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2. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: 2013. február 14. napján 14 óra 23 perckor megkezdett 
Közmeghallgatással egybekötött Rétság Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Botos János elnök 
                         Oláh Tibor tag 
                         Sárközi Józsefné tag 
                         Varga Dóra Polgármesteri Hivatal részéről 
                         8 fő érdeklődő 
                         Ocsovai István Jobbik képviseletében  
 
 
A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján Lichtenberger Edit adminisztrátor készítette.  
 
 
Botos János elnök: Köszöntöm a megjelent tagokat, érdeklődőket. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Az alábbi napirendek elfogadását 
javasolom. (Ismerteti a mai ülés napirendi pontjait.) 
 
Jelenlévők 3 egyöntetű igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadták, és az 
alábbiak szerint tárgyalták. 
 
1./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetésről 
2./ Közmunkaprogram 
3./ Egyebek 
 
 

1./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetésről 
     Előterjesztő: Botos János elnök 
 

Botos János elnök: A tavalyi költségvetésünkből 14.689 Ft-unk van, az idei 200.000 
Ft-tal együtt ez felosztásra került. Még nincs hivatalos aláírónk, akit választottunk az 
Sárközi Józsefné tag. Molnár Róbert lesz a jegyzőkönyvek, számlák aláírója, mivel 
Oláh Tibor 2013. február 14-én a Közmeghallgatáson tagságáról lemondott. Ezt 
én és Sárközi Józsefné tudomásul vettük. Meghívott vendégeink voltak, Mezőfi 
Zoltán polgármester, Pálmai Róbert Fidesz képviselője, és a gyermekvédelmis 
Nagyorosziból, ők nem jelentek meg az ülésünkön. A Jobbik helyi párt szervezetének 
vezető helyettese Ocsovai István úr jelen van. Ezt köszönjük szépen. Szerettem 
volna ha polgármester úr megjelenik, mert munkahely teremtésről is szó lesz, a 
kérdésekre választ kellett volna adnia.  
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(Oláh Tibor lemondott képviselői tagságáról, jelenleg 2 fővel ülésezik a Rétság 
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) 
 
A részletes költségvetésünk, amit a testületünk elfogadott, az alábbi: postaköltség, 
6.000,- Ft, irodaszerek 15.000,- Ft, belföldi kiküldetés 70.000,-Ft, egyéb dologi 
kiadások 80.000,-Ft, temetési támogatásra átadott pénzeszköz 50.000,-Ft. Az 
egészségügyi támogatásra 4.000 Ft lett tervezve. A temetéssel kapcsolatban úgy 
egyeztünk meg, hogy 15 eFt, és egy koszorú. Amennyiben nem kell koszorú, akkor a 
15 eFt-ot az önkormányzat fizeti ki. Mert az úgy van, hogy ha mi azt mondjuk, hogy 
temetés, akkor itt az önkormányzat kifizeti, és az OTP-ből a számláról levonja. Csak 
hivatalosan lehet pénzt kivenni. Sajnos tavaly a temetésekkel elcsúsztunk, és nem 
volt testületi, és kellett fél nap, amire Ritáék fent helyrehozták a 40 eFt-os 
költségeket.  
 
Mindenféleképpen szeretném, ha a kisebbségnek lenne segítsége. Külső bizottsági 
tagot felállíthatunk. Én gondoltam Németh Attila, Gáspár Lajosné, Jónás Pálné, és 
Bikkesné Fodor Ildikóra. Ez olyan, mintha a testületben dolgoznának. Most vannak 
feladatok.   
 
Kérem szavazzanak, ha a külsős személyek megfelelnek.  
 
A javaslatot jelenlévők 2 egyöntetű igen szavazattal elfogadták.  
 
6 embert el tudtam indítani iskolába, dadaképzés stb. A következő tanfolyamok 60 
éves korig mennek majd. Több, kimondottan cigányokra szabott iskolák lesznek. 
Munkahelyet is adnak, nem marad senki munka nélkül. Lesznek újabb tanfolyamok, 
60 éves korig megy, munkahelyet is adnak a tanfolyam elvégzése után. Kisebbségi 
önkormányzat feladata a közmunkaprogrammal kapcsolatban: megélhetés 
felmérése, bajba jutott családok megsegítése, Rétság Város Önkormányzattól 
segítségkérés, felvilágosító munka szociális ügyekben, gyerekek iskolába járásának 
felügyelete,( amíg Holman Ferenc volt az iskolaigazgató, ha probléma volt, mindig be 
voltam vonva, tavaly két levelet is küldtem az iskolának, választ sem kaptam) 
közmeghallgatás rendezése, munkavállaláshoz segítségnyújtás, környezet 
tisztántartása, kertek bevetése. Pályázati lehetőségek kihasználása fontos. Az 
országos roma szervezetekkel kapcsolattartás. Ezért kellenek nekem külsős 
emberek. Nem tudom, az önkormányzattól ki mit kért, de hallottam dolgokat, hogy itt 
nincs rendben semmi, az biztos. Hallom van a papírgyár, a kedves polgármester úr a 
múlt heti testületi ülésen nem szólt semmit, de hallom, hogy már 100 önéletrajz már 
be van adva, de egy cigánynak sincs benn. Most, hogy kitudódott a dolog, már bent 
van, de megnézném a 100 önéletrajz dátumát, hogy azok mióta vannak benn.  
 
Szeretném célul kitűzni, hogy minden roma család hasznos tagja lehessen a 
társadalomnak, a kultúra megőrzését, beilleszkedés segítését. Ehhez kell az itt élők 
tolerancia is. Mai napig hallani olyan szavakat, hogy nem ülök le egy asztalhoz egy 
cigánnyal, nem segélyből kell élni, hanem munkából. A rendszerváltás legnagyobb 
vesztesei a cigányok, romák voltak. Különböző lehetőségek megteremtése fiatalok 
számára, ahol szabadidejüket hasznosan is el tudják tölteni. Csatlakoztatás 
különböző rendezvényekhez, rendezvények szervezése, a rétsági Honvédségi Klub, 
aki a romákat örömmel várja. Senki más nem foglalkozik velünk ezen a téren. Kérem 
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jegyzőkönyvezni, hogy én utánajártam, mivel többnek gondot jelent a 30 nap 
igazolása, és akkor a szociálist megszüntetik, nekünk azt mondta a jegyző, hogy mi 
nem vagyunk szervezet, hát nagyon nem jól nyilatkozott, mert azok vagyunk, ezáltal 
én leigazolhatom a 30 napot, akinek gondja van. Én leigazolom, és ugyanúgy kapja a 
szociálist. A Cigány önkormányzat kifizeti az orvosit, ami 500 Ft, megveszi a 
mellényt, az sem több 500 forintnál, ha a temetőnél vagy árkoknál munka van, azt a 
négy órát, ezzel is mutassuk meg, hogy meg tudjuk csinálni. Szerszámot mindenki 
hozzon magával, mert azt nem tudunk venni.  
 
Gáspár Lajosné: Havonta járok a nyakukra, hogy rakjanak ki az utcára, mert igenis 
már 50 éves vagyok, mit mondott a jegyzőnő?! Majd, ha sorra kerülünk! A magyarok 
leállnak a kultúr mögé, a cigányok meg takarítanak, és onnan röhögnek ránk, mert ez 
mindig is így volt.  
 
(Kiabálás hallatszik a magnóról, nem igazán lehet kivenni, ki –mit mond.  ) 
 
Botos János elnök: Javasolja a Nemzetiségi Cigány Önkormányzat, hogy két 
havonta cseréljék kint a dolgozókat, hogy mindenkinek meg legyen az a 30 napja.  
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Megkérdezném, Éva néni milyen posztot tölt most be? 
Hogyan lett képviselő? 
 
Botos János elnök: Ő lett a következő, aki belépett. Fodor Peti nem lehet egy 
darabig tag. 
 
Botos Zoltánné : Mi mért nem léphetünk be? 
 
Gáspár Lajosné : Mert te nem vagy fölírva!  
 
Botos János elnök: Csak az léphetett be, aki két évvel ezelőtt indult, és rajta van a 
listán. Több klub összefog, a temető tisztasága fontos, zsákot, mindent adnak, lesz 
akció, szeretném, ha abban részt vennénk, azt a három órát kibírjuk mi is. Ne 
mondják, hogy a cigányok kihúzzák magukat. 
 
Gáspár Lajosné : Tavaly én voltam az iskolánál, nem baj?! 
 
Botos János elnök: Jó de én azt szeretném, ha többen lennénk. 
 
Oláh Sándorné : A temető gondnok ezért felvette a pénzt, régen is nem?! A 250 eFt-
ot felvette, a közmunkások meg takarították a hullaházat, meg mindent. Botlik 
Anikának lefagyott a keze. Nekünk Hajnis Imre azt mondta, ha nem mentek ki a 
temetőbe, holnap már be se gyere, és ők meg Marikával felvették a pénzt.  
 
Gáspár Lajosné : Figaró a temetőgondnok, háromszor szóltam neki, hogy a 
sírhelyről valaki ellopta a földet. A Virág Sándornak, a Sanyi bácsinak, a Fáni Sanyi 
bácsinak a sírköve oda le fog bukni. Két éve megy a dolog.  
 
Fodor Péter : Ha beszélsz a polgármesterrel, kérdezd meg, az önkormányzatnál, 
iskolánál, egészségügyben, miért nem takaríthat cigány, roma. Egy cigány miért nem 
hordhat ki leveleket? Vannak olyan cigányok, akiknek iskolái vannak. Pl. ott a Noémi, 
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jó most terhes, de iskolái vannak. Most már nem kell ki dolgozni a cigány, a  
magyarokat közvetítik ki, hogy utána folyósítsák nekik a segélyt. Egy cigány se kér 
az önkormányzattól, és nem élnek Rétságon putrikban a cigányok úgy tudom. Ami 
lehetőségek vannak, azt kihasználja a magyar is.  
 
(Kisebb káosz helyzet alakult ki a hangfelvétel alapján is). 
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Dórika Te nagyon jól tudod, a cigánynál környezet 
tanulmányt kell készíteni, a magyarnál ilyen miért nincs?! 
 
(Újabb kiabálás, többen beszélnek egyszerre, érthetetlen) 
 
Botos Zoltánné : Bementem a jegyzőhöz segítséget kérni, hogy a fizetésemből 
adjon ki 1.500 Ft-ot, úgy kihajtott, mint a fene. Ki nem állhatják a romákat. Utálják a 
cigányokat. Amelyik cigány tud nyalni, az maradhat.  
 
Gáspár Lajosné: Egyszer beteg volt a gyerekem, a gyógyszert kellett volna kiváltani, 
a szociálisomból kértem legalább 10 eFt-ot, azt mondta a jegyző erre neki nincs 
lehetősége, el lehet menni. Amikor a Gresina volt a polgármester, eljárt az iskolába 
is, megnézni a gyerekeket, olyan mint a Gresina Pista bácsi, már nem lesz 
Rétságon. A rétságiakat vetette fel a gyárakba, és kijött a gyárakba, megnézni, hogy 
viselkednek a dolgozók. A Zoli mit csinál?! 
 
 
Oláh Sándorné: Szemétláda, mocskos banda.  
 
(Ordibálás, kiabálás, nyomdafestéket nem tűrő bekiabálások) 
 
Oláh Tibor: Jön az Uskert Krisztina, és viszi is el a cigány gyerekeket. Ha nem 
járnak a gyerekek iskolába, viszik el őket. A tanár meg szájba vágott egy cigány 
gyereket, most hallottam nem régen. Az igazgató asszonynál ez ügyben bent jártam, 
úgy elsimították az ügyet, ha magyar gyerek csinál valamit, nincs fenyegetve a szülő 
intézettel. Azt mondta az igazgató nő, a rendőrség felé fordul, de ez a mai napig nem 
történt meg.  
 
Botos János elnök: Ha erről tudomásotok volt, miért nem szóltatok? Az iskolát 
kellett volna feljelenteni a rendőrségen. Mikor az előző testület volt, adtak ki előleget, 
azóta nem. A Zolit és a jegyző asszonyt feljelentették, és megtiltották, hogy előleget 
adjanak ki. Ők kiadnák most is, de a Girasek Karcsi - féle testület leállítottak mindent, 
nem rajtuk múlik, higgyétek el. A Zolitól, aki egy időben egyeseknek zsebébe is adott 
pénzt, az önkormányzat azt is elvonta a Zolitól.  
 
Gáspár Lajosné: A Krisztikének a gyámügyesnek miért kellett volna itt lenni?  
 
Botos János elnök: Azért, hogy az új listát átadhassuk neki, mert lista nélkül nem 
kapnak élelmiszer csomagot. 4 csomaggal többet szeretnék kérni. Ha a gyerek 
három napot hiányzik az iskolából, engem megkerülve rögtön Krisztikének szólnak, 
holott nélkülünk nem intézkedhetnek, mert kötelességem minden cigányos ügyben 
részt vennünk! Nélkülem nem jelenhetne meg sehol senki, amíg én ott nem vagyok! 
Polgármester urat azért szerettem volna, ha megjelenik, hogy Pista bácsi tegyen fel 
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neki pár kérdést, és nektek is válaszoljon. 270 cigány szavazó van Rétságon, ami 
igencsak nyom a latba.  
 
Jónás Pálné: A tiszteletet nem adta meg egyik meghívott sem a roma kisebbségnek.  
 
Oláh Sándorné: Ki törődik a cigánysággal? Hol foglalkozik a Zoli velünk?! 
 
Botos János elnök: Átadom a szót Ocsovai István úrnak, a Jobbik helyi szervezet 
vezető helyettesének.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Üdvözlök minden résztvevőt. A cigánysággal 
való kapcsolatról annyit, hogy régóta itt lakunk, soha nem volt ellentét köztünk, szinte 
családias volt mindig is a kapcsolat. Többször felkeresnek engem, mint villamossági 
szakembert és tanácsot kérnek tőlem. Én egyszer megsértettem egy közösséget 
(akkor még itt működött a laktanya), azt mondtam, hogy több katonatiszt tartozik 
nekem, mint cigány. Többen vertek át, többen nem fizették ki a munkadíjat, a mai 
napig sem. A MÉH telepen dolgoztunk 21-en, ebből több mint a fele cigány volt, nem 
volt problémánk velük sem.  
 
A Jobbik első hallásra országos szinten egy „fekete bárány”. Ha megkérdezek egy 8 
osztályt végzett embert, hogy mit tudsz a Jobbikról, sajnos a válasz, hogy a Jobbikról 
annyit tud, hogy „nyírja a cigányokat”. Erre a válaszom az, hogy akkor nem sokat 
tudsz. Érettségizettnek ha felteszem ugyanezt a kérdést, a válasz, „nyírja a 
cigányokat, meg a zsidókat”. Ennyi, több semmi. Magasabb végzettségű emberektől 
(pl. orvosok, meg egyéb) ha megkérdezem, mit tudtok a Jobbikról, a válasz, hogy 
……...(sajnos az előző szó érthetetlen, széknyikorgás miatt). Na ez a baj, nektek 
kellene vezetni a társadalmat, és nem vállalják fel.  
 
A másik része, amit Önök TV-ben, interneten látnak, hogy mit akar a Jobbik, 
nagyrészt el vannak ferdítve. Több oldalról meg kell vizsgálni az eseményeket, 
olvasni, informálódni kell a dolgokban. Érdekes élményem van. Nagybörzsönyben 
volt egy ünnepség, a vásártéren, padok voltak, és sátrak, ott ültünk a családommal. 
Mellettünk lévő padsoron egy cigány család ült. A Vona beszéde két harmada után el 
kezdett beszélni, ehhez a roma családhoz. Megpróbálta felvázolni, hogy milyen 
szinten vannak megtévesztve. Milyen szinten próbálja a sajtó és a politikusok 
megtéveszteni, és milyen célból az embereket. Ezen kívül felvázolta a jövőt, hogy 
hova juthat ez a folyamat. A sátor pódium keretében, ha kb. 50-60 fő eljönne a 
környékről, hajlandók lennének-e a rétságiak eljönni, ha lejönne egy országos Jobbik 
vezető.    
 
Botos János elnök: Elmennénk, én már mondtam Pista bácsi, szívesen elmennénk. 
A TV-ben párt arcok vannak. Én azért hívtam magát is és Zsoltit is, hogy 
személyesen beszéljenek. 
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Én számítok arra is, mivel vonzáskörzet Rétság, 
úgy a környező településekről is jönnének, (Szátokról, Tereskéről, Vadkerten is van 
több ügyfelem, akivel szoktunk beszélgetni ilyen témáról) nagyobb lenne a 
nyilvánosság. Egy órás előadás lenne. A Jobbiknál pénz és osztás nincs. Nagy 
családból származom, gyerekkoromban megvacsoráztunk, az apámnak meg ha 
maradt, evett. 8-as koromban kaptam először új ruhát. Volt ilyen is. A Jobbikos 
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előadók ingyen jönnek, csak az előadó útiköltségét, kb. 20 eFt-ot  felvállal a megyei 
Jobbik. Tavaly még ez is saját költség volt, öten hatan dobtuk össze. Kisebb 
viszonylatban vetítéses formában én vagy a Zsolti szombat délutánonként szívesen 
tartunk előadást, hogy a kölcsönös bizalom kialakulhasson. Ez az öt perc erre kevés,  
hogy bebizonyíthassam, hogy a Jobbik nem az, aminek a sajtó 99,99 %-ban 
bemutatja.  
 
Néma Mihályné : Amit a TV-ben a Jobbikos mondott, igaza is van. Teljes igaza van 
a Jobbiknak. Ha lop az a gyerek, vagy valamit csinál, az egész családtól el kell venni 
a pénzt, dögöljenek meg! Így van!  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Nem tudom mennyire ismerik pl. a miskolci 
cigány vajdát. Jó olyan, amilyen, de vannak. Én már kerestem interneten, ha én 
eljutok odáig, hogy egy ilyen előadást össze tudok hozni, akkor értelmiségi cigányt 
hívok, fel akarom venni velük a kapcsolatot. Ők is meg tudják győzni Önöket, hogy 
így van. Több cigány közösség, család keresi meg a Jobbikot, jöjjenek már, védjék 
meg őket. Nem csak mindenhol az van, hogy nyírják a cigányokat, nem erről van 
szó. A Zsolttal felvetettünk egy valós dolgot, a választással kapcsolatban 
térségekben beindult már a Jobbik szervezésében egy olyan felzárkóztatás, hogy 
úgy mondjuk, hogy működik. Gyöngyöspatán még van egy kis ellenállás, és sokféle 
dolog. Rabszolgaságnak tartják hogy naponta 5-6 órára ki kell menni erdőt tisztítani, 
de ehhez nem tudok hozzászólni, ehhez ott kéne lennem, hogy most jogos a 
felvetés, vagy nem. Én meg a Zsolt bevállalunk egy olyat, hogy három főt elviszünk 
ilyen területre, a polgármesterekkel beszélgetni, másfél, két esetleg három órát, ők 
elmondanák, hogyan működik ez.  
 
Gáspár Lajosné: Kíváncsi lennék, mert azt mondják, hogy Gyöngyöspatán a 
Jobbikosok terrorba tartják a cigányokat.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Technikailag gyerekkoromtól fel vagyok 
készülve, már akkor filmeztem, most videózom, tehát tudnék erről a látogatásról 
olyan filmet, olyan videót készíteni, amit a többiek meg tudnának nézni. De ha valaki 
vállalja, hogy másik kocsival jön, mehetünk nyolcan is. Nekem öt személyes kocsim 
van, ketten mennénk Jobbikosok, három főt tudnék elvinni. Szélesíteni kell a 
kapcsolatot, több vezetőt meg kell ismerni. 
 
Sárközi Józsefné tag és Oláh Tibor elhagyta a termet 15 óra 15 perckor. 
 
Botos János elnök: Szerettem volna, ha a meghívottak most eljönnek.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Meg kellene beszélni úgy részben egymás közt 
is maguknak, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy hagyjuk. Ez döntés kérdése. Mi 
készek vagyunk arra, hogy ilyen akciókat, ilyen döntéseket megszervezzünk, és 
ebben segítsünk. Mert ez ott jön pozitívra, hogy az ilyen látogatások alkalmával meg 
tudjuk győzni, hogy ellentétes véleményt  alakítsanak ki, illetve győződjenek meg a 
gyöngyöspatai dolgokról, akkor már csak utcán egy kis beszélgetés, és akkor nem 
hárman fogják tudni, hanem tizenhárman, meg százharminchárman. Nagyon-nagyon 
cseles a sajtó, nagyon vigyázni kell minden vonatkozásban. Volt itt egy előadás, amit 
a Novák Előd tartott előadást a sajtó, és a Jobbik viszonyáról. Kimásoltam neki, hogy 
létezik az MTI-nek egy olyan utasítása az emberei felé, hogy a Jobbikból ki vannak 
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tiltva az események, és itt van, hogy a Jobbik valahol koszorúzást tart. És alá van 
írva, hogy tudósítás csak akkor, ha balhé van. Ha nincs a Jobbik körül balhé, akkor 
tudósítás nincs. De ha van balhé, akkor tudósít róla.  
 
Sárközi Józsefné tag és Oláh Tibor visszatért a terembe 15 óra 19 perckor. 
 
Botos János elnök: Be tudják mocskolni.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Mocskolódási szándék van. Vannak programok, 
amik Rétságon is megvalósíthatóak.  
 
Néma Mihályné: A Fideszesek itt is harcolnak, pláne a Bőte Margit.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Nincs a Fidesz és a Jobbik között partnerség. 
Nem társként, partnerként, hanem megpróbál kerékkötő lenni, a kialakuló helyzetnek, 
a pozitív eredménynek. Sok ellenállásba ütközünk. Ilyen szempontból nem könnyű, 
de megpróbáljuk, részünkről volna ilyen lehetőség is, meg szeretnénk is túllépni 
ezen. Részünkről országosan is van egy ilyen dolog, de kevés helyre jutnak el. Nincs 
megfelelő bizalom. Valami miatt Morvai Krisztinát nem sokan szeretik, Ő jogász volt. 
Jobbikos csónakban evez, de nem párttag. MSZP-nek is dolgozott, hát istenem, 
megbízással megkapott egy ilyen feladatot, azt elvégezte, megkapta a pénzt. Akkor 
Jobbik még nem is volt.  
 
Jónás Pálné : Akkor ezt most hogy értsem, a roma és a Jobbik  barátságot köt?! 
 
Ocsovai István Jobbik képviselője: Nem, nem, beszélgetésről, meggyőzésről van 
szó. 
 
Néma Mihályné : Majd utána szavazni kell rájuk! 
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Beszélgetés, meggyőzés, hogy a cigányság nem 
mumus.  
 
Botos János elnök: A Jobbik nem a cigányokat akarja megölni. Rétságon a Kossuth 
utca volt már Chicago Nógrád megyében, hogy azt itt milyen dolgok voltak 
egyesekkel. De még itt nem vonult fel a Jobbik, pedig jó pár párttag van itt is. Máshol 
meg kivonultak volna, amik itt történtek, meg lopások, meg betörések.  
 
Ocsovai István: Kb. 6 évvel ezelőtt, innen a Kossuth utca végéről négy fiú 
meglátogatta a portámat, 370 eFt-ba vittek el olyan alkatrészeket, amik újak voltak, 
nem használt ócska hulladék. Rozsdamentes lemez, stb. Nem lakossági hulladék 
volt. 
 
Jónás Pálné : Hát hogy tűnhetett el? Hát fogta és ellopta.  
 
Botos János elnök: Aki nem ismer, általánosít, ezért vagyunk leírva.  
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Nem azt mondták, hogy a Hevesi Mónika feltörte az 
újságost, hanem hogy a cigányok feltörték.  
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Ocsovai István Jobbik képviselő: Olaszországban volt, hogy lányokat futtatnak. És a 
magyar sajtóban az jelent meg, hogy az olaszoknál magyarok lányfuttatás miatt 
lebuktak.  
 
Néma Mihályné: Ha a gyerek elmegy lopni, tételezzük fel, ahogy mondta a Jobbikos, 
és az egész családtól, öreg anyjától, öreg apjától és a szüleitől megvonják a pénzt, 
akkor még jobban elmegy lopni! Mert meg akarják vonni, természetes.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: A legtisztább az volna, ha a mindenkori vezetés 
azt mondaná, vannak tizenketten, oldják már meg, és olyan javaslatot tenni, ami 
elfogadható a vezetés számára, és működik. Én vállaltam, amit vállaltam, ebből 
semmi hasznom, semmi juttatásom nincs. Valamiért úgy érzem, hogy csinálnom kell, 
mert nem mindegy a gyerekeim milyen jövőt élnek meg.  
 
Oláh Sándorné : Azért mondom Pista bácsi, és ezt magyarázom, hogy analfabéta 
embereket nem lehet ide betenni. Azt se tudják, mi fán terem. A János okos, a 
többiek mind csak kis segédek.  
 
Botos János : Nem mindenki buta itt Rózsika, csak nem akarnak vele foglalkozni.  
 
Oláh Sándorné: Ha havonta egyszer lenne ülés, akkor se jönnének el, azt mondják, 
minek menjek én oda, úgyse lesz semmi.  
 
( Néhány percig kb. 5-6 érdeklődő beszél egyszerre). 
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: A nemzet sorsa a levegőbe lóg. Elúszhat a magyar 
föld 2014. után.  
 
Gáspár Lajosné: Akkor most csak fél Magyarország van elúszva.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Nem tudom mennyit jelent maguknak, hogy 
Magyarország. Én nekem jelent, mert … 
 
Jónás Pálné : Jelent végül is, mert a hazánk, de nincsen megélhetőség. Az utóbbi 3-
4 évben olyan nagy a szegénység, el van adva Magyarország, aki csak teheti elmegy 
innen. Munkahely hiányában kell elmenni. 
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Londonban Pécs lakosságával azonos magyarság 
él. Nem Angliában, Londonban. Fel tudnék ismerős családokat is sorolni. 
 
Botos János elnök: Csak Rétságról durván 40 magyar van kint.  
 
Fodor Péter : Pista bácsi, ha a hatalom a Jobbik kezében lenne, mi lenne másabb, 
mi a cél a cigányokkal? Mire menne ez ki?  
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Így semmi, hogy csak kapok egy státuszt, és nincs 
mögöttem semmi. Ez arra menne, hogy minél több közösség, ember megértse, a 
Jobbik szándékát, együttműködését.  
 
Gáspár Lajosné: Ha jön a választás, majd a voksodat szépen rájuk teszed!  



Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat                         2/2013. sz. jegyzőkönyv 

 9

 
Jónás Pálné: De mi ez a Jobbik tulajdonképpen? Mit jelent? Ez egy szervezet?  
 
Botos János elnök: Hát ez egy párt. 
 
Gáspár Lajosné: Fideszesek nem nyírják a romákat?  
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: 7-8 éve alakult párt a Jobbik. Vona Gábornak van 
egy írása, amiben leírja mikor, és milyen körülmények között alakult meg a Jobbik. 
Ha a Jobbik hatalomra jut, elképzelhető, hogy Európa olyan blokád alá vonja, mint 
most az Iránt, és akkor mindenki fel lesz háborodva, hogy na kellett ez nekünk, és 
akkor kitör egy balhé, és akkor mivel hogy a Fidesz és az egyéb parlament 
megszavazta, hogy külföldi rendfenntartó erők bejöhetnek az országba, …… 
 
Gáspár Lajosné : Be fognak jönni!! 
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Na akkor ezek be fognak jönni, és minket 
Jobbikosokat meg fognak harmadolni. 
 
Fodor Péter: Értem én, hogy mit mond! Jogos.  
 
Ocsovai István Jobbik képviselő: Olyan nyugdíjas alezredes, biztonsági szolgálatot 
vezető, aki még a kommunista rendszerben volt fiatal, olyannak az írását én el tudom 
hozni, ki tudom nyomtatni. Aki még a régi rendszerből jött, és a Független Jogász 
Szövetség tagja, három oldalban leírja, hogy van kockázata annak, ha igenis a 
magyar parlamentben olyan emberek vannak, akár csak pár darab is, akik külföldi 
állampolgárok. Zsidózás, én ott voltam, amikor Vona Gábor ezt először kifejtette, első 
nap még semmi nem volt, második nap kezdődött, és a harmadik nap bonyolódott 
bele, mikor már külső erők, olyan erők, emberek (pénz, egyéb, mindenféle) akkor 
indult el az egész. Nagyjából itt be is fejezném. Szakítanak –e a sátor pódiumra időt, 
itt nálam, kb. egy órás, 60 fő befér, ha kell 100 is. Tudnék áldozni szombat 
délutánokat az előadásokra. Vannak radikális Jobbikosok is, ilyen is van, olyan is 
van.  
 
Botos János elnök: Majd április után Pista bácsi, akkor már jó idő is lesz. Nagyon 
köszönöm Pista bácsi, hogy ennyivel okosabbak lettek, remélem, és akkor élünk vele 
mindenféleképpen, és áprilisban össze fogunk ülni, és az utazást is 
megbeszélhetjük. Csodálatos a Gyöngyöspata. A radikális Jobbikosok Kis Verőcén 
jártak át, akkor halt meg a nővérem, mert ugye hogy a férje leszurkálta, mind a ketten 
meghaltak a lényeg, és ott egy cigány soron mentek át a táborba gyalog, és ott a 
cigányokba beleköttek, rámentek a házra, verekedtek, voltak a cirkuszok. Úgyhogy, 
amíg három napig tartott a temetés, ott voltak a rendőrök. Nagy cirkusz volt.  
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Akkor most hárman vagytok a testületibe?  
 
Botos János elnök: Hárman leszünk, ugyanis Molnár Róbert a jövő héten, mivel 
most külső bizottság lett választva, én még hivatalos papíros lemondást nem kaptam. 
 
Gáspár Lajosné: Robi már egyszer lemondott, minek jön vissza? 
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Botos János elnök: Ő nem adta be írásba, csak annyit mondott az Editnek, ha van 
valaki helyette, akkor ő erről lemond. Csak bejött szólni az Editnek, üzent. Tibikétől is 
hivatalos papírba várom a lemondásodat. Gondold át. 
 
Botos Zoltánné: És ha a Tibor nem akar lemondani, akkor milyen posztot fog 
betölteni?  
 
Botos János elnök: Akkor nem mond le.  
 
Oláh Tibor:  Azt mondtad nekem Jankó 5-én, hogy ne szóljak bele semmibe, akkor 
én minek vagyok képviselő?! Hogy mér intézkedtem a Ricsinek az ügyibe, hogy 
megkapja a halasztást?! Hát mer cigány, segítettem. 
 
Botos János elnök: De akkor is kérned kellett volna, mert jogszabályba ütköztél! 
Figyelj ide, ne kapjál be, mert ha azt mondod, Te Jankó, megírtam egy 
hosszabbítást, ennek a gyereknek, gyere rakjál rá pecsétet.  
 
Oláh Tibor:  Amikor először mentem hozzád, azt mondtad, ilyeneket rám bízod. 
 
Botos János elnök: Figyelj ide, ezért nem kell megsértődnöd, ha valami olyan 
levelet írsz, és jót látok benne, akkor igenis lepecsételem és aláírom. 
 
Oláh Tibor: Szerintem ebbe én jót láttam.  
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Pikácsné miért nem mond le? Hogy képvisel bennünket? 
Mondjon le, engedjen maga helyett egy másikat.  
 
Botos János elnöke: Sehogy nem képvisel bennünket. Én kétszer is megkértem rá, 
de eddig írásban nem mondott le. Tibike most hiába sértődött meg, mert a Bendzsúr 
Ricsinek meg az Albinak kérte a börtön fele a halasztást. Hogy a börtönbe egy 
hónap, meg így, meg úgy. Jogomban áll elolvasni, és lepecsételni ha cigány 
kisebbségről van szó. Ebbe kár, hogy megharagszik. Azért tudjak már róla, hova ír a 
cigány kisebbség nevében?!  
 
(Kiabálás) 
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Azt beszélik Rétságon, hogy a Ricsi gyerekeinek ki kell 
menni a házból. 
 
Botos János elnök: Én nem tudok róla, ki mondta ezt Tibike? Hogy mi intézkedtünk 
a múltkori testületi ülésen, hogy a Ricsi gyerekeit kirakják a házból?!  
 
(káosz helyzet) 
 
Na álljunk meg egy kicsikét, ne keverjünk Tibike. Egy beszélek, és én beszélek. Ne 
keverjünk kifele. Tibike, mit mondott a jegyző asszony?!  
 
Oláh Tibor: Te felhoztad, hogy szegényeknek csinálsz egy jótékonysági akciót. 
Felhoztad, hogy nincs a Ricsi nevén a ház, ideiglenes hatállyal kapta meg ezt a 
házat.  
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Botos János elnök: Én általam, én általam, én általam, mert én bementem, és a 
Ricsi …. 
 
Krízis helyzet volt. 10 hónapra kapta meg a Ricsike a házat azzal, hogy több 
gyereket oda nem visz. Tavaly kirakták volna, könyörgött, én feljöttem vele. A 
negyedik gyerek lenne, mert a Tündike csak azt tudja csinálni. Bementek a 
gyámhivatalba, és seggel kijöttek. 
 
Gáspár Lajosné: Az nem igaz! Én járok a Tündihez, takarít, rendezi a gyerekeket. 
Mindenük meg van azoknak a gyerekeknek.  
 
Botos János elnök: Azt mondta a jegyző asszony, ha nem segít nekik valaki, igenis 
a járás beleszólhat.  
 
Gáspár Lajosné: Akkor külsősként majd én fölkarolom őket! Majd el fogok 
mindennap menni hozzájuk, megnézni, hogy bőgnek-e? Meg van-e a gyerekeknek. 
 
Botos János elnök: Nem kell kiforgatni a dolgokat, hogy kisebbség! A külsős 
bizottsági tagnak az az első feladata, hogy jövő héten tartunk egy ülést, én 
megcsinálom a nyilvántartásit, Editke megcsinálja nekem, ki lesz osztva, minden 
házhoz el kell menni, név, férfi, nyugdíjas, szociális, vagy nem dolgozik, a gyerekek 
hányadik osztályba járnak, ki kell tölteni mindenkire, komfortos-e a lakás, van-e WC 
stb., fel kell mérni. Tudni kell, ha pályázatot beadunk, nem tudunk semmit a másikról.  
 
Sárközi Józsefné: Régen jobb volt a cigányoknak, mindenki dolgozott. Most egy 
négy évtől van ez a nagy zuhanás. Én már 57 éves vagyok, védett korban vagyok.  A 
fiatalok nem akarnak menni dolgozni. 
 
(Óriási hangzavar) 
 
Botos Zoltánné: Amikor a Jónás Pál volt, mentek a gyerekek kirándulni.  
 
Botos János elnök: Most mér mondod, tavaly előtt voltunk kirándulni Egerbe?! 
 
Bikkesné Fodor Ildikó: Befogom a számat, ha elviszel minket kirándulni.  
 
Botos János elnök: Össze kell fogni, írni a pályázatokat, és mehetünk kirándulni. A 
kisebbségi irodát elvették, megfigyelő szoba lett. Nekem feketén fehéren le van írva, 
hogy az emeleten a kis tárgyaló teremben biztosítanak egy asztalt, számítógépet, 
internetet, telefont. Jelenleg ott van egy asztal, de azon kívül semmi nincs. Egyenlőre 
egy gépet sem tud adni. Kicsi türelmet kért a jegyző asszony. Most 8 embernek kell 
dolgozni. 
 
Kérek mindenkit, akinek igazolásra van szüksége időben szóljon, hogy az 
igazolásokat meg tudjam csinálni.  
 
Horváth Elemér: Tavaly megígérted, hogy elviszel minket kirándulni. 
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Botos János elnök: Hirtelen olyan temetések jöttek, amire nem számítottunk. Elsőbb 
volt az, mint a kirándulás. Az idén mindenféleképpen bepótoljuk.  
 
Fodor Péter: Te Jankó, és ami 4-5 számítógép, ami van fönn a nyomtatóba, ki fogja 
most elvinni. 
 
Botos János elnök: Nem tudom, azt mondta a jegyző asszony, kis türelmet kér….. 
 
Fodor Péter: Tudod ami ott van fönn a nyomtatóba, ki fogja azt most hazavinni?!  
 
Oláh Sándorné : Aki közel ér a tűzhöz!!! 
 
Botos János elnök: Oláh Tibikének mondom, jól gondolja meg százszor, mert most 
nyolcunknak is kell itt dolgozni. 
 
Oláh Tibor: Most segíthetek a cigányokon, vagy nem? 
 
Jónás Pálné: Egyedül nem, csak a testület.  
 
Botos Zoltánné: Éva néni mondja, hogy csak a fiatalok dolgoznak az utcán, akkor 
maga miért nem megy el a jegyzőhöz, vagy a Gyurihoz …. 
 
Sárközi Józsefné: Ezért mondtam, hogy cigány – paraszt! Most már kimondom! 
Nem mindig a fiatalok többször voltak kinn?! 
 
Botos János: Mindenki időben szóljon, ha kell a 30 napról az igazolás! 
 
Oláh Tibor lemondott tag: Visszalépünk! Visszalépek! Nem akartam a Janival 
beszélni. 
 
Botos János elnök: Ha nem akar beszélni, akkor nagyon sajnáljuk. Jövő héten 
testületi ülés lesz csütörtökön, addigra kész lesznek a nyomtatványok, meg minden. 
Esküt is le kell tennetek, mint nekünk. Vége lehet? Nincs több kérdés? Az ülést 16 
óra 15 perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Sárközi Józsefné                                                                               Botos János 
     képviselő                                                                                           elnök 
 
 
 
 
 
 




