Rendo rkezen a cigany nyelvk¨ nyv
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O sszesen 240 Pest megyei rendo r kezdi meg romolú giai tanulmanyait
ezen a heten. Heti negy ú raban cigany nyelvet, havonta egyszer cigany
kultürat es a felev vegen konfliktuskezelest tanulnak. Az ¨ nkentesen
iskolapadba Álo rendo r¨ k t¨ bbseget az elso ú ran az erdekelte, hogy
mondjak ciganyul azt, hogy rendo r. Az elso ú rat Demeter Agoston
cigany nyelvtanar hetfo n tartotta tizenket rendo rnek.

"Mert ciga nyokkal foglalkozom." - va laszolta egy Pest megyei rendor arra a
kerdesre, hogy miert jelentkezett a romolö giai kurzusra. A PHARE ta mogata sbö l
szervezett oktata sban 240 rendor vesz reszt. A legt¨ bben k¨ zuluk lova ri
nyelvö ra ra jelentkeztek. A Magyarorsza gon legelterjedtebb ciga ny nyelvet hetente
egyszer negy ö ra ban tanulja k a rendor¨ k, majd janua rban ha zi vizsga t tesznek.
160-an tanulja k a nyelvet, a legjobb 20 tanulö kapita nysa gi aja nla ssal tova bb
mehet egy k¨ zepfokÁ csoportba, aminek a vegen a llami nyelvvizsga t lehet
szerezni.
Demeter A goston, a nyelvö ra kat tartö tana r szerint
ez azoknak lesz a legjobb, akik azert nem
Ciganysaggal kapcsolatos
kaphatta k meg meg a diploma jukat, mert nincs
linkek
nyelvvizsga juk. Ra juk gondolva az elso ö ra vegen
azzal biztatta a rendor¨ ket, hogy aki szorgalmasan
tanul, annak nem lehet gondja a nyelvvizsga val. Megıgerte, hogy k¨ nnyebb lesz,
mintha angolbö l vagy nemetbol prö ba lkozna nak. "Azert aki egya ltala n nem szö lal
meg, azt nem tudja k ertekelni" - tette hozza viccesen a nyaka ban meretes SzÉz
Ma ria -s meda lt viselo, pecsetgyÉrÉs oktatö , aki maga is rajta van a Rigö utcai
lova ri vizsga ztatö k lista ja n.
[vizsla24]

A nyelvoktata son kıvul havonta egyszer a ciga nysa g t¨ rtenetevel es kultÁ ra ja val
foglalkozö eloada st tartanak, janua rban pedig ketnapos intenzıv konfliktuskezelesi
trening k¨ vetkezik. Nem k¨ telezo mindha romra ja rni, az ¨ sszesen 240 rendor
k¨ zul a legt¨ bben nyelvoktata sra jelentkeztek, a legkevesebben a
konfliktuskezelo treningen vehetnek reszt. A jelentkezes ¨ nkentes volt,
tÁ ljelentkezes eseten a helyi kapita nysa gok d¨ nt¨ ttek, ki ja rhat munkaidoben
romolö gia t tanulni. A beiratkozottak t¨ bbsege az utca n szolga l: ja ror¨ k, k¨ rzeti
megbızottak, de hetven nyomozö is beiratkozott.
"Jobban fogunk tudni ciga nyul, mint a ciga nyok. Ha majd nem akarjuk, hogy
ertsek, amit mondunk, akkor elkezdunk ciga nyul beszelni" - mondta az elso ö ra
uta n egy buda¨ rsi rendor. T¨ bb kollega ja is egyetertett abban, hogy nem
tala lkoztak meg olyan ciga nnyal, aki ne ertett volna magyarul. "Na lunk csak az
¨ reg ciga nyok beszelnek ciga nyul, es a ltala ban veluk pont nincs semmi dolgunk.
Nem hiszem, hogy sokat fogunk ciga nyul beszelni, de azert erdekelt" magyara zta egyikuk. "Hozza nk Erdrol ja rnak a t a ciga nyok, legt¨ bbsz¨ r veluk kell
foglalkozni, de az erdi ciga nyok magyarul beszelnek" - tette hozza a buda¨ rsi
ja ror.
Demeter A goston szerint a ciga nyok t¨ bb mint 70
sza zaleka valö ban nem beszel ma r ciga nyul, de a
Rendelje meg a ciganyt¨ bbiek igen, es ezert hasznos lehet a kurzus.
magyar szú tarat!
"Egyebkent pedig az eloıteleteket Á gy lehet
legyozni, ha megismerem a ma sik oldalt. A
rendor¨ kben is van ciga nyellenesseg, meg a ciga nyokna l is van rendorellenesseg.
Meg kell ismerni a ma sikat, es ebben segıthet ez az oktata s" - mondta a ciga ny
tana r, aki szocia lis munka skent is dolgozik, es Csongra drö l ja r fel hetente
negyszer Pest megyebe rendor¨ ket tanıtani. A kurzus miatt halasztott a pecsi
egyetem romolö gia szaka n, ahol ma sodik diploma ja t akarja megszerezni.
Hetfonkent Budapesten, a Teve utcai rendork¨ zpontban vannak ö ra i, a het t¨ bbi
napja n pedig Cegleden, Szigetszentmiklö son es Dunakeszin tanıt. O sszesen 13
telepules rendorei jelentkeztek a kurzusra.
Ajanlat

Az elso nyelvö ra n a k¨ sz¨ neseket gyakorolta k, uta na pedig alanyesetÉ fonevekrol
es a ha rom alakÁ melleknevekrol volt szö . Az ö ra t a Teve utcai k¨ zpont egy
ablaktalan, fullasztö levegojÉ termeben tartotta k, ahol t¨ bb helyrol egya ltala n
nem lehetett la tni a ta bla t. Mindenki kapott fenyma solt tank¨ nyvet, fuzetet, CDROM-ot es ma gneslemezt.
A nyelvtani szaba lyok monoton ismetlese mellett neha lazult a hangulat. Demeter

A goston egy-ket erdekesseget meselt, pelda ul a spanyol ciga nyokrö l, akik annyira
asszimila lö dtak, hogy teljesen elhagyta k nyelvuket, es beepultek a ta rsadalomba.
"Na oda kene menni" - buggyant ki felhangosan egy k¨ rzeti megbızottbö l, aki
uta na lova riul felolvasta a peldamondatot: "Igen, en ciga nyla ny vagyok."
A legjobban akkor va lt izgatotta a csoport, amikor valaki megkerdezte, hogyan
mondja k ciga nyul azt, hogy rendor. Amikor kiderult, hogy elso ra nezesre
nonemÉnek tÉnik a szö , t¨ bben felhorkantak. Szerencsere kiderult, hogy a
foglalkoza snevek k¨ zul sok ugyan i-re vegzodik, mintha nonemÉ lenne, de
valö ja ban hımnemÉek. A szorgalmasak haza ig gyakorolhatta k: o zsukja ri - a
rendor.
Magyari Peter

