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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megvan a végeredmény: ilyen lesz a parlamenti patkó 
2016. december 15. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Végleges eredményeket közölt csütörtökön délután a Központi Választási Iroda (BEC).A 

parlamenti többséghez 233 honatyára van szükség. A PSD összesen 221 mandátumot szerzett, 

így a parlamenti többséghez 12 mandátumra van még szűksége. Ezt könnyűszerrel 

megkaphatja az ALDE-től, amely 29 mandátummal jutott be a parlamentbe. A PNL 99 

mandátumot gyűjtött, a parlamenti újonc USR-nek 43 embere lesz a törvényhozásban. Az 

RMDSZ 30 honatyával rendelkezik majd a következő 4 évben. Ott lesz még a TraianBăsescu 

vezette PMP 26, a nemzeti kisebbségek frakciója pedig 17 honatyával.  

 

Magyarországi önkormányzatok támogatásával épült óvodát avatott fel Kövér 
László a kárpátaljai Salánkon 
2016. december 15. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

Egy magyar óvoda Kárpátalján vagy bárhol a nagyvilágban mindig a magyar jövő egyik 

legbiztosabb ígérete – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön a 

kárpátaljai Salánkon, ahol magyarországi, mindenekelőtt debreceni és miskolci 

önkormányzati támogatással épült óvodát és tornatermet avatott fel. A Nagyszőlőshöz közeli 

magyar ajkú település új óvodai épületszárnyának és tornatermének ünnepélyes átadásán 

mondott avatóbeszédében Kövér László kiemelte: „A magyar népi bölcsesség szerint a 

gyermekek szemében mindig a jövő tükröződik, ezért az óvoda, itt, Salánkon is, nem pusztán 

egy nevelési intézmény, hanem mindig a jövő háza.” Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője köszönetét fejezte ki 

Magyarországnak, a magyar kormánynak, Orbán Viktor miniszterelnöknek, az anyaországi 

önkormányzatoknak azért az átfogó segítségért, amelyet Kárpátaljának nyújtanak. 

 

Kilencmilliárd forinttal növelte a magyar kormány a vajdasági terület- és 
gazdaságfejlesztési program keretösszegét 
2016. december 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar kormány további kilencmilliárd forinttal megnövelte a vajdasági terület- és 

gazdaságfejlesztési program keretösszegét – jelentette be Magyar Levente, Magyarország 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára Szajánban és Törökbecsén. A korábbi bővítésekkel 

együtt így a teljes összeg meghaladja a 65 milliárd forintot is – mondta a Pannon RTV-nek 

Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, aki a pályázásra biztatta a bánáti 

szórványmagyarságot. 
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Dávid László marad a Sapientia EMTE rektora 
2016. december 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A szerdán tartott választás nyomán újabb mandátumot nyert Dávid László, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora – közölte honlapján az egyetem. Az egyetemi 

választáson a tanintézet oktatói és diákképviselői szavazhattak. A 196 szavazati joggal 

rendelkező oktató és hallgató közül 153-an adták le voksukat, közülük 138-an támogatták 

Dávid Lászlót, akinek nem volt kihívója a választáson. Az eredmény az egyetemi szenátus 

jóváhagyását követően válik véglegessé – közölte az egyetem választási bizottsága. Dávid 

László az MTI-nek elmondta, az egyetem oktatói állományának a megfiatalítását tekinti 

következő mandátuma legfontosabb feladatának. Hozzátette, elérték a nyugdíjkorhatárt, vagy 

már nyugdíjba is vonultak azok a tanárok, akikkel az intézményépítést elkezdték, ezért 

elengedhetetlenül fontos fiatal tanárok bevonása. 

 

Biró Zsolt: a csatát megnyertük, de a Nemzeti Válogatottnak ezután kell 
bizonyítania 
2016. december 15. – transindex.ro 

Közleményben mond köszönetet Biró Zsolt, az MPP elnöke "minden választópolgárnak, aki 

bizalmával tüntette ki a Magyar Összefogás jelöltjeit", ugyanakkor az MPP minden 

tisztségviselőjének és minden tagjának, aki aktívan részt vett a kampányban és a 

mozgósításban, illetve az RMDSZ Maros megyei kampánystábjának, hogy aktívan segítették a 

kampányát.  

 

A szlovák nagykövet szerint Románia modellként szolgálhat a kisebbségeket 
érintő kérdésekben 
2016. december 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Románia modellként szolgálhat a kisebbségeket érintő kérdésekben - jelentette ki 

csütörtökön Jan Gabor, Szlovákia romániai nagykövete. "Románia igen kedvező 

körülményeket teremtett az évszázadok óta itt élő szlovák közösség számára. Modellként 

szolgálhat az ország a kisebbségeket érintő kérdésekben, mert befogadó társadalma van, és 

barátságos a nemzeti kisebbségekkel szemben" - nyilatkozta Gabor.  

 

Nem jutott újabb mandátumhoz a volt Temes megyei RMDSZ-es képviselő 
2016. december 15. – transindex.ro 

„A mandátumelosztás utolsó pillanataiban nyilvánvalóvá vált, hogy Temes megye nem tudta 

megtartani az RMDSZ-es parlamenti mandátumát. Sajnos ezúttal nem sikerült elegendő 

szavazatot összegyűjteni" - írta Facebook-oldalán Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei 

leköszönő képviselője. A képviselő magyarul és románul is köszönetet mondott azoknak, 

akikkel az elmúlt négy évben dolgozott együtt a magyar közösségi élet gyarapítása és az 

RMDSZ munkájának gazdagabbá tétele érdekében. 

 

Hargita megye: a románoknak 12 év óta először nem lesz képviselete 
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2016. december 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Az összes parlamenti mandátumot az RMDSZ jelöltjei szerezték meg Hargita megyében, így 

12 év után először nem lesz képviselőjük a parlamentjében a megyében élő románoknak. A 

Hargita megyei Választási Iroda elnöke, Lőrincz Rómeó szerint, első körben az RMDSZ négy 

képviselői és egy szenátori mandátumot nyert, a visszaosztás során pedig még egy-egy 

képviselői és szenátori mandátumhoz jutott az RMDSZ. Az öt Hargita megyei képviselő: 

Kelemen Hunor, Korodi Attila, Bende Sándor, Benedek Zakariás és Sebestyén Csaba-István. 

A két Hargita megye szenátor Verestóy Attila és Tánczos Barna.12 év után most először 

maradnak képviselet nélkül a Hargita megyében élő románok. 2004 óta a PSD-s MirceaDuşa, 

volt védelmi miniszter képviselte őket, akinek ezúttal nem sikerült mandátumot szereznie a 

választások során.  

 

Kialakult az RMDSZ képviselőinek és szenátorainak hivatalos névsora 
2016. december 15. – maszol.ro, transindex.ro 

A Központi Választási Iroda végleges – de hivatalosan még nem közölt – adatai szerint az 

RMDSZ-nek 21 képviselője és 9 szenátora lesz a parlamentben a következő törvényhozási 

ciklusban. Az egyetlen változás a nem végleges adatok alapján készült listához képest, hogy 

nem Tulcea, hanem Konstanca megyében lesz a szövetségnek képviselője – tudta meg a 

maszol.ro Kovács Péter ügyvezető elnöktől. 

 

Bemutatjuk az RMDSZ Konstanca megyei képviselőjét, Antal István Jánost 
2016. december 15. – maszol.ro 

Nem az „égből pottyant” a politikába az RMDSZ Konstanca megyei képviselője. A hat éve a 

kikötővárosban élő, szatmárnémeti Antal István Jánostól megtudta a maszol.ro: korábban 

megyei tanácsos, alprefektus és minisztériumi vezérigazgató is volt.„Az RMDSZ-től nem 

szakadtam el soha” – jelentette ki a Maszolnak Antal István János röviddel azután, hogy 

megtudta: a román választási rendszer „lutrielemeinek” köszönhetően képviselőházi 

mandátumot kapott Konstanca megyében. 

 

Faragó Péter képviselői mandátumot kapott 
2016. december 15. – Nyugati Jelen, maszol.ro 

Faragó Péter a szavazatok visszaosztása során újra parlamenti mandátumhoz jutott. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy az Arad megyei magyarság egységes kiállással visszaszerezte az őt 

megillető törvényhozási mandátumot.Faragó Péter parlamenti képviselő ezúton is köszönetet 

mond minden magyarnak, aki az erdélyi magyar jövőre szavazott. 

 

Bentről kifelé: a gyűlésterem után a homlokzatról is le kell venni a zászlókat 
2016. december 15. – szekelyhon.ro 

Sorozatban harmadszor veszített pert jogerősen a csíkszeredai városvezetőség a Dan Tanasă 

vezette egyesülettel szemben – ezúttal a városháza homlokzatára kitűzött székely- és 

városzászló levételéről szóló határozat vált jogerőssé, miután a fellebbezést elutasították. 

Nemcsak a székely zászlót kell levenni, a város két fehér és egy piros sávot, valamint három 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/bentrol-kifele-a-gyulesterem-utan-a-homlokzatrol-is-le-kell-venni-a-zaszlokat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 16. 
4 

nefelejcset megjelenítő lobogója sem maradhat a polgármesteri hivatal épületének 

homlokzatán, miután a Marosvásárhelyi Ítélőtábla megerősítette a Hargita Megyei 

Törvényszék idén áprilisban hozott elsőfokú ítéletét. Az ítélőtábla alaptalannak minősítette a 

megyeszékhely polgármestere által benyújtott fellebbezést, ezzel a törvényszéki döntés 

jogerőre emelkedett. 

 

Már megint az a fránya helységnévtábla!  
2016. december 15. – szekelyhon.ro 

Helytelenül feliratozott helységnévtáblákat szereltek fel Homoródszentmárton Udvarhely 

felőli bejáratához. A községvezető azonnal le is szereltette, amint tudomást szerzett a hibáról. 

Noha Hargita Megye Tanácsának megrendelésére érkeztek az új településjelző táblák, azok 

úgy kerültek a helyükre, hogy hivatalosan még nem vette át az intézmény. Egyébként nem az 

elírás az egyetlen gond az udvarhelyszéki táblákkal: a Homoród mentén húzódó 132-es 

megyei úton a magyar helységmegnevezések továbbra is a románnál kisebb betűkkel vannak 

feltüntetve, de a megyei tanács elnöke állítja, egyelőre nincs jogi alapjuk a lecserélésükhöz. 

 

Zavarja a román ügyvédet a magyar utcanév Koronkán 
2016. december 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Átkeresztelné a 1989-es forradalom egyik hőséről, Takács László Szilárdról elnevezett 

koronkai utcát Andrei Coman marosvásárhelyi ügyvéd, aki másfél évvel ezelőtt költözött a 

megyeszékhely melletti községbe. 

 

Dragnea titkolózik – parlamenti együttműködés az RMDSZ-szel? 
2016. december 16. – Krónika, MTI 

A parlamenti választásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) liberális szövetségesével, az 

ALDE-val akar kormányt alakítani, az RMDSZ pedig az esetleges parlamenti 

együttműködésről tárgyalna – jelentette be Liviu Dragnea, a PSD elnöke csütörtökön este. A 

politikus azt követően beszélt pártja kormányzási terveiről, hogy a központi választási 

bizottság közzétette a választások végeredményét, amely szerint a parlamenti mandátumok 

47,5 százalékát birtokló PSD bármelyik másik frakció támogatásával kormányképes. 

 

Cseke Attila: történelmi sikert ért el az RMDSZ Bihar megyében 
2016. december 16. – transindex.ro 

Bihar megye történelmi sikert ért el az idei parlamenti választásokon - mondja Cseke Attila, 

aki szenátorként indult a Szövetség listáján, és a szavazatok visszaosztása után jutott 

mandátumhoz. Cseke Attila elmondta, megtisztelő a bizalom, ezt viszont sok munkával és 

nagy felelősséggel kell honorálni. 

 

Kovács Péter: akartunk győzni, és tudtunk győzni 
2016. december 16. – transindex..ro 
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„A végső eredményeket látva meg lehet állapítani, hogy az erdélyi magyarok vasárnap 

összefogtak. Ilyen összefogásra hosszú évek óta nem volt példa. Vasárnap az erdélyi 

magyarok győztek. Az RMDSZ sikere az erdélyi magyarok sikere. Felmutattuk közösségünk 

erejét. Megmutattuk, hogy ha összefogunk, akkor tudunk eredményesek lenni" - nyilatkozta a 

Transindexnek Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, kampányfőnök azt követően, hogy 

a Központi Választási Iroda ismertette a parlamenti választások végleges eredményeit.  

 

EU-s kisebbségi jogminimumért és a gyűlöletbeszéd ellen 
2016. december 15. – hirek.sk 

Az Európai Parlament jóváhagyta a 2015-ös évre szóló alapjogi jelentést. A jelentéstevő Nagy 

József, a Most-Híd európai parlamenti képviselője a szavazás után azt mondta, a túlnyomó 

többséggel elfogadott jelentés fő üzenete az extrémizmus és a diszkrimináció megfékezése.  

„Áttörésként értékelhető, hogy egy EU-s kisebbségi jogminimum kialakítására való 

felszólítást is jóváhagytak a képviselők, amelyet eddig tagállami jogkörökre hivatkozva nem 

sikerült még csak szóba sem hozni az európai intézményekben” - hangsúlyozta Nagy József. 

 

Median-felmérés: Nyolc párt kerülne be a törvényhozásba 
2016. december 15. – hirek.sk 

Ha a parlamenti választások novemberben lettek volna, a szavazatok 29,5%-ának 

megszerzésével a Smer-SD nyerte volna meg azokat. A Smeren kívül hét további párt és 

mozgalom jutott volna be a szlovák parlamentbe. A második helyre 15%-kal a Szabadság és 

Szolidaritás (SaS) került, a harmadik helyen a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) végzett 11%-kal. A 

további helyekre a Mi Szlovákiánk Néppárt (9,5%), az OĽaNO-NOVA (7%), a Most-Híd (7%), 

a Kereszténydemokrata Mozgalom (6,5%) és a Család vagyunk mozgalom (5%) került. A 

parlamenti küszöböt nem érte el a Magyar Közösség Pártja (4%) és a Háló (2%). 

 

Makovecz Imre kiállítása Kassán 
2016. december 15. – hirek.sk 

A Kelet–szlovákiai Múzeumban a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében tegnap 

Makovecz Imre műveiből nyílt kiállítás, Összekötni az eget és a földet címmel. A nagy 

érdeklődésnek örvendő rendezvényt Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia 

alelnöke nyitotta meg, fővédnöke Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja volt. 

 

 

A legújabb gazdaságfejlesztési pályázatokat ismertették Magyarkanizsán 
2016. december 15. – Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány újabb pályázatairól tartottak lakossági fórumot tegnap este 

Magyarkanizsán. Az egész Tisza-mentéről érkeztek érdeklődők. Magyarkanizsa Község 
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területéről az elmúlt egy évben már mintegy 250-en nyertek támogatást. A pályázati kiírásról, 

valamint a pályázati újdonságokról, közöttük az online űrlap kitöltési lehetőségéről is 

hallhattak a résztvevők.  

 

Nő az érdeklődés a Prosperitati Alapítvány pályázatai iránt Bánátban 
2016. december 16. – Pannon RTV 

A pályázatok iránti érdeklődést mutatta a csütörtök este Magyarcsernyén megtartott 

lakossági fórum is. A pályázati lehetőségeket Magyar Levente, Magyarország 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára és Juhász Bálint, a Prosperitati ügyvezetője 

ismertette. Magyar Levente, Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára 

elmondta, a magyar kormány 30 millió euróval, azaz két és fél milliárd dinárral megnövelte a 

rendelkezésre álló keretet.     

    

 

A magyar nyelvtudásra szükség van! – Interjú Váradi Natáliával 
2016. december 15. – Kárpátalja 

Sikeresen lezárultak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési 

Központja által ukránok számára meghirdetett magyar nyelvtanfolyamok. A képzés céljairól, 

folyamatáról, eredményeiről és folytatásáról Váradi Natáliát, a Felnőttképzési Központ 

vezetőjét kérdezte a karpatalja.ma munkatársa. 

 

Biztosítékokat fogadtak el az EU-csúcson az Ukrajnával kötött társulási 
szerződésről 
2016. december 15. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Megállapodásra jutottak az uniós csúcsvezetők az Ukrajnával kötött társulási szerződés 

hollandiai ratifikálásához szükséges biztosítékokról, amelyek a várakozások szerint lehetővé 

teszik az egyezmény végső jóváhagyását – közölte Mark Rutte holland kormányfő 

csütörtökön a brüsszeli ülés szünetében. “Nem volt egyszerű, nem volt kellemes, azonban 

szükség volt rá, mivel ez biztosítja, hogy az Európai Unió továbbra is egységes frontot tudjon 

képezni Oroszország destabilizációs külpolitikájával szemben” – jelentette ki a 

miniszterelnök, aki szerette volna, ha a holland közvélemény megnyugtatása érdekében 

világosan kimondják, hogy nem kell tartani a szóban forgó szerződéstől. 

 

 

A reformációra emlékeztek Csúzán 
2016. december 15. – Új magyar Képes Újság 

Október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi 

szerzetes és egyetemi tanár, a reformáció elindítója 1517-ben ezen a napon tűzte ki tételeit a 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=303489
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-magyar-nyelvtudasra-szukseg-van-interju-varadi-nataliaval/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/biztositekokat-fogadtak-el-az-eu-csucson-az-ukrajnaval-kotott-tarsulasi-szerzodesrol/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/biztositekokat-fogadtak-el-az-eu-csucson-az-ukrajnaval-kotott-tarsulasi-szerzodesrol/
http://www.kepesujsag.com/reformaciora-emlekeztek-csuzan/
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wittenbergi vártemplom kapujára. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a 

Kálvin János vezette irányzat a református egyház alapja. A reformáció kezdetének 499-ik 

évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a csúzai református templomban. 

 

Diktatúrák egyházi áldozatai 
2016. december 15. - volksgruppen.orf.at 

"Diktatúrák egyházi áldozatai” címmel rendeztek tudományos tanácskozást Bécsben. A 

rendezvényen az idei magyarországi gulág emlékév kapcsán emlékeztek a kommunista 

diktatúra áldozataira. A meghívott történészek a sztálini rendszer egyházüldözéséről 

számoltak be a Collegium Pázmáneumban. 

 

 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 15. – Kossuth Rádió 

 

Feloldotta a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának 

hatósági felügyeletét 

Időleges és részleges jelleggel az ügyészség feloldotta a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Líceum igazgatójának hatósági felügyeletét. Korábban beszámoltunk róla, hogy 

Tamási Zsoltot, a felekezeti iskola vezetőjét 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték 

november elején, és azzal vádolják, hogy hivatali visszaélést követett el, az iskola alapításával 

kapcsolatban. Tamási Zsolt jogi képviselője Gogolák Csongor ügyvéd a Határok nélkül 

masorvásárhelyi tudósítójának elmondta: az igazgató ma meghatározott időre bemehetett az 

iskolába, hogy az intézmény alkalmazottainak elmaradt bérét átutalhassa. 

 

Magyar óvodát avattak a kárpátaljai Salánkon 

Magyar óvodát avattak a kárpátaljai Salánkon. Magyarországi települések, - túlnyomó részt 

Debrecen és Miskolc önkormányzata finanszírozásával épült az óvoda és tornaterem a 

háromezer lakosú magyar ajkú településen. Kövér László köszöntőjében azt mondta: az óvoda 

nem pusztán nevelési intézmény, hanem a jövő háza, a magyar jövő ígérete Salánkon is.  Az 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2814952/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-15_18:30:00&ch=mr1
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Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: ebben a jövőteremtésben Magyarországnak állami 

érdeke támogatni Ukrajnát, és nemzeti kötelessége segítenie a kárpátaljai magyarságot. 

 

Közel kétezer óvodás és elemi iskolás jelentkezett A mi városunk vetélkedőre 

A Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről közel kétezer óvodás és elemi iskolás jelentkezett a 

nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett A mi városunk internetes vetélkedőre. Azok 

a kisdiákok, aki a legjobban teljesítettek a több héten át tartó versenyen, 100 ezer forint 

értékű ajándékcsomagot, ún. Csodasarkot nyertek az iskolájuknak. Erdélyben 14 oktatási 

intézmény 19 diákja került ki győztesként, közülük ketten az aradi Csiky Gergely 

Főgimnázium tanulói. Ők az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökétől, 

Pánczél Károlytól kapták meg szerdán Aradon az ajándékot. 

 

Lassan 10 éve gyárcsarnokban próbálnak a Szabadkai Népszínház színészei 

Lassan 10 éve annak, hogy a Szabadkai Népszínház művészei egy romos gyárcsarnokban 

kénytelenek próbálni, mert 2007-ben átépítés miatt lerombolták a városi színház klasszicista 

épületét. Nem csak a művészi lehetőségek, hanem a színészek egészségi állapota is megsínyli 

ezt a helyzetet. Erről beszél három színész: Mezei Zoltán, Szőke Attila és Vicei Natália. 

 

Történelmi csúcson a magyar és a szerb nép és a két állam viszonya 

Történelmi csúcson a magyar és a szerb nép és a két állam viszonya, nem nehéz eladni a 

magyar kultúrát Szerbiában. Dezső János, a belgrádi Magyar Kulturális Intézet igazgatója 

értékeli az évet. 

 

A temesremetei Ambrózy-kastély egyike a megmentésre váró bánsági műemlék-

épületeknek 

Tegnapi műsorunkban számoltunk be a kolozsvári Pont csoport  - Kastély Erdélyben 

programjáról, melyben a fiatal szakemberek felmérik és funkciót keresnek s megmentendő 

épületeknek, így nagyobb eséllyel pályázhatnak, vagy kereshetnek befektetőket a 

tulajdonosok. A temesremetei Ambrózy-kastély egyike a megmentésre váró bánsági 

műemlék-épületeknek. Ambrózy Lajos építtette 1830 körül, és a szájhagyomány szerint 1849-

ben honvédkórház működött benne. A kommunizmus idején hányatott sorsa volt, mint 

általában a főúri kastélyoknak. 1989 után a leszármazottak visszakapták az épületet, 

felújítására azonban nem tudtak vállalkozni, így a lakatlan, szinte megközelíthetetlen épület 

nagyon rossz állapotba került. A kastély múltjáról Miklósik Ilona nyugalmazott muzeológus 

beszélt.  

 


