
 – Az új Alaptörvényhez igazodóan a települési 
önkormányzatok kötelező feladata legyen a köz-
művelődés.
 –  Önálló normatívát a magyar közművelődésnek.
 – Az önkormányzati- és a szaktörvényben meg-

határozott módon az állam (önkormányzat) köte-
lezően biztosítsa:

 – Községekben és nagyközségekben minimum 
közművelődési színtér kijelölését és fenntartá-
sát. A közművelődési feladatokat a kötelezően 
fenntartandó közművelődési közösségi színtér 
helyett integrált intézményben is el lehet látni.
 – 10 ezer fő alatti városokban közművelődési 

(integrált vagy önálló) intézmény fenntartását.

 – 10 ezer fő feletti városokban az önállóan mű-
ködő közművelődési intézmény fenntartását.
 – A megyei közművelődési szakmai- és mód-

szertani tanácsadást ellátó infrastruktúrát és 
szakembereket.
 – Országos szerepkörű szakmai- módszertani 

intézet működtetését.
 –  A szakmai szervezetek jogosítványát vegyék 

fi gyelembe a döntéshozók a döntési folyamatok-
ban.
 –  Az integrált és önálló intézményekben közmű-

velődési szakemberek alkalmazását.
 –  A közművelődési szakemberképzés rendezését 

a felsőoktatásban.
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ágazat helyzete” című szakmai nyílt napon, 2011. október 28-án.



A vidéki közművelődési intézményrendszer helyzete
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Hallgatóság!1

1. Bevezető
Külön köszönöm azoknak az előadóknak és hall-
gatóknak a jelenlétét, akik az egész nap folyamán 
itt voltak, és velem együtt végighallgatták az elő-
adásokat. Elnök úr – ismerve a közművelődési 
szakemberek megbízhatóságát és kitartását – nem 
véletlenül választott engem a szakmai nap utolsó 
előadójának, hiszen tudta, hogy a rendezvényen 
résztvevő kollégáimmal majd a villanyt is lekap-
csoljuk az utolsó vendég után.

Érdekes volt hallgatni a mai nap felszólalóit. Mi-
vel utolsóként kaptam szót, lehetőségem van rövi-
den reagálni néhány elhangzott gondolatra. Meg-
lepő volt számomra, hogy a felkért előadók közül 
többen nem tudják, vagy nem akarják tudni, vagy 
elfelejtették, mi is az a közművelődés, mi történik 
a művelődési házakban, hová járnak gyermekeink 
a szabadidejük hasznos eltöltése érdekében, hol 
működnek a szakkörök, hol folynak a néptánc pró-
bák, hol rendezik a kiállításokat a kistelepüléseken, 
az időskorú magányos emberek hol töltődnek föl, 
ami hétköznapi gondjaik megélését elviselhetőbbé 
teszi.

Fekete Péter úr előadásában feltett egy kérdést, 
amit aztán saját maga válaszolt meg. Azt kérdez-
te tőlünk, hogy van-e még olyan intézmény, ami 
egy helyre integrálja a képzőművészetet, az elő-
adó művészetet, a kiállításokat, a táncművészetet, 
a folklórt. Véleménye szerint a színház az egyetlen 
ilyen intézmény. Én azonban – a teremben ülő kol-
légáimmal egyetemben – vitatkoznék vele, hiszen 
a színház nem az egyetlen ilyen hely. Sőt! Az or-

1 Az előadás elhangzott az Országgyűlés 
„Állapotfelmérés: A hazai kulturális ágazat helyzete” 
című szakmai nyílt napján, 2011. október 28-án. 

szágban működő több ezer művelődési ház nem 
csak ezeket az említett területeket, hanem a kultu-
rális paletta összes elemét befogadja, gondozza és 
fejleszti, ráadásul térítésmentesen.

Ezért külön köszönöm Elnök úrnak, hogy ma 
beszélhetek Önöknek a közművelődésről, bemu-
tathatom intézményrendszerünket, tevékenysé-
günket, beszélhetek a feladatainkról és röviden a 
fi nanszírozásról, mert úgy látszik, sokan elfelejtet-
ték mi is a közművelődés.

1.1 Címválasztás indoklása
Előadásom alcíme egyértelmű, de a főcím magya-
rázatra szorul. Nem kellett sokat gondolkoznom, 
mert egyből ez a dal jutott eszembe, amikor meg-
kaptam a felkérést. Kezdő soráról egy kistelepülés 
lokális közössége jut eszembe. Egy citera együttes 
vagy egy színjátszó kör, egy kórus, egy táncegyüt-
tes, vagy csak a bélyeggyűjtők, akik hetente egy-
szer találkoznak. Nélkülük üres minden művelő-
dési ház. Nélkülük nincs stratégia, nincs amatőr 
művészeti mozgalom, nincs hosszú távú települési 
kultúra. A magyar közművelődési intézményi há-
lózat alapja tehát a közösség. Jómagam foglalko-
zom népzenével, ezért illett volna egy szép ma-
gyar népdal kezdősorát választani, de direkt nem 
tettem. Gondolom, mindenki ismeri a dalt, de azt 
kevesebben, hogy egy fontos határt képez a nép-
dalok és a műdalok között. A közművelődésnek 
és a szakembereknek feladata és kötelessége, hogy 
fi gyeljenek erre a határra. Ne kiszolgálják, hanem 
formálják a közösségeket és a közönséget!

Akkor nevelünk értő közönséget, színházba, 
operába, kiállításokra járó, olvasó, táncházba járó 
embereket, ha mindig értékközvetítő programokat 
szervezünk a településeken, és megtanítjuk az em-
bereket arra, miként tudnak különbséget tenni az 
értékes és hasznos, és az értéktelen, nívótlan szóra-
kozási formák között.
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2. A közművelődésről röviden
A közművelődés a reformkor óta változatlanul 
szolgálja a társadalmi haladást és a nemzet fel-
emelkedését.2

Nagyon fontosnak tartom és megköszönöm 
a lehetőséget, hogy Magyarország legnagyobb 
közhasznú feladatot végző kulturális intézmény-
hálózatát, a művelődési házakat, az ott folyó te-
vékenységeket és a hozzájuk kötődő társadalmi 
szervezeteket mutathatom be ezúttal Önöknek.

A magyar közművelődés magában foglalja
 – a művelődési házak és hasonló intézmények 

rendszerét
 – azok humán erőforrását
 – a művelődési házak minden korosztálynak szóló 

tevékenységét
 – a civil szervezetek hozzáadott szellemi erőforrá-

sait
 – az egész országot behálózó amatőr mozgalmat.

Két fontos számmal3 szeretném szemléltetni a 
büszkeségre okot adó helyzetünket:

2 Németh János – Szurmainé Silkó Mária: A magyar 
közművelődésről (Arcus Kiadó, 2011)
3 Talata-Dudás Katalin: A közművelődés helyzete a 
2006-2009-es közművelődési statisztikai adatok alapján. 

Évente
 – 19 ezer közösség
 – 66 millió ember a magyar közművelődésben

3. Kisközösségek
Ez a 19 ezer kisközösség képezi a közművelődés 
alapját.

Egyszer egy barátommal azon gondolkoztunk, 
meg kellene nézni, az ország kistelepülésein hány 
focicsapat és hány népdalkör működik. Az „orszá-
gos kutatás” elmaradt, de egy megyei gyorsfelmé-
réssel4 szemléltetném Önöknek az eredményeket.

Ez a felmérés inkább csak érdekesség, minden-
esetre nem panaszkodhatunk a számokat illetően. 
A legjobb helyzet a 3-5000 fős települések esetében 
érzékelhető, sőt lehet, hogy van olyan focista, aki 
népdalkörben is énekel, vagy azt kíséri citerán.

A következő ábrán látható kimutatás azonban 
már országos adatot5 közöl és a focicsapatok már 
nem szerepelnek benne.

(Szín – Közösségi Művelődés 15/5 – 2010. október)
4 Készítette a Fejér Megyei Művelődési Központ 
kollektívája 2011. október 21-én.
5 Forrás: Hunyadi Zsuzsa főosztályvezető – Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya.
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A Magyar Művelődési Intézetben feldolgozott köz-
művelődési statisztikák adatai alapján látható, hogy 
éves szinten mennyi művészeti közösség és klub, 
szakkör talál otthonra a települési művelődési há-
zakban. És az is látható, hogy jelenlétük folyamatos.

4. Intézményrendszerünk

4.1 Kistelepülési szint
A címben megjelölt intézményrendszerünk bemu-
tatását a kistelepülési szinttel kezdem.

Településeinken az 1997. évi CXL., közismer-
tebb nevén a „kulturális törvény” alapján közössé-
gi színtér fenntartása kötelező. A közösségi színtér 
lehet a művelődési ház, a kultúrház, a könyvtár, 
a házasságkötő terem, de lehet bármi más épület 
része, mely alkalmas közösségi rendezvények le-
bonyolítására, ez attól függ, hogy a települési ön-
kormányzat mit jelöl ki rendeletében.

A kördiagramon látható, hogy az esetek több-
ségében a fenntartók közül az önkormányzatok a 
legjellemzőbbek.

Művészeti csoportok és a klubok, körök tagjainak száma
2006–2010 )fő)

1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

2006 2007 2008 2009 2010

Művészeti csoportok Klubok, körök

Művelődési házak, közösségi színterek fenntartó
szerinti megoszlása a 30 ezer fő alatti településeken (%) 2008

Települési önkormányzat

Non-profit szervezet

Közös fenntartású

For-profit szervezet

Megyei önkormányzat

Egyház

Kisebbségi önkormányzat

Szakszervezet

Egyéb

Nincs adat
Adatforrás: MMIKL
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Települési szinten elterjedt gyakorlat a többfunkci-
ós és az integrált intézmények jelenléte.

Többfunkciós szervezetek
 – Könyvtár és művelődési ház
 – ÁMK – általános művelődési központ (225)
 – IKSZT – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (573)

Ezek közül a leggyakoribb a művelődési ház és a 
könyvtár összevonása. Sok szép példát láthatunk 
arra országosan, hogy ez a két feladat milyen szé-
pen kiegészíti egymást.6

Jellemző még a művelődési háznak az iskolával 
való összevonása révén létrejött általános műve-
lődési központ, úgynevezett ÁMK, melyből meg-
közelítőleg 225 működik az országban, és ebből a 
legtöbb az 1-3 ezer fős települések valamelyikén.

2010 óta folyamatosan adják át az IKSZT-ket, ame-
lyek zömében meglévő, most felújított művelődési 
házak. A projekt sajnos nem a művelődési házak-
ra koncentrált, de mégis a középpontba kerültek. 
Szükséges lett volna a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ágazati 
együttműködése.

6 Dr. Szabó Irma: Utópiák és valóság – Az elmélet és 
a gyakorlat ellentmondásai az általános művelődési 
központok fejlődésében (PhD-értekezés, Debrecen, 2006) 
Bp., Napkút Kiadó, 2011.

Idő hiányában nem tudom ismertetni a pályázat 
lényegét, de tény, hogy ezek az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Terek az esetek többségében továbbra is 
a hagyományos közművelődési tevékenységeket lát-
ják el, a többi vállalt szolgáltatás (pl. ÁFSZ – állami 
foglalkoztatási szolgáltatások –, infopont, postai szol-
gáltatás, közháló végpontok – elektronikus közigaz-
gatási végpontok, szolgáltatások) még minimális. És 
az is tény, hogy még soha ilyen csúnyán nem hívták 
a művelődési házakat, és ha megkérdezi valaki a 
népdalköri tagokat, hogy: – Hol próbáltatok ma, Ju-
likám? A válasz valószínűleg nem az lesz, hogy az 
IKSZT-ben, hanem az, hogy: – A művházban.

Összességében nem is állunk rosszul, de tudniuk 
kell, hogy
 – 700 településen, kb. félmillió ember, nem jut hoz-

zá közművelődési szolgáltatáshoz
 – a települések 20%-án nincs egyetlen közműve-

lődésért, kultúráért felelős szakember sem. Egyes 
megyékben, épp a leghátrányosabb helyzetűek-
ben, a 30-40%-ot is eléri ez az arány.

Művelődési házak, közösségi színterek fenntartó szerin-
ti megoszlása a 30 ezer fő alatt településeken (%) 2008
 – 700 településen, kb. fél millió ember nem jut hozzá
 – a települések 20%-án nincs szakember
 – ahol van művelődési ház és szakember, akár 

hat-nyolcszoros a látogatószám a színterekben és 
programokon
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Kistelepüléseken jellemző a szakemberek hiánya, 
pedig a szakirányú főiskola elvégzése számtalan 
előnyt jelent a települési kollégáknak. A legfonto-
sabb a fejlesztési kompetencia. Ha a kolléga maga 
képzett, mindig is lesz igénye a továbbtanulásra. 
A tanulmányai során megszerzett személyes kap-
csolatokat a mindennapokban tudja hasznosítani, 
a szakszerű fogalomhasználat pedig a pályázatok 
megírásánál lesz hasznos a számára.

És egy legfrissebb kutatás alapján7, azokon a 
szerencsés kistelepüléseken, ahol mind műve-
lődési ház, mind szakember megadatott, akár 
hat-nyolcszoros látogatószámot, aktivizált lakos-
ságszámot is el lehet érni a közösségi színterekben 
és programokon – azokhoz a leghátrányosabb tele-
pülésekhez képest, ahol se egy művelődési ház, se 
szakember nincs.

4.2 Kistérségi szint – közkincs kerekasztalok
A települések közötti közművelődési szerveződé-
sek közül a legújabb a 2004-ben útjára indított, az 
akkori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 
által felügyelt Közkincs program volt.

A program új tartalmakat, támogatókat hozott 
felszínre, bővült a közművelődési munkakörök 
száma, a kerekasztalok új elemként jelentkeztek a 
közművelődési hálózatban. Segítik az információ-
áramlást, a közös tervezést, megvalósítást, a forrá-
sok koncentrálását, a különböző kapacitáshiányok 
áthidalását.

A program lehetővé tette kistérségi referensek 
alkalmazását is, így 39 kistérségben alkalmaztak 
főállású felsőfokú szakirányú végzettségű munka-
társat.

4.3 Városi szint
Az elmúlt 15 évben a városok szabad kezet kap-
tak a többfunkciós intézmények kialakítására. Na-
gyobb városok kénytelenek voltak közművelődési 
intézményeik működését racionalizálni, ezért a vá-
rosban van egy nagy, de több telephellyel rendel-
kező városi intézmény. Örök kérdés, hogy milyen 
megtakarítást eredményeztek ezek az összevoná-
sok, és milyen fokú most a feladatellátás.

A kulturális szaktörvényünk a városok esetében 
jelenleg is közművelődési intézmény fenntartását 
írja elő. És ez maradjon is így!

Szakmailag támogatni tudjuk, hogy a bűvös határ 
a 10 000 fő legyen.

7 Forrás: Hunyadi Zsuzsa főosztályvezető – Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya.

 – 10 ezer fő alatti városokban kötelező feladat le-
gyen közművelődési (integrált vagy önálló) intéz-
mény fenntartása
 – 10 ezer fő feletti városok esetében pedig az ön-

kormányzatok kötelező feladata legyen az önálló-
an működő közművelődési intézmény fenntartása.

A látogató, ha nem olyan színvonalú a hely, mint 
legalább az otthona, akkor nem megy, ne is várjuk 
el tőle. A városvezetők stratégiai célja kell legyen, 
hogy minden ember a mai kor igényeinek megfelelő 
intézményben találja meg a szórakozási formákat.

4.4 Megyei módszertani intézetek
A közművelődés megyei intézményeinek helyzete 
bizonytalan. Most különösen, de eddig is az volt. 
Az elmúlt 8 évben a kormányzatoknak sikerült fel-
számolniuk a középszinten működő megyei köz-
művelődési intézményeket.

2012. januárjától a megyei intézmények a kor-
mányhivatalokhoz, és ezáltal az államhoz kerülnek.

Jelen pillanatban zajlik az átadás-átvétel. A me-
gyei önkormányzatok konszolidációjáról készülő 
kormányrendelet alapján marad a megyei szin-
tű közművelődési feladatellátás, de hogy milyen 
szervezeti keretekben és milyen költségvetéssel, az 
továbbra is rejtély.

Kellenek a megyei intézmények, hogy a megye 
kistelepülései számára megszervezzék a felmenő 
rendszerű országos rendezvények több száz fős 
megyei, illetve területi előválogatóit, hogy a helyi 
művelődő csoportok által létrehozott kulturális és 
általános értékeket közvetítsék.

Nagyon fontos a megyei közművelődési szak-
mai- és módszertani tanácsadást ellátó infrastruk-
túra és szakemberlétszám megtartása, bővítése.

4.5 Regionális szervezetek
A közművelődési intézményrendszer regionális 
szinten nem jellemző. Tény azonban, hogy a Ma-
gyar Művelődési Intézet regionális kulturális irodák 
dolgozóinak óriási szerepük van a feladatellátásban.

Gondoljunk csak, pl. Komárom-Esztergom me-
gyére, ahol 1 főnek kell azt elvégeznie, amit korábban 
egy 5-8 fős szakalkalmazotti gárdával végeztek a me-
gyében. Ebből a szempontból kapóra jött a segítség, 
a regionális irodahálózat. Az ott dolgozó tapasztalt 
szakemberek rálátása a térség kulturális életére, illet-
ve széleskörű kapcsolatrendszerük számos területen 
nyújt lehetőséget az együttműködésre8.

8 Mók Ildikó főosztályvezető – Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális 
Programok Főosztálya.
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4.6 Országos szint
A közművelődési-közösségi színterek és intézmé-
nyek, a megyei művelődési intézetek és központok 
intézményrendszerének csúcsán a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ta-
lálható. Nincs alá- illetve fölérendeltségi viszony 
az intézményhálózat szintjei között, inkább szak-
mai hálózatról beszélhetünk. Az MMIKL országos 
szakmai-módszertani intézmény, mely nem men-
tes a kritikáktól, de tény, hogy a közművelődés 
magyarországi vezető intézménye.

4.7 Országos hatókörű szakmai civil szervezetek
Ahogy Kelemen László igazgató úr is kiemelte a 
hatókörükben működő civil szervezetek jelentősé-
gét, úgy ezt a közművelődési intézményrendszer 
oldaláról is meg tudom erősíteni.

Településeinken számos nonprofi t szervezet 
vesz részt a feladatellátásban, de felhívom igazga-
tó úr – és minden kedves, a teremben ülő hallgató 
– fi gyelmét is, hogy a kisebb civil szervezetek a köz-
művelődési intézményrendszer infrastruktúráját 
használják, és csak néhány kivételes esetben tud-
nak önálló lábon állva működni. Ezért elvárható 
kollégáim részéről, hogy a feladatellátásban részt 
vegyenek, és ezért nekünk nem hálásnak kell len-
nünk nekik, hanem meg kell tenni mindent, hogy 
az összefogáson alapuló lobbi-erőnket kihasználjuk, 
olyan rendezvényeket szervezzünk, ahol kamatoz-
tathatjuk különböző erőforrásaink szinergiáját.

Az intézményrendszer mellett és azt segítve, 
számtalan országos hatókörű közművelődési civil 
szervezet hálózata működik.

Fontos, hogy a jövőben a szakmai szervezetek 
jogosítványát vegyék fi gyelembe a döntéshozók a 
döntési folyamatokban.

Oszágos hatókörű szakmai civil szervezetek
 – Magyar Népművelők Egyesülete – MNE
 – Kulturális Közponrok Országos Szövetsége – 

KKOSZ
 – Magyar Intézmények, Regionális Szerveződések 

Országos Szövetsége – MIOSZ
 – Területi Művelődési Intézmények Egyesülete – TEMI
 – Általános Művelődési Központok Országos 

Egyesülete
 – és a KKDSZ, Közgyűjteményi és Közművelődési 

Dolgozók Szakszervezete is, mely szakmai érdek-
védelmi szerepet is betölt.

 – Teleház Szövetség
 – KOTA Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Országos Szövetsége
 – NESZ Népművészeti Egyesületek Szövetsége
 – Népfőiskolák Országos Szövetsége
 – Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
 – Egyházi Közművelődési Egyesület
 – Gyermek és Ifjúsági Házak Szövetsége
 – Kultúraközvetítők Társasága
 – Közösségfejlesztők Egyesülete

 – Helyi civil szervezetek

Az országos szintű szerveződések között – főként 
az első 6 szervezet között – egyre több az együtt-
működés, a közös érdekérvényesítés iránti igény.

Magyarország legnagyobb közhasznú feladatokat
végző kulturális intézményhálózata

Települési önkormányzat

Non-profit szervezet

Közös fenntartású

For-profit szervezet

Megyei önkormányzat

Egyház
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5. Finanszírozás
Néhány rövid gondolat az intézményrendszer fi -
nanszírozásáról.

A közgyűjtemények és a közművelődés fi nan-
szírozását szolgáló normatív hozzájárulást a jelen-
legi formában az 1997. évi CXL. törvény hozta lét-
re; viszonylag elfogadható színvonalának jelentős 
szerepe volt abban, hogy számos intézmény ismét 
megnyithatta kapuit, s egy ideig nem küszködtek 
olyan elemi gondokkal a kulturális alapellátás in-
tézményei, mint napjainkban.

A 2009. évi költségvetésben a helyi közművelődési 
és közgyűjteményi feladatokra lakosonként 1.061 
forint összeg szerepelt.

Becsapós az ábra, mert ha ránézünk, azt gondol-
hatnánk, hogy nincs probléma, hiszen 2010-ben emel-
kedett az összeg. De a csillag mást jelent. 2010-ben 
összevont normatíva formájában kapták meg az ön-
kormányzatok, melyben a közgyűjteményi–közmű-
velődési ágazatok elkülönítetlenül, együtt szerepeltek 
más szakterületekkel. Jelenleg a normatív hozzájá-
rulásból kell fi nanszírozni az önkormányzatok igaz-
gatási, a sportfeladatok megszervezését, a muzeális 
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári 
ellátást és a közművelődést szolgáló feladatokat.

A jövőben is szükséges, hogy az új Alaptör-
vényhez igazodóan a települési önkormányzatok 
kötelező feladata maradjon a közművelődés, de 
önálló normatíva álljon rendelkezésre a közműve-
lődési feladat ellátására.

A szakma számára legkönnyebben elérhető 
források az Nemzeti Kulturális Alapnál vannak. 
A pályázati mechanizmus nem bürokratikus, egy-
szerű, és a szükséges önrész minimális. A szak-
mánkat érintő kollégiumok a közművelődési és 
a népművészeti, melyek januártól összeolvadnak 
egy kollégiumba.

Elterjedt azonban a projektfi nanszírozás is. In-
tézményeink uniós forrásokból jelentős támoga-
tásokat kaptak a tartalomfejlesztésre, képzésekre. 
Eddig összesen 35 milliárd forintot nyertek intéz-
ményeink, egyéb szervezeteink a közművelődés 
fejlesztésére.

Ez hát a közművelődés. Ezek vagyunk mi.
Köszönöm a meghívást, a lehetőséget, köszönöm 

kollégáimnak9 az ország minden részéről, hogy se-
gítették ennek az összefoglalónak az elkészítését, és 
köszönöm Önöknek, hogy meghallgattak!

Székesfehérvár, 2011. október 23.

9 Székely Gabriella, Szurmainé Silkó Mária, Dr. Szabó 
Irma, Dr. Németh János, Földiák András, Laknerné 
Brückler Andrea, Sajó Attila, Csatlósné Komáromi 
Katalin, Konczér Katalin, Gonda Emma, Máhr Zoltán, 
Fodorné Takács Sára, Pisch Anikó, Polyák Albert, Török 
Rita, Hunyadi Zsuzsa, Borbáth Erika, Talata-Dudás 
Katalin, Mók Ildikó, Pintér Bence, Toldi Zsuzsa, Rácz 
Judit, Horváth Viola, Török József, L. Simon László, 
Dombi Ildikó, Birinyi József, Varró János, Margittai 
Katalin, Joós Tamás.

Önálló normatívát a magyar közművelődésnek!
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