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t€vritra terelhetik int€zked6'
seit. Megismerkednek a roma

i.riitril"lr, nvelwel €s a konf"
l iktuskezel6s alaPiaival '

(R6szletCt a 2' oldalqP)
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r(int dldozzrik! Taldn ezzel
i mottdval is kezdddhetne
tdtf6n az az eryeves'omoldgiai kdpzds, emely-
.rek fd cdlja, hogy a renddr-
sdg intdzkeddsei kcizben ne
icirtdnj en diszkrimindcid.

Epp ezek megakadJlyozdsa vdgen
szeretn€k megismertetetni a rend-
6rciket a roma kultfudval, a rornt
nyelwel, ds segltsdget nyijtanak a
roma-renddr konlliktus kezelds6
tiez. A Pest megyei renddr-fdkap!
tdnysdg a Konszenzus Ataplt-
vdnnyal €s a megyei kcizgyrlldssel

; ,karriltve elnyerte a Phare-program
. anyag td.mogat6sd.t. A most indu.l6
;;kdpzdsen a Pest megyei kapiteny-
is{gok dolgozdi vehetnek r6szt,
akik zdmtnel cink€nt jelen&eztek

program egyedtildlld Kdz6pEur6- kap, majd a f6i;koHn iotytatfratjapdban, ebbdl a szempontbdi rittdr6. tanulmdnyait.

:Tg."jfl* liggn{i\,tov!- - Art6t frisgetlenril, hogy mi

romdk feld, sem tavaly, sem az
iddn nem jelentkezett egfyetlen ro-
ma fiatal sem erre a prograrnra -
folytatta a fdkapitdny. - Mi szeret-
ndnk, ha mindl tcibben lenndnek a
sorainkban, bdr pontos adattal
nem rendelkeziink arr6l, hogy
most hdnyan varurak, ugyanis ez
pozidv diszkrimindcidnak szlml-
tana. Sokkal jobban ismerik a saidt
szokdsaikat, ds ktinnyebben sidt
€rtenek az drdekeltekkel. Addig is,
amlg megnd a sz{muk az
dllomJnyban, az iskola lehet6sdget
ad arra, hogy jobban megismegiik
a kultuljukat, Igy tcibbet tudha-nL;lglge_Ir! Tegteszr.iLnk, €s nyirunk a

nomol6 gia iehdd rtiknek
^- Romol6$1ai k€Pzdst indit a-- 

Pesn fvfJgVei Rend6r-f6kaPi-
.i 
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lr ltutrg. Az oktat6s cdlja'

rtofi J r'endfunek ne legYe-

. nJi'otv"n el6ltdletei ' amelYek

.- Taldn meglepd, de hrljelentke. szont az kell, hogy az idei k6pzdszds volt - mondta dr. Ignte, lsndn j6l sikertilj0n.

*t^l*1!lok,, fokapitdny. - A pest megyei renddr-fokapi-
A oersKohzottak hetente egy alka_ tenyseg az aiapokndl kezdi a refor-lommal vesznek r€szt az el6idaso- rnoi, f[y tiimogatja a fiatal romakon, amelyeket kdtelezd ldtogar- szarmiiasri ttizepiskomsol-lo-
niuk. Mellette nyelvdrdkon melra- vdbbtanuldsdt is. XizrilUk az, aki a
lulidk a cigdny nyelvet is." Kvd- Renddrtiszti F6iskoldn ,r.rutnu t-
r9111::t,.I.pon.hdsz fd rdszdre vdbbtanulni, pdtydzatot adhat be,of9rtJi$ a kdzdpfok( nyelwizs- ds ha a tanuimdayi dtlaga eldri a
f^#: i:*:g::sdt, a tobbiek arap- 3,5-cit, akkor etkeiesi, r""[eei-;;-
IoKon sa,auqdk el a nyelvet.. Ez a tamogatdst, ruhdzkoddsi ,.-getyt
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A r0mdk nem akarnak renddrrik lenni
Jem az embert, hanem a

hrnk meg rdluk, €s kdnnyebben
meg€rthegiik 6ket.

A renddrrik iskoldrdl iskol{ra
jdrnak a megydben, ds felvild-

, gosttjdk a fiatalokat arrdl, hogy a
megl6v6 konfliktusokat hogyan
lehet megoldani b€kds kdriilmd-
nyek krizcitt. A hdtrdnyos helyze-
t0 munkandlkii l ieknek hetente
egy alkalommal eldaddsokat tar-
tanak'a drogprevenci6rdl, az al-
koholprobl€mAirl l. Ez az tj,
romoldgiai kdpzds riiabb ldp€s
afeld, hogy a renddr-roma konf-
liktus enyhtiljcin, ds iddvel meg is
szunron. J{rmi Hilda

-A lovdri nyelvvel Cs a romn kuttirdval istttertceanet< 6 findnpesti "gn",irrrtrn"oi


