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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október hó 23. napján, a 
Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 22. – egyben ALAKULÓ - ülés 
jegyzőkönyve.  
 
Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor, Gáspár Sándor, Dr. 
Hadik György, Kádár József, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Dr. Sánta Sándor, Toldi 
János, Dr. Török Miklós, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Zeitler Ádám települési 
képviselők.  
 
Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, országgyűlési képviselő, Weszely Tamás, a Makói Járási Hivatal vezetője, 
Magyar Anna, a megyei közgyűlés képviseletében, Dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási 
Bizottság elnöké, Bálint József és Mátó Erzsébet, a Helyi Választási Bizottság tagjai. 
 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Kedves Vendégeink! Kérem, most felállva hallgassuk 
meg a Himnuszt a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók 
székhelyintézménye növendékeinek előadásában. 
 
 

(HIMNUSZ) 
 

 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés valamennyi 
résztvevőjét. Valamennyijük nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Lázár 
János miniszterelnökséget vezető miniszter urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, 
Weszely Tamás urat, a Makói Járási Hivatal vezetőjét, Magyar Anna asszonyt, a megyei 
közgyűlés képviselőjét, Dr. Petrik Orbánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Dr. 
Bánfi Margit, Makó város jegyzőjét. Köszöntöm a megjelent képviselő társaimat és 
valamennyi kedves vendégünket. 
 
 
 
1.) Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-i 
választások végleges eredményéről 
 
Gerzonits Nikoletta, bemondó: Tisztelt Képviselő-testület! Az alakuló ülés 1. napirendi 
pontjaként tájékoztatást hallunk a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság elnökétől a 
2014. október 12-i választások végleges eredményéről. Ezt megelőzően azonban felkérem 
Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt, hogy a hozzá intézett írásbeli nyilatkozatokat 
ismertesse. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése alapján 
ismeretem, hogy a POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT, a MAGYAR SZOCIALISTA 
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PÁRT és a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ jelölő szervezetek közös kompenzációs 
listájának 1. helyén szereplő képviselője, Dr. Buzás Péter a kompenzációs listán 
megszerzett képviselői mandátumáról 2014. október 16. napján kelt írásbeli 
nyilatkozatával lemondott. 
Lemondott továbbá a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezet 
kompenzációs listájának 1. helyén szereplő képviselője, Dr. Kiss Attila a kompenzációs 
listán megszerzett képviselői mandátumáról 2014. október 16. napján kelt írásbeli 
nyilatkozatával. A helyettük belépő képviselők személyéről a választási bizottság hozott 
döntést. 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Felkérem dr. Petrik Orbánnét, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, ismertesse a 2014. október 12-i választások hivatalos végeredményét. 
 
Dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Makó székhelyű Helyi 
Választási Bizottság nevében köszöntöm Makó Város Önkormányzata Képviselő-
testületének alakuló ülésén megjelenteket. Bizottságunkat az előző képviselő-testület, a 
köztársasági elnök július 23-i önkormányzati választást kitűző közleményét követően 
2014. augusztus 27. napján hozta létre. A Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi 
önkormányzati képviselők, polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati 
képviselők általános választásához kapcsolódó választási eljárás egyes szakaszaiban több 
alkalommal ülésezett, összesen 104 határozatot hozott. A bizottság döntéseinek többségét 
a jelölőszervezetek, jelöltek, listák bejelentésével és nyilvántartásba vételével, továbbá a 
szavazás napján a választási eredmények megállapításával kapcsolatosan hozta. A jelöltek, 
listák nyilvántartásba vételét követően a jelölőszervezetek számára megnyílt a lehetőség 
megbízottjaik delegálására. A települési önkormányzati választáson 3 jelölőszervezet 
delegált megbízott tagot a Helyi Választási Bizottságba. A Helyi Választási Bizottság 3 
polgármester jelöltet, Farkas Éva Erzsébetet, a FIDESZ-KDNP jelöltjét, Dr. Buzás 
Pétert, a PSZM-MSZP-DK jelöltjét, valamint Dr. Kiss Attilát, a JOBBIK jelöltjét vette 
nyilvántartásba. Az egyéni választókerületekben a 8 képviselői helyért összesen 36 jelölt 
indult.  A MUNKÁSPÁRT és a JOBBIK 8 egyéni választókerületben állított önállóan 
jelöltet, míg a FIDESZ- Kereszténydemokrata Néppárt Polgári Szövetség és a Polgári 
Szövetség Makóért- Magyar Szocialista Párt – Demokratikus Koalíció 8 egyéni 
választókerületben közösen állított jelölteket. 4 egyéni választókerületben 4 egyéni 
független jelölt is indult. Kompenzációs listát valamennyi jogosult jelölőszervezet – 
FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt, és a Polgári Szövetség Makóért- Magyar 
Szocialista Párt – Demokratikus Koalíció közösen, míg a MUNKÁSPÁRT és a JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM önállóan állított. A Helyi Választási Bizottság 
így összesen 4 kompenzációs listát vett nyilvántartásba. A nemzetiségek részéről a Roma 
Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete 4 jelöltet, a Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 3 jelöltet indított, az Összefogás a Magyarországi 
Románokért Egyesület jelölő szervezet pedig 5 jelöltet indított. 
A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-i ülésén kisorsolta a polgármesterek, az 
egyéni választókerületi képviselőjelöltek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
választáson induló jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét, 2014. szeptember 9-i ülésén 
pedig a kompenzációs lista sorszámának kisorsolása történt meg. Az önkormányzati és 
nemzetiségi választás szavazólapjait a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-i 
ülésén ellenőrizte és hagyta jóvá. Az önkormányzati választások napján a város 
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választópolgárai közvetlenül szavazhattak a település polgármesterére, az egyéni 
választókerületi képviselőkre, valamint a listákon keresztül a megyei közgyűlés tagjaira is. 
A nemzetiségi névjegyzékbe felvett nemzetiségi választópolgárok 3 roma, illetve 3 román 
önkormányzati képviselőre is leadhatták szavazatukat, továbbá mindkét nemzetiség 
számára lehetőség nyílt területi listára, valamint országos listára történő szavazásra. Német 
nemzetiség vonatkozásában a névjegyzékbe vett választópolgár területi és országos listára 
szavazhatott. A választások törvényesen lezajlottak, a választás napján rendkívüli esemény 
nem történt. A szavazatszámláló bizottságok tevékenysége, működése ellen kifogást nem 
nyújtottak be, napközben hozott határozataik ellen fellebbezést nem terjesztettek elő a 
Helyi Választási Bizottságnál. A 23 szavazókörben a névjegyzékre felvett 19.696 
választópolgár közül 9.453 fő, azaz a választópolgárok 47,99%-a jelent meg. A Helyi 
Választási Bizottság a 23 szavazókör szavazatszámláló bizottsága eredményt megállapító 
jegyzőkönyvei és a számítógépes rendszer összesítése alapján a szavazás napján, 2014. 
október 12-én állapította meg a választás eredményét. Mind a polgármesteri, a 8 egyéni 
választókerületi, valamint a nemzetiségi önkormányzati választás eredményes volt. A Helyi 
Választási Bizottság eredményt megállapító határozatai ellen fellebbezést nem nyújtottak 
be, így a választás eredménye 2014. október 15. napján jogerőssé vált. A Helyi Választási 
Bizottság 2014. október 12-i ülésén megállapította a töredékszavazatok alapján kiosztható 
3 mandátumot is. Egy-egy mandátumhoz jutott a PSZM-MSZP-DK, a FIDESZ-KDNP 
és a JOBBIK, így Dr. Buzás Péter, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Dr. Kiss Attila. 
Dr. Buzás Péter lemondó nyilatkozata folytán a jelölő szervezet által bejelentett Dr. Török 
Miklós jutott mandátumhoz.   Dr. Kiss Attila lemondó nyilatkozata folytán a 
megüresedett helyre a jelölő szervezet által bejelentett jelölt, Zeitler Ádám lépett.   2014. 
október 18. napján a Helyi Választási Bizottság határozataival megállapította ezen 
kompenzációs listákról történő mandátumszerzést is. A települési választások végleges 
eredményét a Helyi Választási Bizottság nevében kihirdetem.   
 
Polgármester Farkas Éva Erzsébet, a FIDESZ-KDNP jelöltje lett.  
 
Az 1. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Kovács Sándor a 
FIDESZ-KDNP jelöltje.  
 
A 2. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Kádár József a 
FIDESZ-KDNP jelöltje.  
 
A 3. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Dr. Sánta Sándor a 
FIDESZ-KDNP jelöltje.  
 
A 4. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Dr. Hadik György 
a FIDESZ-KDNP jelöltje.  
 
Az 5. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Marosvári Attila 
Mihály a PSZM-MSZP-DK jelöltje.  
 
A 6. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Toldi János Ferenc 
a FIDESZ-KDNP jelöltje.  
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A 7. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Czirbus Gábor a 
FIDESZ-KDNP jelöltje.  
 
A 8. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett: Gáspár Sándor a 
PSZM-MSZP-DK jelöltje.  
 
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett: Weszelyné Véghseő Henriett Mária, a 
FIDESZ-KDNP jelöltje, Dr. Török Miklós, a PSZM-MSZP-DK jelöltje, valamint Zeitler 
Ádám, a Jobbik jelöltje.  
 
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzati Választás eredményeképp a legtöbb 
érvényes szavazatot kapták: Dömötör József, Gyémánt Mihály, a Roma Polgárjogi 
Mozgalom BAZ Megyei Szervezete jelöltjei, valamint Gilingerné Ráday Krisztina, a Lungo 
Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltje. A Román Települési 
Nemzetiségi Önkormányzati Választás eredményeképp Birta Júlia Mihéla, Dr. Erdősy 
Margareta, és Simonfi Iolanta, mindhárman az Összefogás a Magyarországi Románokért 
Egyesület képviseletében szereztek mandátumot. 2014. október 18. napján a 
megbízólevelek átadása a megválasztott képviselők részére megtörtént, kivéve Dr. Hadik 
György számára, aki megjelenni nem tudott, így megbízólevelének átadására most kerül 
sor, továbbá most kerül sor Dr. Török Miklós, valamint Zeitler Ádám megbízólevelének 
átadására is. A Helyi Választási Bizottság nevében még egyszer gratulálok polgármester 
asszonynak és a megválasztott képviselőknek. Az elkövetkezendő 5 évben munkájukhoz 
sok eredményt és sikert kívánok!  
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Megköszönöm dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási 
Bizottság elnökének tájékoztatóját. 
 
 
2.)Megbízólevelek átadása 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Tisztelt Egybegyűltek! A megbízólevek átadására kerül 
sor. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. § alapján felkérem dr. 
Petrik Orbánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, szíveskedjen középre fáradni , s 
kérem adja át a megbízóleveket. 
 
Dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Dr. Hadik György úr. 
Gratulálok!   
 

(TAPS) 
 

 
Dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Dr. Török Miklós úr! 
Gratulálok!  
 

(TAPS) 
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Dr. Petrik Orbánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Zeitler Ádám úr! 
Gratulálok!  

(TAPS) 
 
 
 
3.) Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Tisztelt Jelenlévők! A következő percekben a képviselő-
testület eskütételének lehetünk tanúi.  Megkérem Czirbus Gábor képviselő urat, hogy 
szíveskedjen a mikrofonhoz fáradni, s elsőként a települési képviselők számára olvassa elő 
az eskü szövegét.  Megkérem a képviselőket, hogy az „én” után a saját nevünket 
szíveskedjenek mondani! Az „Isten engem úgy segéljen!” szöveget pedig minden 
képviselő meggyőződése szerint mondja. Az eskütételhez kérem valamennyien álljunk fel.  
 
Czirbus Gábor települési képviselő: „Én, …………… becsületemre és 
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz  és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Makó város fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem 
úgy segéljen!” 
 
 
4.) A polgármester eskütétele 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Tisztelt Egybegyűltek! A Polgármester Asszony 
eskütétele következik. Kérem, a zászlóvivőket, hogy a nemzeti zászlót és a városi zászlót 
szíveskedjenek középre hozni. Megkérem Polgármester Asszonyt, szíveskedjék a 
zászlókhoz, középre fáradni. 
 
Czirbus Gábor települési képviselő: „Én,……………. becsületemre és 
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz  és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Makó város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Jelenlévők! A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 12 fő, 100 %. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Kovács 
Sándor és Gáspár Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e?  
 
 
 



 6 

 
Kovács Sándor és Gáspár Sándor a feladatot vállalják.  
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének 
hitelesítői Kovács Sándor és Gáspár Sándor települési képviselők.  
 
 
5.) A polgármester programjának ismertetése   
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Tisztelt Vendégeink! Megkérem Farkas Éva Erzsébet 
polgármester asszonyt, ismertesse polgármesteri programját. 
 
Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Jelenlévők, Kedves 
Barátaim! Képviselő társaim részére az alakuló ülést megelőzően kiosztottuk azt a Makó 
Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 elnevezésű programot, mely a 
polgármesteri programot tartalmazza, némiképpen kibővített formában. Ez már 
előzménye a következő testületi üléseink egyikeként tárgyalandó gazdasági programnak, 
melyet az alakuló ülést követő 60 napon belül kell a képviselő-testületnek megalkotnia. A 
Makói Gazdaságfejlesztési Program a felelősség és a biztonság programja. A város felelős 
azért, hogy segítse a munkát adó vállalkozókat, és ezzel biztonságot teremtsen a makói 
családoknak, hogy biztos megélhetésre alapíthassák családjuk életét és mindennapjait. Új 
munkahelyeket teremtünk, elindítjuk a munkahelyvédelmi akció tervet, jogszabályok adta 
kereteken belül elsőbbséget biztosítunk a makói vállalkozásoknak, szolgáltatóknak. 
Támogatjuk a helyi városi piac modernizálását, az ipari park bővítését, 
adókedvezményekkel a logisztikai és értékteremtő beruházásokat. Felkaroljuk a makói 
hagyma és hosszúgyökér programot, agrárcentrumot hozunk létre a gazdák 
érdekképviselete érdekében. Kiemelt figyelmet és támogatást fordítunk a közmunka 
programok sikerességére. A fiatalokkal együtt szeretnénk újjáépíteni városunkat. A 
munkahely teremtése és megtartása mellett kiemelt szolgálati elkötelezettségünk, hogy 
városunk képes legyen megtartani vagy visszahozni fiataljait. Makó biztos jövőt, otthont 
és megélhetést, komoly és kiszámítható perspektívát akar nyújtani minden makói fiatalnak. 
Elindítjuk a „Makó számít rád” programot, amely azokat a makói fiatalokat segíti majd, 
akik tehetségesek, szorgalmasak, de anyagi lehetőségeik nem engednék meg a felsőoktatási 
intézményekben való továbbtanulást. 2016-tól iskoláztatási támogatást vezetünk be, 
fiataloknak és pályakezdőknek új lakáspályázatot indítunk. A városi tulajdonban lévő 
sportlétesítményeket felújítjuk, és Makó kártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk 
használatukban. A makói sport egyesületek ingyen vehetik majd igénybe a városi 
sportcsarnokot. Az új korszak számunkra azt is jelenti, hogy gondoskodunk az 
időseinkről. Olyan kedvezmény illeti majd őket, amely csak és kizárólag nekik jár. Az a 
célunk, hogy olyan programot indítsunk, amellyel számos kedvezményt tudnak 
érvényesíteni a mindennapokban. Karácsonyi étkezési utalvánnyal, idősek napközbeni 
ellátásának támogatásával, gondozói hálózat kialakításával, időskori közösségi terek, 
nyugdíjas klubok programjainak anyagi támogatásával, kulturális létesítmények ingyenes 
látogatási lehetőségével kívánjuk hálánkat és köszönetünket kifejezni a makói időseinknek. 
Büszkék vagyunk történelmi, kulturális és vallási értékeinkre, gyökereinkre és 
hagyományainkra. Arra, hogy Makó egy 800 éves város, amelyre fel kell építenünk egy 
olyan modern várost, amely újra a régió motorja lehet és a déli határainkon túl is 
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meghatározóvá válik. Megépítjük a Makót nyugatról elkerülő utat, oktatási 
intézményeinket felújítjuk, a megkezdett beruházásokat pedig folytatjuk. Megépítjük a 
Makovecz könyvtárat, roma kulturális központot építünk, a Fátyol Mihály programban 
pedig roma tehetséggondozó műhelyt hozunk létre. A biztonság minden ember alapvető 
vágya. Ezért rendet kívánunk tenni minden városrészben. Elindítjuk a posztos 
rendőrprogramot, folytatjuk a térfigyelő kamerák felszerelését, megerősítjük a közterület 
felügyeletet, és a mezőőrséget és a helyi rendőrséget. A Hivatalt elérhetőbbé és 
rugalmasabbá kívánjuk tenni, hogy a makóiaknak ne kelljen időt és energiát pazarolniuk a 
hivatalos ügyeik intézésekor. Hogy ne kiszolgáltatottnak, hanem kiszolgáltnak érezzék 
magukat. A makói ember számára is az egészség jelenti a biztonság alapját, ezért olyan 
várost akarunk, ahol magasabb színvonalú egészségügyi ellátást és méltó körülményeket 
kapnak az itt élők. „Az egészséges Makóért” programot a kórházzal együttműködve 
kiterjesztjük, hogy minden makóihoz eljusson. A jövőben minden városi rendelőt 
felújítunk, ifjú orvosaink megtartásához pedig kedvezményes lakásokat és lakhatást 
biztosítunk. Az önkormányzati-, szociális szférában dolgozó munkatársaknál folyamatos, 
kiszámítható bérnövekedést fogunk biztosítani és garantálni. Makó neve egybeforrt a 
világhírű építész nevével, Makovecz Imréével. Sok tett és sok energia kellett ahhoz, hogy 
ez az érték létrejöjjön. Elindítjuk a Makovecz programot, megépítjük a Makovecz 
könyvtárat, támogatjuk a Makovecz uszoda megépítését, Makó gyógyturisztikai 
lehetőségeinek növelése érdekében a fürdő szolgáltatásainak bővítésére helyezzük a 
hangsúlyt, azaz gyógyászati és pihenő elemekkel bővítjük a fürdőt. Tisztelt Jelenlévők! 
Kedves barátaim! A polgármesteri program a makóiak programja. Együttműködve 
minden makóival, országgyűlési képviselőnkkel, települési képviselőinkkel, a térség 
településeivel olyan önkormányzatot kívánunk városunkban, amely a makóiaknak adni tud 
és támogatni képes a polgárait. Olyan önkormányzatot szeretnénk, amely a makóiak 
igényeiből indul ki és biztosítja a feltételeket a polgárok mindennapi boldogulásához. Én, 
Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgármestere így kívánom szolgálni alázattal a szó 
legnemesebb értelmében hűséggel, lelkiismeretesen, becsületesen, együttműködve, az 
egységre törekedve minden makói polgártársamat, és ez által magyar hazámat is. Isten 
engem úgy segéljen! 
 
(MŰSOR) 
 
Gerzanits Nikoletta bemondó: Kedves Vendégeink! Szeretettel köszönöm meg Molnár 
Bettina csodálatos énekét, az Ivanovici Afrodita által tolmácsolt költői gondolatokat, 
valamint a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók kórusának csengő 
gyermek hangjait. Ünnepi testületi ülésünk a Szózat hangjaival ér véget. 
 
 
 
 

(SZÓZAT) 
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Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Megállapítom, hogy a mai 
munkánkat elvégeztük. Az ünnepi alakuló ülést bezárom.  
 
Tisztelettel kérem képviselő-társaimat, kedves vendégeinket, vegyenek részt ezt követően 
az 1956. október 23-ra emlékező városi ünnepségünkön.  
 
 
 

K. m. f. 
        
 
 
  Farkas Éva Erzsébet Dr. Bánfi Margit 
 polgármester jegyző 
 
   
        
       Kovács Sándor                         Gáspár Sándor  
         jkv. hitelesítő                                          jkv. hitelesítő                                                                                                      


