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Hirek

Ha tudom5sa van valamilyen hir6rt6kt i  dolog16l, akkor elkUldheti  szerkesztoinknek. Kor6bbi
hireinket ide katt intva 6rheti  el

Belfdld Klilfoldi-Eu Region6lis Sport BSK hirek Kultura ESyeb

Cig6ny nyelven I Angol nyelven

2004. 05. 17. - Befejezi5ditt a 240 Pest megyei rendor romol6giai k6pz6se a mult h6ten
folyam6n. A 170 jArSr 6s kdrzeti  megbizott,  valamint 70 nyomoz6, akik r6szt vettek a
tanfolyamon, mri l t  6v szeptember6tol cig6ny nyelvet, cig5ny kult fr6t 6s f6k6nt
konfl iktuskezel6st tanultak. A k6pz6sre onk6ntesen jelentkezett rend6rok m6g egy vezetoi
treningen vesznek r6szt a honap v6g6n tudta meg ma a Romaweb.

A tanfolyamot v6gzett rend6r6k munk5j6t nagym6rt6kben megkonnyit i  az a tudds, amit
megszereztek, 6s bdr voltak fenntartSsok a k6pz6ssel kapcsolatban, de mind a
kapit6nys6gvezet6k, mind pedig a hal lgat6k pozit ivan 6rt6keltek a programot - mondta a
Romawebnek Gesk6 SSndor szociologus, a Konszenzus Alapitv6ny igazgat6ja.

A k6pz6s koordin6tora a Romawebnek azt is elmondta: a k6pz6s fo c6l ja volt ,  hogy a
rendorok elgondolkodjanak, hogy egy adott helyzeiben mik6nt cselekedjenek 6s oldjdk meg
az adott konfl iktusokat.
Ehhez nagymert6kben hozzAj1rvl az is, hogy cig6ny nyelven is tudnak majd egym6ssal
kommunik5lni -  fogalmazott Gesk6 S6ndor. Megjegyezte aztis: , jgaz, ettol a k6pz6stol nem
v6ltozik meg a rendordk szem6lyis6ge".

A rend6rok a Magyarorsz6gon legelterjedtebb cig6ny nyelvet, a lovdri t ,  hetente egyszer,
negy 616ban tanult6k, 6s 160-an tettek alapfoku vizsg6t. Koz6pfok0 vizsg6ra 25-en
jelentkeztek - mondta Gesk6 S5ndor hozzAl€ve, hogy tobb rendor az6rt is v6l lalkozott a
nyelvtanfolyamra, mert a diplom6juk megszerz6s6hez nyelwizsga is sz0ks6ges.

A Konszenzus AlapitvSny igazgatoj6nak t6j6koztatdsa szerint a k6pz6st ebben az 6vben
szeretn6k tobb megyere is ki terjeszteni, i l letve a megy6ben folytatni,  6s erre unios p5ly5zati
o6nzeket szeretn6nek leh ivni.

A magyar rendors6g t0rt6net6ben egyedUl6116 k6pz6sre a Pest Megyei Rend6r-
fokapit6nys6g a megyei dnkorm6nyzattal kdzosen 100 ezer eur6t, vagyis mintegy 25 mil l i6
forintot nyert e c6lra a PHARE 6s az Oktat6si Miniszt6rium p6lyAzatain.

A megye'13 kapit5nys6g6r6l azoknak a rend6roknek aj6nlottSk a lehetos€get, akik napi
munk5juk so16n rendszeresen kapcsolatba keri .r lnek rom6kkal. A nyelvtanfolyamot 6s
n6pismereti  eload6sokat roma oktat6k tartott6k Cegl6den, Dunakeszin 6s Budapesten.
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