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Varga Sándor korelnök: Bejelenti, hogy megegyezés továbbra sincs. Tanácstalan a
továbbiakat illetően.
Varga József képviselő: Sajnos nincs megegyezés. Romhányi Tiborné és személye között
fog a dolog eldőlni úgy, hogy 2-2 évig töltenék be az elnöki posztot. Romhányi Tibornén
múlik, hogy átengedi-e az első két évet vagy sem. Amennyiben átengedi akkor megalakulhat
a cigány kisebbségi önkormányzat. A nyár folyamán sokat kampányolt, nagyon sok embernek
tett ígéretet. Úgy gondolja, nem lenne etikus ha az ígéreteit megszegné. Rengeteg szegény,
hátrányos helyzetű emberrel találkozott a városban akiknek utat kellene nyitni. Két gyermekes
családapaként befejezte középiskolai tanulmányait, jelenleg Szegeden tanul. Ez jó példa
lehetne a többiek számára. Nagyon sok tehetséges fiatal van a városban akik támogatásra
szorulnak. Szeretné ha Romhányi Tiborné és Rostás Zsolt is támogatná. A cigány kisebbségi
önkormányzatnak csak úgy lesz értéke ha sikerül együtt dolgozni, nem lesznek viták.
Dr. Melis János jegyző: Az elmúlt 4-5 nap kevés volt a megállapodásra, így vélhetően nem
az elkövetkező percekben fog eldőlni az elnök személyének kérdése.
Javasolja, hogy a mai napon az esküt tegyék le a képviselők. Ezt követően lehet tovább
egyezkedni arról, hogy ki legyen az elnök. Amennyiben nem sikerül elnököt választani, úgy
lesz egy esküt letett önkormányzat ami a funkcióját nem tudja betölteni, mivel elnöknek lenni
kell, a kisebbségi önkormányzatot valakinek képviselni kell.
Varga Sándor korelnök: Nem javasolja az eskü letételét, mivel nincs megegyezés. Nem
lenne erkölcsös, ha az esküt megszegnék.
Dr. Melis János jegyző: Amennyiben ma leteszik a képviselők az esküt, akkor van
megalakult cigány kisebbségi önkormányzat. Ezt követően választhatnak maguk közül
elnököt.
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tud megtartani. Az elmúlt 4 évben semmi előrelépés nem történt. Kéri, hogy Romhányi
Tiborné adjon számára 2 évet bizonyításra.
Dr. Melis János jegyző: Megkérdezi a jelenlévő képviselőket, le akarják-e tenni az esküt a
mai napon vagy sem. Nem másra, mint a cigány kisebbség képviseletére kell esküt tenni.
Rostás Zsolt képviselő: Lehet, hogy az eltelt 4 évnek lehetett volna több eredménye. Az
országos problémát nem fogja helyretenni Varga József. Személyét meg sem kérdezte, hogy
átadja-e az elnökséget vagy sem. Személy szerint nem kíván elnök lenni, javasolja, hogy
Romhányi Tiborné legyen az elnök, mivel több éve végzi ezt a munkát. Két év alatt
megtanulhatná Varga József is a feladatokat és elnök lehetne.
Varga József képviselő: Kéri Romhányi Tibornét, cigányul mondja el neki, hogy átadja az
elnöki helyet.
Romhányi Tiborné képviselő: Ennek nem ez a menete. Van egy hivatalos forgatókönyv ami
alapján haladni kell.
Varga József képviselő: Romhányi Tiborné nem gyakorolja úgy a cigány kultúrát mint
ahogyan ők teszik.
Dr. Melis János jegyző: Az egyik oldalnak van igaza abban, hogy Romhányi Tibornénak van
rutinja, mert dolgozott már a kisebbségi önkormányzatban. A másik fél ambiciózus, lehet,
hogy sokan hallgatnak rá. Egymás győzködését nem itt kell megtenni.
Ma azért került ismét összehívásra az ülés, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat tagjai
tegyék le az esküt. Így négy egyenjogú tagja lenne a kisebbségi önkormányzatnak akik
később majd megegyezhetnek.
Varga József képviselő: Az a gyakorlat, hogy a legtöbb szavazatot kapott személy lesz az
elnök. Romhányi Tiborné nem akarja támogatni abban, hogy tenni tudjon a kisebbségért.
Jónás Jánosné: A megválasztott 4 képviselő vezethette volna saját népét. Köztudott, hogy
romungrókra nem hallgatnak a lováriak. Négyen vezethetnék a kisebbségi önkormányzatot és
előre haladhatnának. Meg kellene egyezni, mert amikor képviselőnek jelöltették magukat,
akkor az nem az elnökségről szólt, hanem arról, hogy a cigány kisebbséget fogják vezetni.
Erre kell esküt tenni. Nem arról van szó, hogy elnöki poszton mit csinál majd valaki. Itt volt a
lehetőség. Nem tetszett az előző 10 év. A város lakossága előtt marakodni nagyon csúnya
dolog. Így is rengeteg probléma van. Szép ígéreteket tettek a kampány során. Most azoknak
kellene bizonyítani akik szavazatukkal támogatták a jelölteket. Bizonyítás helyett most azt
látják, hogy azok akik képviselni fogják őket, veszekszenek, verekednek. Korábban is voltak
viták, de nem kerültek ki az iroda falai közül. A diplomához, az érettségihez nem tartozik
hozzá, hogy valaki intelligens legyen. Az „ego-t” le kell tenni. Ha a cigányságot akarják
vezetni és szeretnék, hogy a gyerekek iskolázottak legyenek akkor példát kell mutatni.
Megegyezés hiányában a 4 év úgy fog eltelni, hogy nincs cigány kisebbségi önkormányzat,
nincs képviselet és Békéscsabára kell utazni azoknak a gyerekeknek akiknek a tanulmányi
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költséggel Békéscsabára utazni. Meg kellene egyezni, de erre nem sok esély van, mert Varga
Sándor és Varga József nagyon makacs.
Varga József képviselő: Az elmúlt ciklusban Bánfi József kapta a legtöbb szavazatot és ő lett
az elnök. Akkor most miről beszélünk?
Dr. Melis János képviselő: Megkérdezi a képviselőket, leteszik-e az esküt.
A megválasztott képviselők közül Varga Sándor és Varga József nem hajlandó esküt
tenni. Ismét heves vitába szálltak egymással a képviselők, az alakuló ülés lefolytatása
másodszor is meghiúsult.
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