
Roma ku rzu s jd r6riiknek
Pest megy6ben hdrom hete tart az a Magyarorsz6gon eddig egye-
dti l6ll6 k6pz6s, amelyben rend6roket oktatnak a hazdnkban legel-
terjedtebb cigiiny nyelvjtiriisra, a lov;lrira, roma kultfra- 6s hagyo-
miinyt6rt6netre, valamint konfliktuskezel6sre. A tanfolyamra
PHARE-pdlySzaton nyert csaknem szlzezer eurdt a pest Megyei
Rendcir-f5kapit5nys5g, a megyei onkormtinyzat 6s a Konszenzus
Alapitvdny i i l tal alkotott konzorcium.
Mint Pap Judit, a f6kapitSnysiig sz6vivcije a HVG-nek elmondta, a
kur zus 24O r6sztvev6j6t 6nk6ntes jelentkez6s a lapjiS n vdlasztott,iik
ki a megye mind a t3 rend6rkapitdnysiig;ir6t. J6val t0bben 6rdek-
l6dtek a Budapesten, Cegl6den, Dunakeszin 6s Szigetszentmikl6-
son foly6 k6pz6s irdnt, mint ahdny ember oktatdsiira lehetds6g
van, koz6lte, 6s hozzStette: elscjsorban olyan - p6ld5ul j6r6rszolgd-
latot teljesit6 - rend6rdk tanulhatnak, akiknek mindennapi munkd-
juk sordn rendszeresen akadhat dolguk romiikkal.
Az alapvetcl c6l nem a nyelvtanulds, hanem inkdbb a multikulturdlis
k6pz6s, a konfliktuskezel6si m6dszerek elsajdtit,isa - fejtette ki a
HVG-nek a tanfolyamot szervezS Konszenzus Alapfiviiny igazgato-
ja, Gesk6 SSndor szocio169us. A nyelv funkci6ja ebben az esetben
nem els6sorban a kapcsolattartds, hanem ink5bb a bizalom6pit6s -
mondta. A loviir iul tud6 rend6r vdrhat6an toleri insabb lesz a romiik
ir5nt, bizonyos helyzetekben oldhatja a feszUlts6get, ha meg6rti
anyanyelvUket, 6s a kolcsonos elcjlteletek envhit6s6ben is seoithet
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a nyelvtudds - v6lekedett. Alapfokri, 4O 6r6s k6pz6st 169 pest me-
gyei rendc5r kap, majd a legjobb hfsz k6zUlUk egy 120 6riis kurzuson
folytathatja tanulmdnyait egeszen a kciz6pfokrj nyelvvizsgiiig. A
konfliktuskezel6s ktllonb0z6 m6dszereit a tanfolyam 240 r6sztve-
v6je 30 6r6ban ismerheti meg, k6zel k6tsz6zan pedig roma n6pis-
meretet, kultfra- ds hagyomdnyt6rt6netet is tanulnak - mondta
Gesk6 Siindor.
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A Konszenzus Alapftv6ny f6k6nt konfl iktuskezel6si, kisebbs6qi
programokkal 6s koz6ss6gfejleszt6si munkdkkal foglalkoz6 buda-
pesti szervezete k6sz a folytatiSsra ls. Mint az igazgat6 kcjzOlte, dr-
deklddtek mdr a lehet6s6g irdnt mds megy6k rend6rs6gei is,6s k6-
vetend6nek nevezte a Pest megyei kezdemdnyezdst az orszdgos
f6kapit5ny, Sal96 Ldsz16, a kisebbs6gi ombudsman, Kaltenbach Je-
n6, valamint az Eur6pai Uni6 budapesti nagykovet6nek, JUrgen
Koppennek a megbizottja, aki r6szt vett a tanfolyam megnyit6jdn.
Ujabb, hasonl6 kurzust azonban egyel6re sehol sem terveznek. Az
ORFK Szem6lyLigyi Fciigazgat6sdga ugyanakkor a HVG k6rd6s6re
frSsban azt v5laszolta, hogy a rendcirk6pz6s minden szintj6n 6vek
6ta foglalkoznak a kisebbs6gek kultfriijdnak 6s nyelv6nek oktat6-
siival. A Rend6rtiszti F6iskola Rend6szeti Vezet6kdpz6, Tovdbbk6p-
z6 6s Kutat6intdzet6ben toviibbk6pz6s keretdben folyamatosan
vezetnek t16ningeket tisztek ds zdszl6sok szdmdra a kapcsolat javi-
t6sa 6rdek6ben.
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LovSrinyelv-rira
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