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Kiskunhalas Város Polgármesterének       

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020” 

és Intézkedési terve felülvizsgálata, módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésen fogadta 

el Kiskunhalas Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepcióját a 2015-2020 közötti 

időszakra. A Képviselő-testület egyben megbízta a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottságot a koncepció évenkénti felülvizsgálatával és a módosító javaslatok 

testülethez való beterjesztésével. 

 

Határozati javaslat:  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója, és Intézkedési terve felülvizsgálatát és elfogadja a 

megállapított eredményeket.  

 

Határidő:    azonnal  

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester  

Végrehajtásért felelős:  Huber Helga szakmai koordinátor  

Értesül:    Farkas Dániel alpolgármester  

    Szűcs Csaba alpolgármester  

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  

Halasi Városgazda Zrt.  

Vakáció Np. Kft.  

Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Thorma János Múzeum 

Huber Helga szakmai koordinátor által:  

Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat  

Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

 

Kiskunhalas, 2017. 11.20.  

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

                    polgármester   



 

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai, intézkedési terv teljesülése: 

  

1. Iskolai lemorzsolódást csökkentő programok szervezése, kezdeményezése, 

koordinálása, lebonyolítása  

Az elmúlt időszak során több olyan program került indításra, amelynek elsődleges célja az 

iskolai lemorzsolódás csökkentése, erre irányuló programok szervezésével.  

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2017. július 1-től 

indította el EFOP-3.2.9. konstrukcióban nyert pályázatát, melyben óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenység – egyéni és csoportos segítéssel, csoportos foglalkozásokkal – valósul 

meg. Ebben a járás valamennyi településének óvodásai, iskolásai a célcsoport, a kiskunhalasi 

általános iskolákkal együttműködési megállapodással valósul meg.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumvezetésével a TOP-5.2.1. konstrukcióban 

megindított tevékenységek egy része szintén az iskolai lemorzsolódást, az iskolai felzárkózást 

célozzák.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumvezetésével az EFOP-3.9.2. pályázat 

keretében a jövőben kerülnek megindításra olyan egyéni és csoportos programok, 

fejlesztések, amelyek szintén az iskolai lemorzsolódást, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok esélyteremtését célozzák. Azon általános és középiskolák 

kerültek bevonásra együttműködő partnerként, amelyekben a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a Kiskunhalas városi átlagot.  

 

 

2. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás folytatása 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-ban hosszú évi kihagyás után újra csatlakozott a 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Több alkalommal kerültek meghirdetésre a helyben 

szokásos módon – helyi televízió, sajtó, hirdetmények – a pályázati feltételek, 2017-ben 

mindössze 4 db   pályázat érkezett be a pályázati határidő végéig. A program kiváló 

lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű tanulók számára felsőfokú tanulmányaik 

folytatásához, s Kiskunhalas Város Önkormányzata is fontosnak tartja, hogy a kiskunhalasi 

fiatalok minél többen szerezzenek diplomát, s jussanak ezáltal magasabb képzettséghez, 

piacképesebb tudáshoz.  

 

 

3. Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

A képviselő-testület 2015. szeptember 24-én fogadta el a Kiskunhalasi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum megalakítását, SZMSZ-ét. Tagjai oktatási, egészségügyi és szociális 

intézmények, hivatalok, egyházak, civil szervezetek, a média, a rendőrség, s egyéb, a témában 

érintett szervezetek. 2015. október 7-én a szabályzat szerint háromtagú elnökséget 

választottak 3 évre: Varga Judit elnök, Farkasné Wodring Zsuzsanna társelnök, Kissné 

Légrády Tünde titkári pozíciót töltenek be. 2017. nyár elején egyéb elfoglaltságára hivatkozva 

lemondott Varga Judit elnök, akinek helyére új elnököt választottak 2017. október 4-én 

Molnár Nándor személyében.  

A szervezet igen aktívan szervezi, kezdeményezi helyi akciók, előadások, programok 

megvalósítását, mozgósítja a helyi erőforrásokat, támogatója a város drogprevencióval 

kapcsolatos programjainak. Saját facebook csoportot alakítottak ki, melyen a kapcsolattartás a 

tagok között megvalósul.  



 

 

4. Ifjúság bevonását célzó közművelődési programok tervezése, szervezése 

A város által fenntartott intézmények – könyvtár, múzeum, HMK, csipkeház – rendszeresen 

szerveznek programokat, melynek célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály.  

Néhány a megvalósult programokból:  

könyvtár – gyermekfoglalkozások, nyári tábor, kézműves délutánok, területi mesemondó 

verseny.  

múzeum – múzeumpedagógiai foglalkozások, városismereti verseny.  

HMK – gyermeknap, filmharmónia sorozat középiskolásoknak, ifjúsági színházi előadás-

sorozat, pályaválasztási nap, autómentes nap, versmondó verseny, gyermekek karácsonya, 

Adventi programsorozat gyermekeknek szóló programelemei, kézműves programok.  

csipkeház – Az óvodás és iskolás korosztálynak  a csipkemúzeum megtekintése, 

korosztályuknak megfelelő tárlatvezetés, az élő csipkevarrási bemutató mellett egy kézműves 

asztalt kínálnak. Ezen a kézműves asztalon klasszikus és modern halasi csipke terveket 

színezhetnek, kivághatnak, s halasi csipke puzzle-képeket rakhatnak ki. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által irányított EFOP-3.9.2. pályázat keretei szintén 

lehetőséget biztosítanak ifjúsági programok, események, akciók szervezésére.  

A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat éves munkatervének megfelelően különféle 

akciókkal, programokkal színesíti a fiataloknak szóló városi programkínálatot.  

 

 

5. Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal működtetése  

Az év első felében új elnök került a szervezet élére Finta József személyében. A plébános 

távozása után azonban a KIK újra elnök nélkül maradt. Ebben a hónapban kerül sor a 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal működésének felülvizsgálatára, céljainak, tagi körének 

módosítására, új elnök megválasztására. A KIK átalakítás alatt áll, jelenleg a feladatok 

konkretizálására, a működés komplexebbé, hasznosabbá tétele áll a fókuszában. A szervezet 

vezetését jelenleg Kuris István társelnök-önkormányzati képviselő látja el. A KVDÖK új 

diákpolgármesterének, s diák alpolgármestereinek megválasztásával jelenleg kezdődik meg a 

két szervezet együttműködése.  

 

6. Városi karácsonyhoz, adventhez kapcsolódó rendezvény megrendezése  

A HMK 2015. decemberében szervezte meg elsőként városi gyermekkarácsonyát. A siker után 

idén újra várják a gyermekeket, fiatalokat, családokat színes programokkal. 2017. december 

8-án városi Mikulásozás, kézműves foglalkozások és mézeskalács-sütés várja az ünnepelni 

vágyókat.  

 

7. Pályaválasztási napok 

A HMK szervezi a Pályaválasztási napot, melynek fő célja a fiatalok pályaorientációja. A 

kiállítók között felsőoktatási intézmények, cégek, gyakornokot kereső vállalkozások 

találhatók, de közszolgáltatást végző intézmények is megjelennek – például a rendőrség, 

óvodák, stb.  

 

8. Az iskolák nemzetközi diákcsere kapcsolatainak költségvetési támogatása 



Az iskolák már meglévő nemzetközi diákcsere kapcsolatait Kiskunhalas Város 

Önkormányzata támogatja. Az idén kialakításra került annak a rendje, hogyan igényelhetnek 

az iskolák forrást a már meglévő nemzetközi diákcsere kapcsolataikra, melyről az igénylés 

módjával együtt az érintett intézmények a költségvetés elfogadása után értesítést kaptak. Az 

idén a következő iskolák igényeltek e keretből támogatást: Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium, Szilády Áron Református Gimnázium.  

 

9. Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat működtetése  

A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat első vezetése 2016. április 14-én tartotta alakuló 

ülését. 2017. október 2-án már harmadszor kerültek megválasztásra a diákpolgármester és a 

diákalpolgármesterek. Új tisztségviselők: Hegedűs Ildikó diákpolgármester; Bálint Sándor és 

Tóth Viktória diák alpolgármesterek. A fiatalok közélet iránti növekvő kedvét mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy ketten jelöltették magukat diák polgármesterként, s mérettek 

meg a választáson. Az újonnan felállt KVDÖK kéthetente ülésezik annak érdekében, hogy 

munkájukat operatívabbá, napra készebbé tudják tenni. Programokat, eseményeket terveznek, 

s 2018-ban tervezik egy nagyszabású diáknap megrendezését is.  

 

10. Ifjúsági információs szolgáltatás, közösségi tér koncepció kidolgozása  

Az EFOP-1.5.3 már beadott, de még el nem bírált projektben került betervezésre egy ifjúsági 

információs szolgáltatás, közösségi tér koncepció, amelynek tervezése  – pályázati eredmény 

híján – még nem indult el.  

 

11. A képviselő-testület fogalmazzon meg elveket a lakás-mobilitási elképzelések 

kialakításánál és megvalósításánál. Adjon prioritást az ifjúsági korosztály 

tagjainak megfelelő lakhatási feltételeinek önkormányzati segítésében.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XI.25.) számon fogadta el a 

lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési 

támogatásról szóló rendeletét. A rendelet célja a gyermekvállalás, gyermeknevelés 

támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, a település 

népességmegtartó képességének növelése. Ezzel a rendelettel a képviselő-testület elveket 

fogalmazott meg a lakás-mobilitási elképzelések tekintetében. A gyermekesek, mint 

célcsoport nevesítésével pedig az ifjúsági korosztály megfelelő lakhatási feltételeinek 

megteremtéséhez járult hozzá. A CSOK-ra jogosultak további helyi támogatása elősegíti a 

város megtartó képességét, a fiatalok helyben maradását, s az elöregedést csökkenti.  

 

12. Családi életre felkészítő és egészségmegőrző programok indítása  

A HMK szervezésében rendszeresek a családi programok, amelynek részei az 

egészségmegőrző modulok, kiegészítő programok, egészségsátor, ahol a legkülönfélébb 

szűrővizsgálatokat, egészségügyi felméréseket végzik a lakosságon.  

Az iskola-egészségügyi szolgálat a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat keretében működik, s 

látja el 6 általános iskolában az egészségnevelési feladatokat különféle témákban. A házassági 

és családi életre nevelést az egyházak végzik a városban. Megindultak a hátrányos helyzetű 

rétegeket támogató olyan családi életvezetést, egészségmegőrzést támogató programok, 

amelyek segítenek a hátrányos helyzetű rétegek egészségügyi-családi hiányainak 



leküzdésében. Az EFOP-3.9.2. és a TOP-5.2.1. pályázatok mindegyike tartalmaz ilyen típusú 

programelemeket. A fiatal roma és egyéb hátrányokkal küzdő lányok számára a Civilek a 

Jövőért Alapítvány EFOP-1.4.4. Bari-Shej pályázata tartalmaz olyan programelemeket, 

amelyek visszavezetik a célcsoportot az oktatásba, megakadályozzák a korai iskolaelhagyást, 

s segítenek leküzdeni a szociokulturális családi hátrányokból fakadó nehézségeket.  

 

13. Csatlakozás, illetve a csatlakozás népszerűsítése a rendőrség prevenciós 

programjaihoz  

A rendőrség prevenciós programjaihoz többféle módon csatlakozunk, illetve segítünk a 

népszerűsítésben. A következő programok futnak jelenleg az iskolákban vagy azok egy 

részében: D.A.D.A program; „Az iskola rendőre” program; ELLENSZER program; PIA-NO 

Program. Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a Bibó István Gimnáziumban érhető el, a 

drogprevenciós tanácsadó elérhetősége minden iskolában biztosított. Az OVI-ZSARU 

program elindult a bekapcsolódott óvodákban.        

 

14. „KorTársaság” kortárs segítői csoport, hálózat beindítása, működtetése  

A KorTársaság egy olyan kortárs segítői csoport, melyben segítésre képzett fiatalok saját 

társaik körében végeznek segítői munkát, amelynek részeként érzékelik a problémákat, s 

segítenek szakemberhez való közvetítésben. Ennek az alapja a KVDÖK lehet, a szervezés 

kulcsszereplői a városi diák-önkormányzati képviselők lehetnek. Magukat a KVDÖK tagokat 

is fel kell azonban készíteni egy projektszerű, problémákat azonosító, célokat kitűzni tudó, s 

segítői attitűddel rendelkező hozzáállás-gondolkodásmódra.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata által beadott, s még el nem bírált EFOP-1.5.3. pályázata 

tartalmazza a programelem beindításának tárgyi, személyi, szervezési feltételeit, forrásait, így 

az igazi megvalósítás a pályázat eredményének függvényében indítható be.  

 

15. Ifjúsági információs csatorna működtetése 

A Kiskunhalasi Fiatalok oldalt a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal hozta létre, amelynek a 

diákpolgármester mellett azok a rendezvényszervezők is szerkesztői, akik az ifjúságot is 

megszólítják az eseményeikkel.  

Elérhetősége: https://www.facebook.com/kiskunhalasifiatalok/?fref=ts 

 

16. Ifjúsági rendezvények megvalósítása, ifjúsági napok, művészeti pályázatok, 

színház középiskolásoknak, ifjúsági projekthét 

A HMK szervezte többek között a gyermeknapot, ifjúsági színházi előadás-sorozatot, a nagy 

sikerrel zajlott pályaválasztási napot, versmondó versenyt, gyermekek karácsonyát.  

A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat több programot, rendezvényt, akciót, művészeti 

pályázatot is szervezett, illetve kapcsolódott mások által szervezett programokhoz egy-egy 

programelemmel. Megindult az együttműködés a KVDÖK és ifjúsági civil szervezetek 

között, azonban az együttműködés még fokozható a jövőben. Az egyházak is szerveztek 

különféle programokat, eseményeket, táborokat, s egyéb közösségi eseményeket a fiatalok 

nagy számának bevonásával és megszólításával az év folyamán. A Kiskunhalasi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázatokat, előadásokat, bemutatókat szervezett közép- és 



általános iskolás fiataloknak. Valamennyi közösségi tevékenységet végző intézmény – HMK, 

könyvtár, csipkeház, múzeum – is sikeresen szervezi a középiskolások 50 órás közösségi 

szolgálatát, amely során a fiatalok betekintést kaphatnak az egyes intézmények feladataiba, s 

önálló ötletekkel állhatnak elő, s valósíthatnak meg egy-egy programmal, eseménnyel 

kapcsolatban. 

 

17. Információs rendszer működtetése a halasi felsőoktatásban/szakoktatásban 

végzett fiatal munkavállalókról  

A Hazahúzó Program célja, hogy egyrészt felmérje a végzett diákokat végzettségük alapján, 

feltérképezze a munkavállalói-céges képzettségi igényeket, s összehozza a halasi diákokat a 

halasi munkavállalókkal a fiatalok minél nagyobb arányú foglalkoztatása érdekében. Jelenleg 

412 diákot tartunk nyilván az adatbázisban, melyből – jelenlegi ismereteink szerint – 20 

felsőoktatási intézményben tanul. A város minden középiskolájából vannak regisztrált diákok, 

de előfordulnak a környező településen tanuló halasi fiatalok is. A programba a fiatalok 

jelentkeztetése folyamatos.  

Idén nyáron közel 50 vállalkozóval vettük fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy 

feltérképezzük a nyári szakmai gyakorlatra vonatkozó igényeiket. A befutott igényeknek 

megfelelően célirányosan felvettük a kapcsolatot több száz diákkal, vázolva számukra a 

munka és az elvárás paramétereit. Körülbelül 10 főtől érkezett visszajelzés. Ebből kettő 

sikeres közvetítésünk volt (egy felsőoktatásban tanuló, egy középiskolás). Több sikeresnek 

vélt kapcsolat volt azonban, de a diákok nem vették fel a kapcsolatot a céggel (cégnevet, 

kontakt személyt és telefonszámot is kaptak) és nem mentek el a személyes találkozókra.  

Ez alapján megállapítható, hogy a rendszer sikeres és fenntartható működtetéséhez egy olyan 

kompetenciafejlesztési, szemléletváltási, attitűdformáló folyamat kidolgozására lenne 

szükség, amely a fiatalokkal még iskolás éveikben elkezd foglalkozni, s amely célirányosan 

tanítja meg számukra a munkaerőpiac elvárásainak megfeleltethető szemléletmódot, 

hozzáállást, s viselkedéskultúrát. Szükség lenne egy olyan informatikai programra is, amely 

figyelembe véve az idő múlását már a szakképzés folyamatában nyomon tudná követni, hogy 

melyik hallgató mikor kellene, hogy végezzen, s mikor szerez szakképesítést, diplomát. A 

munkáltatói igényeket is folyamatosan nyomon lehetne követni, s a keresést-közvetítést 

ezáltal maga a program végezhetné el. A feladat bonyolultsága, összetettsége miatt ugyanis 

kézi adatbázis kialakításával, működtetésével csak részeredmények érhetők el. Célunk, hogy 

jövő nyárra már tudjuk lehetőséget nyújtani gyakorlatokra, ezáltal a program számszerű 

eredménye is kézzel foghatóvá váljon. 

 

18. Biztonságos Szórakozóhely Program beindítása, működtetése  

A Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Biztonsági Szórakozóhely Programot 

megtervezte, jelenleg folyik a rendszer beindításának, működtetésének, kritériumok szerinti 

megfogalmazása, amely alapján a Biztonságos Szórakozóhely Program pályázata kiírható.  

 

19. Időszaki ifjúságkutatása, felmérés előkészítése 

Az EFOP-3.9.2. és az 1.5.3. pályázatok előkészítéseként részlegesen végeztünk 

ifjúságkutatást egy szűk minta megkérdezésével. Ezek alapján került megtervezésre a 

projektek szakmai tartalma.  



Egy nagyobb lélekzetvételű ifjúságkutatást különböző korosztályokban az oktatási 

intézmények, a KVDÖK, a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal, s civil szervezetek bevonásával 

2018-ban fogunk megvalósítani.  

 

20. Ifjúsági koncepció felülvizsgálata, intézkedései terv értékelése, javaslat a 

módosításra 

Az ifjúsági koncepciót és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet minden év november 30-áig 

felülvizsgáljuk, értékeljük, s javaslatokat teszünk a módosításokra.  

 

21. Családbarát Város Stratégiai Program kidolgozása 

A családbarát város program egy olyan komplex stratégia lehet, amely összefogva az 

önkormányzat, az intézményi hálózat, a szakmai és döntéshozó szervek, a civil szervezetek, 

az egyházak gondolatait megteremti a lakosokban azt az érzést, hogy Kiskunhalas közvetlen 

és közvetett eszközökkel támogatja a családokat, a családalapítást, a fiatalok helyben 

maradását és családtervezését. Érdemes létrehozni egy olyan közösen együttműködő 

kapcsolati rendszert, amely egyesíti az egyes szervezetek tapasztalatait, segíti a lakosok 

„családbarát város” érzetének feltérképezését. Az alapos helyzetelemzés után pedig 

elemenként kell megfogalmazni, hogy mitől lesz a város családbarát, s a hiányzó elemeket 

pótolni. Ez egy olyan hosszú távú munka, melyet a tervezési ciklus végére, 2020-ra érdemes 

előirányozni. Megismertük és tanulmányoztuk az UNICEF által indított „Gyermekbarát 

település” pályázat kritériumrendszerét, amely összehangolva az ifjúsági koncepcióban 

megfogalmazott tevékenységeket, néhány elemmel kiegészítve elérhetőnek tartottuk városunk 

számára is.  

 

22. Otthonteremtési Program működtetése 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2016. (XI.25.) számon fogadta el a 

lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési 

támogatásról szóló rendeletét. A rendelet célja a gyermekvállalás, gyermeknevelés 

támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, a település 

népességmegtartó képességének növelése. A CSOK-ra jogosultak további helyi támogatása a 

helyi otthonteremtési program fontos lépése.  

 

23. Fiatal Vállalkozókat Segítő Program kidolgozása  

A program lényege egy olyan rendszer kialakítása, amely a munkaügyi központtal, a 

kamarával, a Széchenyi Programirodával együttműködésben kialakítja a fiatal vállalkozók 

segítésének elemeit, módszereit, eszközeit. A program szervezése elindult, felvettük a 

kapcsolatot fent említett együttműködő partnerekkel, akik jelezték részvételüket a 

programban. A szakemberekkel együttműködve meg kellene határozni a fiatal vállalkozó 

fogalmát, s különféle adatbázisok segítségével ki kellene gyűjteni az érintett célcsoportba 

tartozó kiskunhalasi fiatalokat. Velük folytatott interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, 

kérdőívek, workshopok módszerével megismerve szükségleteiket, igényeiket arra válaszként 

kellene kidolgozni azt a rendszert, amely segíti a fiatalok vállalkozási képességeit 

összhangban a Családbarát Város Stratégiai Programmal, s a város népességmegtartó 

képességének fokozásával. 



Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott, s még nem elbírált EFOP-1.5.3. 

pályázatba előzetes interjúk és helyzetfeltáró beszélgetések eredményeképpen beépítésre 

kerültek a rendszer bizonyos elemei – melyek eredményes pályázat után megkezdhetők. 

Ilyenek például a fiatal vállalkozók kompetenciafejlesztését célzó konferenciák, képzések, 

vállalkozói kompetenciát fejlesztő egyéb programelemek megvalósítása.  

 

 


