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Ha a roma nem tanul rend6riil, a rend6r tanuljon cig6-
nyul - foglalhatn6nk 6ssze a Pest meryei f6'kapitanys6g 6s
az iinkormdnyzat pofonegyszer(i, m6gis korszakos jelen-
t6s6gii elk6pzel6s6t. Azttudniillik, hory ajiiv6 h6tt6l z+o
Pest meryei j6r6r 6s nyomoz6 jar majd alap- vary ktiz6p-
fokri eig6nynyelv-tanfolyamr4 valamint betekint6st nyer
a cig6nys6g szok6saiba, kultrir6j6ba, mindennapjaiba
,,n6pismereti el6ad6sol{ keret6ben.

A n6p teh6t, amely hosszf 6vszlnadok 6taitt 61 veliink,
s5t 6llampolg6rs6g6t tekinwe ery veliink, v6gre meg lesz
ery kicsit ismerve. Nem nary tiimegek 61tal,6m kezdet-
nek ez sem kev6s. A megismer6s a meg6rt6s meleg6ry4
amib61j6 esetben m6g az elfogad6s, ne adj'isten a meg-
szeret6s is kihajthat - de ne szaladjunk el6re futurisztikus
tivlatokba.

A l6nyeg a4hory a rend6rs6g l6pett - 6s nem h6tra.
Volt id6 uryanis, amikor a hagyom5nyos 6s (tcibbnyire a
rend6rs6gre n6zve) botr6nyos kimenetelii roma-rend6r
aff6roknak rig' pr6b6ltrik elej6t venni, hog' meghirdett6k
a,,cig6ny fiatalok, leryetek rend6rtik!"-f6le projektet. Ke-
v6s sikerrel.

A roma gyerekek m6g ery kis fizet6sp6tl6k rem6ny6ben
sem 6lmodt6k magukat mund6rba. Ennek map'arfzata
meglehetSsen cisszetett, ez6rt nem is menn6nk bele.

Ann6l nagyobb cjrijmmel megyiink bele az irj elk6pze-
l6s iidvrizl6s6be, m6g ha nem is v6runk t6le csod6kat.

Ez a cig6nyoktat6s ugyanis ember- 6s 6letszerii. P6l-
dirul nem kijtelez5 a megye minden rend6r6nek, csak
azoknak. akik 1. rendszeresen kapcsolatba kerlilnek ci-
g6ny emberekkel; 2. a k6pz6st <ink6nt v6llalj6k. Magya-
r6n, 6rzik, hogv ajelenlegi 6llapotok6rt 6k is felel6sek, s6t
mivel az 6 keziikben van a gumibot, felel6sebbek, mint a
roma lakoss6g.

A rend6rijk a lovAri nyelvj6r6sb6l tesznek majd vizsg6t,
s6t konfliktuskezel6 tr6ningeken vesznek r6szt. A ma-
gunk r6sz6r6l melegen aj6nlanink n6hr{ny Kusturica-film
megtekint6s6t is, amelyekbol kideriilne, hory ami a ma-

ryar etnikumban m6r konfliklus, az a romiknil esetleg a
mindennapi diskurzus r6sze, vagr fordiwa. Bizalomger-
jeszt6 bvebb6, hory az oktat6k rom6k, valamint, hory a
terv miigiitt p6nz is van. A PHARE 6s az Oktat6si Minisz-
t6rium pillyiuatiln elnyert szinezer eur6, mert n6ha fon-
tos 6s 6rtelmes p5lySzatok is nyernek.
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