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A magyar rendőrnek is 
tudnia kell szerbül

Azt hiszem, a fenti megállapításhoz nem fér semmi kétség. Hogy a szerb ajkú rendőrnek tudnia kell-e magyarul, az már esetleg 
vita tárgyát képezheti, bár nem kellene. Legalábbis nem itt nálunk, ahol a lakosság 85 százaléka magyar. A szerb alkotmány is 
rendelkezik erről, sajnos az előírások betartásával nálunk még bajok vannak. Ezen felül az is gond, hogy a rendőrség jelenleg is 
hivatalban lévő állományában koránt sincs meg az a nemzetiségi arány, amit az ország alaptörvénye is szavatol. Ennek biztosítását 
hiába is kérte eddig Vajdaság, a Vajdasági Magyar Szövetség vagy bármelyik más tartományi párt, az illetékesek a fülük botját sem 
mozdították. 

A szerbiai parlamenti választások után változni látszik a helyzet. A szerb belügyminisztérium olyan pályázatot hirdetett meg, 
amelyben a nemzeti közösségek – közöttük a magyar közösség – tagjainak jelentkezését várja az egyéves ingyenes rendőrképzésre, 
amellyel a részarányos foglalkoztatási mutatók javításához is hozzá szeretne járulni. 

A magyarkanizsai községből első meghirdetésre elég kevés magyar ajkú fi atal jelentkezett a képzésre. Másodjára, amikor az ön-
kormányzat egy alapfokú szerb nyelvtanfolyamot is biztosított a jelentkezők részére, akik mindaddig a szerb nyelvű felvételi vizsga 
és képzés miatt húzódoztak a jelentkezéstől, lényegesen megnőtt a jelentkezők száma. 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben végül is 64 magyar fi atal, fi úk, lányok vegyesen indultak a szerb nyelvtanfo-
lyamon abban a reményben, hogy sikerrel leteszik a felvételi vizsgát, és bő egy év múlva már egyenruhában szolgálják községük 
polgárait.  

A magyarkanizsai rendőrállomás állományi feltöltöttsége jelenleg alig több mint 60 százalékos, ami a közbiztonság szempontjá-
ból, de az államhatár közelsége, ezzel az illegális határátlépések magas száma miatt is komoly gondot jelent a helyi rendőrségnek. A 
meglévő állományon belül igen elenyésző a magyar, illetve magyarul is beszélő rendőrségi alkalmazottak száma. 

A most megkezdett szerb nyelvtanfolyam május 14-ig tart. Addig a fi atalok megismerkednek a rendőrképző tanfolyam felvételi 
anyagával, elsajátítják az önéletrajz-írást, a rendőrségi jegyzőkönyvek készítését és gyakorolják a szerb helyesírás szabályait is. Az, 
hogy végül kikkel találkozunk közülük utcáinkon, tereinken rendőri egyenruhában is, majd valamikor 2015 derekán derül ki. 
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