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Fancsali Norbert majdani hatósági személyként először csak figyelmeztetni szeretné az elkövetőket

Az iskolapadtól a rendőri egyenruháig
Elkezdte egy évig tartó tanulmányait a câmpinai 

Vasile Lascăr Rendőraltisztképzőn a farkaslaki 

Fancsali Norbert, aki a hatósági munkához való 

viszonyulásáról, jövőbeli terveiről számolt be 

lapcsaládunknak.

A Hargita megyei Farkasla-
kán élő Fancsali Norbert 
az érettségi után döntöt-

te el, hogy rendőr szeretne len-
ni. A szakma kiválasztásához 
az is hozzájárult, hogy a ható-
ság kötelékében dolgozó isme-
rősei meséltek munkájukról, ne-
ki pedig megtetszett az, hogy 
rendőrként embereken segít-
het és hozzájárulhat a közrend 
fenntartásához. „Mindennapos 
kihívásként tekintek a rendőri 
munkára, amely sosem mono-
ton, és amely során az emberek-
kel kell együtt dolgozni a köz-
rend fenntartása érdekében” 
– fogalmazott. Fancsali elmond-
ta, csak második próbálkozás-
ra jutott be a câmpinai Vasile 
Lascăr Rendőraltisztképzőbe, 
ahol a kisebbségek számára 
fenntartott helyek egyikére pá-
lyázott. A felvételihez komoly 
orvosi vizsgálaton, pszichológi-
ai teszten, erőnléti próbákon, il-
letve nyelvtani kérdésekből ösz-
szeállított román és angol írás-
beli vizsgán kellett jól teljesíte-
nie. Rendszerint két évig tart a 
képzés, amelyre Fancsali is je-
lentkezett, de idén fele annyi idő 
áll a rendelkezésükre, hogy el-
sajátítsák ugyanazt a tananya-
got. A tanulási időszak leszűkí-
tésére azért volt szükség, mert 
sok rendőr ment nyugdíjba az 
elmúlt időszakban, így jelenleg 
kevés a hatósági alkalmazott. A 
képzések során többek között jo-
got, testnevelést, rendőri maga-
tartást tanulnak a diákok, illetve 
a nyomozati lépéseket is el kell 
sajátítaniuk. Ezenkívül rendre, 
pontosságra és fegyelemre ne-
velik a hallgatókat, akik csak bi-

zonyos időszakokban, engedély-
lyel hagyhatják el a bentlakást.

Befogadta a román rendőri közeg 
a székely fiatalt  

„Ez az iskola más emberré for-
mál, mint egy egyetem, szigo-
rúbb életvitelre tanít” – magya-
rázta Fancsali. Hozzátette, már 
több mint egy hónapja ül az isko-
lapadban, épp múlt hétvégén járt 
le az első eskütétele. Addig bár-
mikor elhagyhatta volna az isko-
lát, különösebb felelősségválla-
lás nélkül – néhányan így is tet-
tek. Mint kifejtette, a képzés meg-
kezdése előtt attól félt a legjob-
ban, hogy kicsúfolják, esetleg ne-
gatívan kezelik hiányos román-
nyelv-tudása miatt, de ennek épp 
ellenkezője történt. A tanárok és 
diáktársai is megértőek, sőt se-
gítenek, bármi kérdése van. „Ha 
látják, hogy tanulni akarsz, ak-
kor mindenki segít. Persze így 
is több időt kell tanulásra fordí-
tanom, mint másoknak, hiszen 
nem az anyanyelvemen sajá-
títom el a tananyagot. Szüksé-
ges a kitartás, de nem lehetet-
len feladat elvégezni a képzést” 
– hangsúlyozta a rendőrképző 
székelyudvarhelyi származá-
sú diákja.

Helyi szolgálat
magyar nyelvtudással

A képzés elvégzése után Fancsa-
li Norbert mindenképpen Hargi-
ta megyében vállalna szolgálatot. 
Ez alól csak szülőfaluja képez ki-
vételt, mivel nem tartja etikus-
nak, hogy ott dolgozzék, ahol ro-
konai és barátai élnek. Elhelyez-

kedése tanulmányi eredménye-
itől, illetve az állami rendőrség 
döntésétől is függ. A rendőrhall-
gató úgy érzi, azért tudna hatéko-
nyabb munkát végezni a térség-
ben, mert azonos kulturális kö-
zegben nőtt fel a lakókkal: isme-
ri a helyi viszonyokat, az embe-
rek mentalitását, a magyar nyel-
vet. „Hargita megyében ki tudom 
használni a magyar nyelvtudá-
somat is a munkám hatékonysá-
gának növelése érdekében, míg 
egy déli megyében erre nem len-
ne lehetőségem” – részletezte 
Fancsali.

Rendőrökkel kapcsolatos tévhitek

Hargita megyében sokan azért 
tartanak a rendőröktől, mert hi-

ányos a románnyelv-tudásuk, 
ezért hamar zavarba jönnek, ha 
kérdőre vonják őket. Adott eset-
ben pedig nem is értik, mit vé-
tettek – magyarázta Fancsali. Ez 
persze könnyen áthidalható az-
zal, hogy a helyiek tanulják meg 
a rendőri szakmát, és a térség-
ben vállaljanak szolgálatot. Ezen 
kívül vannak olyanok is, akik úgy 
érzik, esetenként csak „köteke-
dik” a rendőr, pedig a törvény 
betartatásával magukat a lako-
sokat akarják védeni. „Nekem 
is volt olyan időszakom, amikor 
azt éreztem, lassan semmit sem 
szabad csinálni, mert jön a rend-
őr, de aztán beláttam, hogy ő is 
csak a munkáját végzi” – mesél-
te. Fancsali Norbert hisz abban, 
hogy mindenkinek jár egy máso-

dik esély, ezért majdani hatósági 
személyként sem szeretne feltét-
lenül büntetni. Kisebb kihágások 
alkalmával először csak figyel-
meztetni fogja az elkövetőket. 
„Ilyen viszonyulással növelni le-
het a rendőrség és a lakosok közti 
bizalmat. A büntetést és a figyel-
meztetést is megjegyzi az érin-
tett, de előbbihez harag is tár-
sulhat” – fogalmazott. A székely 
rendőrtanonc arról is beszámolt 
lapcsaládunknak, hogy először 
szülei és barátai is meglepődtek 
pályaválasztásán, de azóta már 
mindenki támogatja. Családja 
csak attól tart, hogy a szülőfalu-
jától távoli településen kap majd 
megbízást.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Elhivatottság. Fancsali Norbert szeretne segíteni az embereken és hozzájárulni a közrend fenntartásához

Irinyi Jánosra, a gyufa feltalálójára emlékeznek Udvarhelyen
A gyufa feltalálója, Irinyi Já-
nos magyar kémikus szüle-
tésének kétszázadik évfordu-
lója alkalmából nyílt kiállítás 
Székelyudvarhelyen. A buka-
resti Balassi Intézet által ren-
dezett kiállítás egy része a 
múlt héten került az udvarhe-
lyi művelődési ház kis kiállító-
termébe. A mai nap folyamán 
még megtekinthető tárlat há-
rom tablója a kémikus életút-
ját mutatja be röviden, három 
pedig a gyufa gyártási kémiá-
ját, általános tudnivalókat, va-
lamint a gyufaszál nyújtotta já-
téklehetőségeket. „Eredetileg 
nem vándorkiállításnak ter-
veztük. Azt szerettük volna, 
hogy a bukaresti román közön-
ség tudomást szerezzen arról, 
hogy a zajtalan, robbanásmen-
tes gyufa feltalálója magyar 
kémikus volt” – mondta Kósa 
András László, a Balassi Inté-
zet bukaresti kulturális köz-
pontjának igazgatója. A 19. szá-
zadban szinte minden magyar-
országi városban üzemelt gyu-

fagyár. Korabeli adatok szerint 
egy győri kisiparos például na-
ponta húszmillió gyufát gyár-
tott. Bukarestben néhány ezer 
gyufacímkét állítottak ki, kö-
zülük egy részük Parajdon ké-
szült. Kósa András László ar-
ról is beszámolt, hogy az in-
tézetbe egy gyűjtő bevitte sa-
ját kollekcióját, amely 196 or-
szág címkéibe nyújt betekin-
tést. Székelyudvarhelyre eze-
ket nem hozták el, azonban a 
városi könyvtár gyűjteményé-
nek néhány darabja megte-
kinthető. Ezek egy több száz 
példányszámú kollekció ré-
szei, amely könyvadomány-
nyal együtt került birtokukba. 
A kiállítóterem falain korabeli 
gyufareklámok is láthatók.

A gyufa mint információs felület

A gyufagyűjtésnek legalább 
akkora hagyománya van, mint 
a bélyegének – mondta el lap-
családunknak Szabó Károly, 
a könyvtár munkatársa. A ré-

gi címkék amellett, hogy grafi-
kailag szépen tervezettek, köz-
érdekű információkat hordoz-
tak, kereskedelmi reklámfe-
lületként használták őket, va-
lamint népszerűsítési és po-
litikai kampányok részei vol-
tak. Példaként említette, hogy 
némelyikük a forgalomban va-
ló viselkedésre, illetve a védett 
madárfajokra hívta fel a figyel-
met, volt, amelyen tűzvédelmi 
intelmeket lehetett olvasni, de 
akár kulturális vagy sportren-
dezvények időpontját is közöl-
ték rajtuk.

Játékfilm készülne Irinyi életéről

A látogatóknak Marossy Géza 
rendező-operatőr 29 perces do-
kumentumfilmjét is levetítik, 
amely a 19. század nagy kémiku-
sának életét és a gyufa feltalálá-
sát ismerteti. Marossy eredetileg 
színészekkel, játékfilmeleme-
ket beépítve képzelte el a filmet, 
azonban erre nem volt elég pénz, 
de annyira érdekesnek találja 

Irinyi élettörténetét, hogy erről a 
szándékáról nem mondott le. Sok 
legendát szeretne tisztázni róla, 
például azt, hogy nem „bagóért” 
adta el találmányát, hanem ab-
ból fedezte berlini tanulmányait, 
valamint, hogy nem volt a nagy-
váradi lőporgyár igazgatója, hi-
szen az nem is létezett. „Érde-
kes élettörténete van, hiszen öt-
venéves elmúlt, amikor feleségül 
vette gyerekkori szerelmét, aki-
től ezután született gyereke. Ke-
vesen tudják róla, hogy 1848-as 
forradalmár volt, akit később ül-
döztek, de csupán egy hetet ült 
börtönben” – részletezte a rende-
ző. Egy Margittán dolgozó nőgyó-
gyász, helytörténész 2002-ben 
véletlenül akadt rá anyakönyvi 
adataira. A dokumentum szerint 
a hiedelemmel ellentétben nem 
Létavértesen, hanem Albison 
született, és a bihardiószegi gö-
rög kereskedők ortodox templo-
mában keresztelték meg, de re-
formátusként halt meg.

DÓSA ILDIKÓ

A Depeche Mode 
nyitja a VOLT-ot
Két világhírű rockzenekar, 
a Depeche Mode és az Iron 
Maiden is fellép a jövő évi 
Telekom VOLT Fesztiválon 
Sopronban – jelentették be 
tegnap a szervezők. 2018. jú-
nius 26-án, a rendezvény 
nulladik napján a Depeche 
Mode nyitja a koncertsoro-
zatot. Az esemény a kultikus 
brit csapat első magyarorszá-
gi fesztiválkoncertje lesz az 
eddigi stadion- és arénafellé-
pések után. Andrew Fletcher, 
Dave Gahan és Martin Gore 
zenekara júliusban Kolozsvá-
ron adott koncertet. A szin-
tén brit, heavy metált játszó 
Iron Maiden mellett az elekt-
ronikus zene egyik brit él-
csapata, a Hurts, valamint a 
Los Angeles-i rap-rock sztár-
csapat, a Hollywood Undead 
is fellép a soproni rendezvé-
nyen. A drum’n’bass rajon-
gók az idei Szigeten látott brit 
Rudimental dj-szettjére tán-
colhatnak a VOLT Fesztiválon.
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