitkárát kérdeztük.   

 

Antal József néptáncos és koreográfus, akit csíkszeredai származása miatt mindenki csak 

Szeredaként ismer, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Értékmentő díját vette át a Magyar 

Kultúra Napi gálaesten Székelyudvarhelyen. Ennek kapcsán az én és a közösség harcáról, 

társadalmi problémákról, a tánc jelentőségéről egy próbát követően beszélgettünk vele az 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Udvarhely Táncműhely próbatermében. De előtte a székelykeresztúri László Csaba 

koreográfust hallják, aki egy Petőfiről szóló tematikus előadáson dolgozik együtt Antal József 

„Szeredával”. 

 

Idén 25. alkalommal szervezte meg a Vince-napi borversenyt és borkóstolót a temerini 

kertbarátkör. A városi sportcsarnokot megtöltő rendezvény negyed évszázada találkozó helye 

a borkedvelőknek határon innen és túl.  A több mint 610 bormintát felvonultató hétvégi 

eseményről szól összeállításunk.   

 

Németh Géza néhai református lelkészről, az erdélyiek segítőjéről nevezték el azt a díjat, amit 

minden évben a Magyar Kultúra Napján adnak át Csíkszeredában egy jeles pedagógusnak és 

tanítványának. A néhai református lelkész a menekült erdélyiekből alakult erdélyi gyülekezet 

számára létrehozta a Reménység szigetét, a rendszerváltozás után támogatta a határon túli 

magyarokat szellemileg, erkölcsileg és anyagilag is.  

 


