Ki vagyok?
Egy azon kevesek közül, akik nem csak
anyanyelvi szinten beszélik, de napi
szinten is használják a cigány nyelv
romungró (kárpáti cigány, magyar cigány)
nyelvjárását. És egy azok közül, akik erre
nagyon büszkék is egyben.

Kinek ajánlott?
aki megérti ugyan a cigány nyelvet, de
nem beszéli
aki már elsajátította az
alapszókincset, de a nyelvtannal
hadilábon áll
aki szeretné felfrissíteni a tudását
aki szeretne egy jót beszélgetni
cigányul
aki kezdő, de lelkes és kitartó
és annak a pár százezer romának,
akik már nem beszélik az őseik
nyelvét

ROMUNGRÓ nyelvoktatás
e-mailben
a kommunikációs
készségek fejlesztésére
Nem tudod eldönteti, hogy a nyelvtant
vagy a szókincset tanuljad? Bátran ugorj
fejest a mély vízbe és kezdj el
kommunikálni!

Jelentkezés és további
lilivakermore@gmail.com

információ:

Miért e-mail?
mert bármikor írhatsz, amikor időd és
kedved engedi
mert annyiszor írhatsz, ahányszor
csak szeretnéd
mert nem kell feszengeni egy tanár
tekintete előtt
mert nem kell jegyzetelni és
könyveket venni
mert ez egyénre szabott és a saját
tempódban tanulhatsz
mert olcsóbb egy klasszikus romungró
nyelvtanfolyamnál (már ha létezne
ilyen)

TANULJ
CIGÁNYUL
SUNIVAL!

`
Fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy
a romungró nyelvjárásnak nincs egy
standard változata. Az általam beszélt
változat eltérhet attól, amit te beszélsz.
Tehát előre is elnézést, ha egy nyelvjárási
különbséget hibának tekintenék. De
nyugi, ezen nem fogunk összeveszni!

Mennyibe kerül?

„O manus odoj
pet hajol khére,
aká sunel pi
cshib.”

1 hét 5 000 Ft.
De ha spórolni szeretnél, akkor 4 hétre
fizetsz be, ami 15 000 Ft.

Mégis hogyan működik ez?
Most kapaszkodj meg! Én leszek a cigány
levelezőpartnered! Csak cigányul lehet
nekem írni és én is csak cigányul
válaszolok, méghozzá legkésőbb 12 órán
belül, vasárnap kivételével.
Arról beszélgetünk, ami téged érdekel:
rólad, rólam, az emberekről, az életről, a
régi világról, politikáról, munkáról,
hobbiról, ételekről, utazásról, vallásról,
egyszóval bármiről. Kérdezhetsz a cigány
nyelvről, szavakról, nyelvtanról is, de
csak cigányul! Én is kérdezek majd, hogy
ezáltal is tudjad fejleszteni a cigány
kommunikációs készségedet.
Ha helyesírási vagy nyelvtani hibát
vétesz, akkor erre mindig felhívom majd a
figyelmedet és elmagyarázom, hogyan
használd a szavakat és a nyelvtant
helyesen. Így lépésről lépésre leküzdöd
majd a nyelvi akadályokat és egyre
magabiztosabban fogsz kommunikálni.

Az egyik héten átutalod a díjat, a
következő héten hétfőn pedig már
kezdődik is az oktatás!
Jelentkezés és további információ:
lilivakermore@gmail.com

Meddig tart az oktatás?
Te döntöd el! Ha csak egy hétre fizetsz be,
mert ki szeretnéd próbálni, akkor egy
hétig tart. Ha két hétre, akkor két hétig.
És így tovább. Például ha tudod, hogy a
következő héten valami oknál fogva nem
tudsz a tanulásra időt szakítani, akkor nem
fizetsz be a következő hétre.
Ilyen egyszerű ez! Nincsenek kötöttségek!
Csak tőled függ, hogy milyen gyorsan és
intenzíven szeretnél tanulni.

Mi az, hogy romungró?
Röviden: A magyarországi romák
túlnyomó többsége valaha a romungró
nyelvjárást beszélte, mára viszont a
legtöbben már nem beszélnek cigányul.

És miért pont tőlem tanulj?
Miért ne?

