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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nemzetpolitika fesztiválhangulatban 
2017. július 13. – Moszkovits János – Figyelő 

A rövidnadrágos-pólós politizálás időszakában vagyunk, nemzetpolitikai nagyüzem van, a 

Kárpát-medencei szabadegyetemek időszaka, amikor a politikusok közvetlen kapcsolatba 

lépnek a határon túli magyar fiatalokkal. E szabadegyetem mindegyik résztvevőjével, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával beszélgetett a Figyelő újságírója. 

Potápi Árpád János – a Kárpát-medencei nyári egyetemek mellett – aktuális nemzetpolitikai 

programokról is beszélt. Kiemelte: 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve, amellyel 

párhuzamosan fut a 2016-ben indított külhoni magyar fiatal vállalkozók éve is. Hangsúlyozta: 

a Kárpát-medencei magyarság támogatása mellett a Nemzetpolitikai Államtitkárság egyre 

nagyobb hangsúlyt fektet a diaszpóra segítésére, 2017 végére pedig akár teljesülhet is a 

parlamenti ciklus végére tervezett nemzetpolitikai célkitűzés és meglehet az egymilliomodik 

új magyar állampolgár. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. július 13-i számában olvasható) 

 

Nem tudják megbontani a visegrádiak egységét 
2017. július 13. – Dózsa György – Figyelő 

Az Ukrajnának nyújtott magyar támogatás nem lesz olyan intenzitású, mint eddig, ha nem 

kerülnek le napirendről a magyarellenes törvényjavaslatok – többek között erről is beszélt a 

Figyelőnek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a 

jelenlegi ukrán törvényjavaslatok a kettős állampolgárság büntetését, az anyanyelvhasználat 

és anyanyelvi oktatás korlátozását célozzák. Amennyiben ezeket megszavazzák, számunkra az 

elfogadhatatlan helyzetet teremt. Szijjártó Péter kiemelte: Románia külügyminiszterével is 

folyamatos a kapcsolat. Minden találkozón elővesszük azokat a kérdéseket, amelyek a magyar 

nemzetközösség szempontjából feszítőek. Hozzátette: az RMDSZ vezetőivel is folyamatosan 

konzultálunk: soha nem akarunk többet és mást tenni, mint amit a határon túli magyarok 

szervezetei kérnek tőlünk.    

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. július 13-i számában olvasható) 

 

Gombaszögi Nyári Tábor - Pártjaik elmúlt egy évét értékelték az MKP és a Most-
Híd vezetői 
2017. július 12. – MTI, Felvidek.ma, hirek.sk, Új Szó, parameter.sk, Webrádió, Hír TV, 

Erdely.ma 

Pártjaik elmúlt egy évét értékelték és célkitűzéseiket ismertették a szlovákiai Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) és a Most-Híd magyar-szlovák vegyespártnak a vezetői a 

Gombaszögi Nyári Táborban szerdán tartott fórumukon. A felvidéki magyar fiatalok egyik 

komoly hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének számító Gombaszögi Nyári 

Táborban tartott kerekasztal-beszélgetésen Menyhárt József, az MKP elnöke, illetve Ravasz 
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Ábel, a Most-Híd alelnöke vett részt. Menyhárt József az MKP-ban tavaly ilyenkor tartott 

tisztújítás óta eltelt időszakról szólva hangsúlyozta, ez az időszak a kitartó munka éve volt. 

Elmondta: a párt - amelynek vezetése a tisztújítás során jelentősen megfiatalodott - 

megerősítette a párbeszédet a helyi magyar közösségi szervezetekkel, a civil szférával és az 

egyházakkal, napirenden tartották a klasszikus nemzetpolitikai témákat, illetve meghirdették 

a régiók politikáját, amellyel a kistérségek problémáinak megoldását akarják elősegíteni. 

 
Johannis székelyföldi útjától a DNA-cirkuszig – Kelemen Hunor újságírói 
kérdésekre válaszolt 
2017. július 12 – Maszol, Krónika, Transindex, Nyugati Jelen  

Kelemen Hunor szerint nem került rosszabb helyzetbe az RMDSZ a június végi magyarellenes 

kampány után, mint amilyenben addig volt. A szövetségi elnök egy szerdai kolozsvári 

sajtóbeszélgetésen több aktuálpolitikai kérdésről is kifejtette a véleményét.  

Klaus Johannis székelyföldi látogatása kapcsán elmondta: az államfő a hivatali elődje 

stratégiáját követi azzal, hogy Székelyföldre látogat. Szerinte ugyanis Traian Băsescu vezette 

be azt a szemléletet, hogy nem az erdélyi magyarság érdekvédelmi szervezetével, hanem 

közvetlenül az erdélyi magyar emberekkel kell tárgyalni, és - a jelek szerint - Johannis is 

"ugyanazt a tanácsot kapta". 

 

 

Választási érdekek rejtőznek Johannis székelyföldi látogatása hátterében? 
2017. július 12 – Maszol, Transindex, Nyugati Jelen  

A román hírportálokon megjelent szerdai véleménycikkek szerzői meglepőnek tartják, hogy 

Klaus Johannis államfő a jövő héten „hivatalos” látogatást tesz Hargita és Kovászna 

megyében, és a mandátuma felénél lévő elnök választási érdekeit sejtik a tervezett 

székelyföldi látogatás mögött. A Hotnews.ro vezércikkírója, Dan Tapalaga arra emlékeztet, 

hogy a 2014-es elnökválasztáson Johannis a két magyar többségű megyében érte el a legjobb 

eredményt. A szerző szerint Johannis nem fogja tudni megkerülni az olyan kényes témákat, 

mint a közigazgatási anyanyelvhasználat, a kétnyelvű utcanévtáblák és a zászlók kérdése és 

nehezen fogja elhitetni székely választóival, hogy komolyan érdeklik ezek a problémák, 

amikor mandátuma kezdetőtől mostanig elhanyagolta őket. 

 

Valószínűleg folytatja a parlamenti együttműködést az RMDSZ a 
kormánykoalícióval  
2017. július 12 - Transindex 

Arra kell felkészülnünk, hogy a PSD-ALDE koalíció fogja vezetni jól vagy rosszul az országot 

2020-ig - vélekedett Kelemen Hunor egy szerda délelőtti, aktuálpolitikai témákról szóló 

sajtóbeszélgetésen. “Nem vagyok baloldali beállítottságú, de azt látom, hogy ebben a fél 

esztendőben a kormánykoalícióval tudtunk valamit elérni, a másik oldalon csak 

konfliktusaink voltak, illetve viccelődéseink Basescuval”. Elmondta: bár az RMDSZ frakciói 
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augusztus második felében ülnek össze, hogy döntést hozzanak a kérdésben, de meglátása 

szerint folytatni fogják a parlamenti együttműködést a PSD-ALDE koalícióval.  

 

Időigényes folyamat a magyar pedagógus-továbbképző központ létrehozása 
2017. július 12 – Krónika 

Noha a tanügyi törvény 2011 óta garantálja, csak most nyílt lehetőség a magyar nyelvű erdélyi 

pedagógus-továbbképző központ létrehozására, az illetékesek szerint pedig a tényleges 

munka elkezdéséig még éveket kell várni. Legalább két évet kell még várni arra, hogy 

létrejöjjön a kifejezetten a magyar oktatóknak szánt erdélyi pedagógus-továbbképző központ. 

Bár tisztázták az intézmény jogi hátterét, és a szükséges anyagi források is rendelkezésre 

állnak, az érintett felek hosszas egyeztetéseknek néznek elébe, továbbá a gyakorlati 

tennivalókat is tisztázni kell, például, hogy melyik város adjon otthont a központnak. 

 

Kezdődik a felvételi a Babeş–Bolyai Tudományegyetemre 
2017. július 12. – Transindex.ro 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem képzéseire 2017. július 12-től jelentkezhetnek a 

felvételizni készülő, középiskolát és alapképzést végzett diákok. Az egyetem több mint 8500 

államilag támogatott helyet hirdetett meg alap- és mesterképzésen. A 2017–2018-as egyetemi 

tanévre 4.947 tandíjmentes, több mint 9.200 tandíjas, és több mint 2.650 távoktatási és 

csökkentett látogatású hely áll rendelkezésre az alapképzésre felvételizők számára. A 

magiszteri képzésen 3.595 tandíjmentes, több mint 6.600 tandíjas és közel 900 csökkentet 

látogatású hely került meghirdetésre. - a Transindex.ro portálról. 

 

A Kolozs megyei tanácselnök szerint a kormány szabotálja a kolozsvári 
repülőtér fejlesztését 
2017. július 12. – Transindex.ro 

A Kolozs megyei tanács elnöke, Alin Tişe állítása szerint a kormány és a mezőgazdasági 

minisztérium szabotálja a kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér fejlesztését, mivel 

olyan földterületeket igyekszik megszerezni, amelyek jelenleg a megye tulajdonában vannak. 

Alin Tişe szerdán közleményt adott ki, amelyben azt írja: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

minisztérium - a Kolozs megyei mezőgazdasági igazgatóságon keresztül - "tendenciózusan és 

azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy Kolozs megyét szabotálja", 12.018 négyzetmétert követel 

a repülőtér területéből, hogy megakadályozza a légikikötő, és ezzel egész Kolozs megye 

jövőbeni fejlesztését. - a Transindex.ro portálról. 

 

Rövid pórázon a román kormány 

2017. július 13. – Magyar Idők 

Izzadságszagúra sikeredett az utóbbi fél év a kormányzó román szociáldemokratáknak (PSD). 

A decemberben magabiztos választási győzelmet arató PSD képtelen megbirkózni a 

helyzettel, hogy a választási csalás miatt tavaly két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt 

pártelnök a hatályos romániai törvénykezés szerint nem lehet miniszterelnök. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött parlamenti együttműködési megállapodás 
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várhatóan tartós lesz. A szociáldemokraták és az ALDE kis liberális párt koalíciójának 

parlamenti többsége soványodott a decemberi választások óta, az RMDSZ szavazatai jelentik 

a stabilitást. De a Kelemen Hunor vezette pártnak sincs jelenleg túl nagy mozgástere, a 

megosztott ellenzék népszerűsége a baloldali kudarcok után sem nőtt, nincs értelme, s 

realitása sem valamiféle kormányellenes szövetségnek, a teljesen önálló ellenzékiség pedig a 

magyar formáció totális elszigeteltségét jelentené. 

 

Pályázni szeretnék- szakmai találkozó Királyhelmecen 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Királyhelmeci Képviseleti Irodája „Pályázni szeretnék“ 

címmel szervezett előadást, konzultációt és B2B találkozókat magába foglaló szakmai napot 

Királyhelmecen. A Mailáth József Regionális Múzeum konferenciatermében megtartott 

rendezvény nagy érdeklődésnek örvendett. Hajnal Virág, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási 

Főosztályának főreferense „2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve” címmel tartott 

előadást. Az előadó úgy építette fel előadását, hogy áttekinthető képet, és hasznos 

információkat adjon az érdeklődők számára elérhető lehetőségekről. 

 

Miroslav Lajčák fogadta Magyarország új pozsonyi nagykövetét, Pető Tibort 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

Szlovákia és Magyarország együtt sok energiát és igyekezetet fektetett a pozitív kapcsolatok és 

a jószomszédi párbeszéd kiépítésébe. Ennek a folyamatnak az eredményei mindkét fél és 

mindkét állam polgárai számára hasznosak. Ezt ma Miroslav Lajčák külügyminiszter 

nyilatkozta, miután találkozott Petö Tiborral, Magyarország új szlovákiai nagykövetével. 

 

Molnár Norbert lesz a Kisebbségi Kulturális Alap első igazgatója 
2017. július 12. – hirek.sk, Új Szó 

Nem történt meglepetés. Ahogy az várható volt, Molnár Norbert újságíró, az Új Szó korábbi 

főszerkesztője, jelenleg főszerkesztő-helyettese lesz a most alakuló Kisebbségi Kulturális Alap 

első igazgatója. Csak tegnap volt a nyilvános meghallgatás, s mára meg is született a döntés, 

amelyről a kulturális tárca sajtóosztálya tájékoztatta az állami hírügynökséget. Marek 

Maďarič tárcavezető július 31-ig ki is nevezi az új igazgatót. 

 

Fiatal felvidéki vállalkozók lehetőségei 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke a szlovákiai 

vállalkozói közeg jellemzőiről beszélt a gombaszögi táborozóknak. Az SZMFVSZ küldetése, 

hogy segítse a fiatal vállalkozók felkarolását, tanácsokkal lássa el és útmutatást, segítő kezet 

nyújtson a kezdetekhez A szövetség tavaly alakult Iván Tamás kezdeményezésére. „Az 

országjárás közben tudatosult bennem, hogy a vállalkozói  réteg nem ismeri egymást. Ekkor 

E
rd

é
ly

  
Fe

lv
id

é
k

   

http://felvidek.ma/2017/07/palyazni-szeretnek-szakmai-talalkozo-kiralyhelmecen/
http://www.hirek.sk/belfold/20170712144130/Miroslav-Lajcak-fogadta-Magyarorszag-uj-pozsonyi-nagykovetet-Peto-Tibort.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170712181507/Molnar-Norbert-lesz-a-Kisebbsegi-Kulturalis-Alap-elso-igazgatoja.html
http://felvidek.ma/2017/07/fiatal-felvideki-vallalkozok-lehetosegei/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 13. 
5 

fogalmazódott meg az elképzelés, hogy olyan szervezetet hozzunk létre, amely kimondottan a  

felvidéki fiataloknak segítene“ ‒ mondta az elnök.   

 

Selye János életpályája is jól mutatja, érdemes magyar nyelven tanulni 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

A stresszelméletről és a magyar iskola jelentőségéről is szó volt azon a kiállításmegnyitón, 

amelyet július 11-én tartottak meg Pozsonyban a Csemadok Rákosi Ernő-termében. A tárlat 

július végéig megtekinthető a Csemadok székházának nagytermében. 

 

Cserkészvezetőképző táborok Paláston 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

Közel kétszáz részvevővel zajlanak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképző 

táborai Paláston. A községben és a szomszédságban lévő Olvári-völgyben megvalósított 

képzésekre az egész Felvidékről érkeztek cserkészek. Emellett Kárpát-medence több 

településéről és a diaszpórából is voltak résztvevők. 

 

Egyelőre nem sikerült utolérnünk a nyugatot 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

A kommunizmus száz évéről, annak hatásairól és maradandó eredményeiről szólt a délelőtti 

kerekasztal a gombaszögi völgyben. A  nyári táborban a bolognai származású  Stefano Bottoni 

és Mitrovits Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének munkatársai adtak elő. 

 

Gazda István és Takaró Mihály előadása a jászói szabadegyetemen 
2017. július 12. – Felvidek.ma 

A Mécs László Szabadegyetem szerdán is értékes előadásokkal várta az érdeklődőket. Mások 

mellett a felvidéki tudósok életéről és Tormay Cécile sorsáról hallhattak a táborlakók. Gazda 

István a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója átfogó képet adott annak a népnek 

történelméből, szellemi alkotásairól, amelyik immár ezer éve itt él Európa szívében, s 

amelynek kultúrája hosszú évszázadok óta szerves része az európainak. 

 

Nevetés, jókedv, felhőtlen pillanatok 
2017. július 12. – Pannon RTV 

25 éve szervezik meg a Nyári Táborokat Bácskossuthfalván. Ennek keretén belül a gyerekek 

választhatnak a Játéktábor, a Mit-tábor és a Kamasztábor közül. Idén is nagy az érdeklődés. A 

táborlakókkal mintegy 80 szervező foglalkozik. 

 

Tartományi pályázat oktatási intézmények felújítására 
2017. július 12. – Pannon RTV 

253 millió dinár összértékben hirdetett pályázatokat Vajdaság Autonóm Tartomány oktatási 

intézmények felújítására és karbantartására. Az eszközök általános- és középiskolák, valamint 
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iskoláskor előtti intézmények átépítési, újjáépítési és felújítási költségeinek pénzelésére és 

társfinanszírozására igényelhetők. 

 

 

Magyarellenes hangulat Ukrajnában 
2017. július 13. – Szőlősi Hunor – Figyelő 

A napokban a kijevi parlament illetékes szakbizottsága az államnyelvről szóló négy 

törvénytervezetet is vitára alkalmasnak nyilvánította. Ezek mindegyike rögzíti az ukrán nyelv 

hegemóniáját, és gyakorlatilag kiszorítani a kisebbségi nyelveket a közéletből. Kárpátalján is 

gyakoribban lettek a kisebbségellenes megnyilvánulások, és a Magyarországról folyamatosan 

érkező támogatások ellenére (vagy talán éppen emiatt) az ukrán nyelvű média egy része 

irredentizmussal vádolja a magyar szomszédságpolitikát. A jelenlegi ukrajnai helyzetet 

értékelte a Figyelőnek Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KKMKSZ) elnöke, ukrán parlamenti képviselő 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. július 13-i számában olvasható) 

 

Magyarországi segítség a kárpátaljai tűzoltóknak 
2017. július 12. – Kárpátalja 

Július 11-én magyarországi tűzoltósági delegáció látogatott el Técsőre. A találkozó a técsői és 

a jászberényi tűzoltóság határokon átnyúló együttműködésének eredménye. A külföldi 

kollégák Füzér Tiborral, a jászberényi jótékonysági alapítvány elnökével érkeztek, és Kovács 

Iván técsői polgármester jelenlétében értékes ajándékokat adtak át a helyi tűzoltóknak: 20 

darab bevetési védő- és 40 darab szolgálati ruházatot, 15 tűzoltósisakot és 20 pár csizmát. 

 

„Merjünk nagyok lenni…” – XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 
2017. július 12. – Kárpátalja 

Július 6. és 9. között huszonötödik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetemet, ezúttal is az ökörmezői járási Szinevéri-tó közelében. A jubileumi 

rendezvényt Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelső Tanácsának 

képviselője és Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője nyitotta meg. 

 

Eger vára magyar marad! 
2017. július 12. – Kárpátinfo 

Festői környezetben, a Viznica patak forrásvidékén, a munkácsi járási Nádaspatak határában 

szervezték meg a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) idei nagytáborát. Az 

ötévente esedékes együttlétre közel kétszáz cserkész érkezett a megye különböző részeiből 

Csaptól kezdve Beregrákoson, Munkácson és Beregszászon át Dédáig és Benéig, valamint 

Viskkel bezárólag. Közel 30 fővel képviseltették magukat a szerte a Kárpát-medencében 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/07/12/magyarorszagi-segitseg-karpataljai-tuzoltoknak
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működő cserkészcsapatok. Az idei jubileumi tábor – hisz a kárpátaljai cserkészek most 

ünneplik megalakulásuk 25. évfordulóját – fő témája az egri vár 1552-es török elleni sikeres 

védelme volt. 

 

Különleges gyermeknap Palágykomorócon 
2017. július 12. – Kárpátalja 

Ezúttal a szokásos gyermeknapi programokon túl a községre jellemző hagyományos ételek 

elkészítésével és hagyományos népi játékokkal is megismertették a községben élő 

gyermekeket a helyi KMKSZ-alapszervezet gyermeknapjának szervezői. Balogh Lívia, a 

KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: különlegessége a 

rendezvénynek, hogy közösségünk fontos értékei mentén szerveződött, egyrészt a gyermekek 

vannak a központban mint legfontosabb értékeink, másrészt gasztronómiai hagyományaink 

jelennek meg értékként ezen a napon. 

 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. július 12. – Kossuth Rádió 

 

Egy megkésett látogatás margójára - Székelyföldre készül a román államfő 

Megkésett Klaus Iohannis államfő Székelyföldre tervezett látogatása - véli Kelemen Hunor, az 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, aki ma délelőtt egy sajtóbeszélgetésen 

elmondta: az államfő fél éve említette, hogy Székelyföldre látogatna, de az akkor javasolt 

március 15-ét túl bonyolult időpontnak nevezte.  

 

Összefoglaló a 26. Jókai Mór szabadegyetemről 

Először fordult elő, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének nyári képzéseire a 

Kárpát-medence valamennyi magyar közösségéből jelentkeztek résztvevők. A Jókai Mór 

szabadegyetem 26. évfolyamáról kérdezte a Határok nélkül riportere a főszervezőt, Jókai 

Tibort. 
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Nagyváradon július 14-ig tart a 25. Bolyai Nyári Akadémia hittantanári 

továbbképzője 

A felvidéki magyar pedagógus továbbképzés után következzék a nagyváradi, ahol július 14-ig 

tart a 25. Bolyai Nyári Akadémia hittantanári továbbképzője. A tanfolyam mottója: Legyen 

játék a tanulás! A találkozó a tanterv és tankönyvi megújuláshoz hasonlóan a hitoktatás terén 

nélkülözhetetlen pedagógiai és tartalmi szemléletváltás jegyében zajlik.  

 

A Zentai Konzultációs Központ évente 60 hallgató felvételét tudja vállalni 

A Zentai Konzultációs Központ évente 60 hallgató felvételét tudja vállalni a gödöllői Szent 

István Egyetem Kertészettudományi Karának kihelyezett vajdasági képzésére, amire a hét 

végéig jelentkezhetnek az érdeklődők. A magyar nyelvű kertészmérnök képzés eddigi 

tapasztalatairól kérdezte Lengyel László tagozatvezetőt a Határok nélkül riportere. 

 

Csütörtökön kezdődik és vasárnap estig tart az I. magyArt Szerencsi 

Összművészeti Fesztivál 

Csütörtökön kezdődik és vasárnap estig tart az I. magyArt Szerencsi Összművészeti Fesztivál. 

Ötletgazdája és főszervezője, Goldschmied József, aki már számtalan ehhez hasonló 

seregszemlét szervezet, örömmel mesélt a programok sokszínűségéről, a vendéglátó városról, 

a fesztiválra érkező határon túli művészekről, produkciókról a Határok nélkül 

munkatársának. 

 

Fiatalok és szépkorúak, kezdők és haladók - egy a közös bennük: népzene és 

néptánc kedvelők 

Pál István Szalonna a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője a kárpátaljai 

Péterfalván született zenész családban. Szívügyének tekinti a szülőföldje népművészeti 

életének felvirágoztatását. Ösztönzi a kárpátaljai táncház mozgalom fellendítését, népzenei és 

néptánc mesterképzéseket, és nyári táborokat szervez.   

 

 


