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Rendőrismerőseitől tudott meg többet a 

szakmáról a farkaslaki Fancsali Norbert, aki 

idén elkezdte egy évig tartó tanulmányait a 

câmpinai Vasile Lascăr Rendőraltisztképzőn. 

Személyes tapasztalatairól, a hatósági mun-

kához való viszonyulásáról és jövőbeli terve-

iről beszélgettünk. Példamutató lehet, szük-

ség lenne minél több székely rendőrre Szé-

kelyföldön.

Fancsali Norbert az érett-
ségi után döntötte el, hogy 
rendőr szeretne lenni. A 

szakma kiválasztásához az 
is hozzájárult, hogy a hatóság 
kötelékében dolgozó ismerő-
sei 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 embe-
rekkel kell együtt dolgozni a 
közrend fenntartása érdeké-
ben” – fogalmazott.

Szigorú a képzés, de van segítség

Fancsali elmondta, csak má-
sodik próbálkozásra jutott be 
a rendőrképzőbe, ahol a ki-
sebbségek számára fenntar-
tott helyek egyikére pályá-
zott. A felvételihez komoly or-
vosi vizsgálaton, pszichológi-
ai teszten, erőnléti próbákon, 
illetve nyelvtani kérdésekből 
összeállított román és angol 
írásbeli vizsgán kellett átes-
nie. Rendszerint két évig tart 
a képzés, amelyre Fancsali is 
jelentkezett, de idén fele any-
nyi idő van elsajátítani ugyan-
azt a tananyagot. A tanulá-
si időszak leszűkítésére azért 
volt szükség, mert sok rendőr 
ment nyugdíjba az elmúlt idő-
szakban, így jelenleg kevés a 
hatósági alkalmazott. A képzé-
sek során egyebek mellett jo-
got, testnevelést és rendőri ma-
gatartást tanulnak a diákok, il-
letve a nyomozati lépéseket is 
el kell sajátítaniuk. Ezen kívül 

rendre, pontosságra és fegye-
lemre is nevelik a hallgatókat, 
akik csak bizonyos időszakok-
ban, engedéllyel hagyhatják el 
a bentlakást.

„Ez az iskola más emberré 
formál, mint egy egyetem, szi-
gorúbb életvitelre tanít” – ma-
gyarázta. Most már valami-
vel több mint egy hónapja van 
az iskolapadban, éppen múlt 
hét végén járt le első eskütéte-
le. Addig bármikor elhagyhat-
ta volna az iskolát, különösebb 
felelősségvállalás nélkül – né-
hányan így is tettek. Elmond-
ta, a képzés megkezdése előtt 
attól félt legjobban, hogy kicsú-
folják, esetleg negatívan keze-
lik hiányos románnyelv-tudá-
sa miatt, de ennek épp ellen-
kezője történt. A tanárok és di-
áktársai is megértők, sőt segí-
tenek, bármi kérdése van. „Ha 
látják, hogy tanulni akarsz, ak-
kor mindenki segít. Persze így 
is több időt kell tanulásra for-
dítanom, mint másoknak, hi-
szen nem az anyanyelvemen 
sajátítom el a tananyagot. Ki-
tartás kell, de nem lehetetlen 
feladat elvégezni a képzést” – 
fejtette ki.

Helyben vállalna szolgálatot

A képzés elvégzése után 
mindenképp Hargita megyé-
ben vállalna szolgálatot. Ez 
alól csak szülőfaluja képez ki-
vételt, mivel nem tartja eti-
kusnak, hogy ott dolgozzon, 
ahol rokonai és barátai is él-
nek. Elhelyezkedése tanulmá-
nyi eredményeitől, illetve az 
állami rendőrség döntésétől is 

függ. A rendőrhallgató úgy érzi, 
azért tudna hatékonyabb mun-
kát végezni a térségben, mert 
egy kulturális közegben nőtt 
fel a lakókkal: ismeri a helyi 
viszonyokat, az emberek men-
talitását, a magyar nyelvet stb. 
„Például Hargita megyében ki 
tudom használni magyarnyelv-
tudásomat is munkám haté-
konyságának növelése érde-
kében, míg egy déli megyében 
erre nem lenne lehetőségem” – 
magyarázta.

Viszolygunk a rendőröktől?

Hargita megyében sokan 
azért tartanak a rendőröktől, 
mert hiányos a románnyelvtu-
dásuk, ezért hamar zavarba 
jönnek, ha kérdőre vonják őket. 
Adott esetben pedig nem is ér-
tik, mit vétettek – véli Fancsali. 

Ez persze könnyen áthidalha-
tó azzal, hogy a helyiek tanul-
ják meg a rendőri szakmát, és 
a térségben vállaljanak szolgá-
latot. Ezen kívül vannak olya-
nok is, akik úgy érzik, eseten-
ként csak „kötekedik” a rend-
őr, pedig a törvény betartatásá-
val magukat a lakosokat akar-
ják védeni. „Volt nekem is olyan 
időszakom, amikor azt érez-
tem, lassan semmit sem sza-
bad, mert jön a rendőr, de az-
tán beláttam, ő is csak a mun-
káját végzi” – mesélte. Egyéb-
ként hisz abban, hogy minden-
kinek jár egy második esély, 
ezért majdani hatósági sze-
mélyként sem szeretne feltét-
lenül büntetni. Kisebb kihágá-
sok esetén először csak figyel-
meztetni fogja az elkövetőket. 
„Az ilyen cselekedetekkel is 
növelni lehet a rendőrség és a 

lakosok közti bizalmat. A bün-
tetést és a figyelmeztetést is 
megjegyzi az érintett, de előb-
bihez harag is társulhat” – fo-
galmazott. Elmondta ugyanak-
kor, hogy először szülei és ba-
rátai is meglepődtek pályavá-
lasztásán, de azóta már min-
denki támogatja. Családja csak 
attól tart, hogy egy szülőfalujá-
tól távoli településen kap majd 
megbízást.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Miért lesz rendőr egy 19 éves székely fiatal?

Az iskolapadtól az egyenruháig

Először barátai is meglepődtek pályaválasztásán, ám ő hivatásként tekint a rendőri munkára

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Az öregedés (3.): Hol a kiút az öregnek, betegnek?
– Csak ezen a héten heten 

haltak mega szeretet konyhá-
sok közül – mondja egyik sak-
kozó ismerősöm. 

– Hulladékból élsz, szeretet-
konyhán étkezel, de féldecizel 
és sakkozol… Átkozott legyen, 
aki feltalálta a turkálót, a se-
gélyt a munkahely helyett.

Békés munkát és „áldott, ke-
nyeres munkahelyet” kért Sala-
mon Ernő egyik versében.

És… nemrég temettünk el 
egy jónyugdíjú, jómunkás, ná-
lamnál tíz kerek esztendővel fi-
atalabb barátomat, aki rosszul 
evett, ám jól ivott. 

Íme néhány fiatal öregedő, 
negyven-ötven éves, kedves, 

gyöngéd, de gyenge legény ha-
lála (KCS, OS, BZ), akik beleful-
ladtak a pohárba, mert nem volt 
elég akaraterejük, hogy abból 
kiússzanak.

Fel lehetne sorolni azokat is, 
akiket megnyúztak és meget-
tek, mint a barátomat, BBÁ-t. A 
„homo homini lupus” 27 éve tör-
vénnyé vált, nem is beszélve a 
török-balkáni alaptörvényről, a 
baksisról.

Elfelejtettük, jómagam is… 
Igen, elfeledtük felfedezni a 
nagy csodát, önmagunkat. És 
a bennünk rejlő, hasznos te-
hetséget, mert minden ember, 
ilyen vagy amolyan formában 
tehetség(!) 

Eszembe jut egyik Ceau-kori 
ismerősöm (T. B.) mondása: 
„Nincs helyettesíthetetlen em-
ber”.

Ez egy nagyon téves és veszé-
lyes nézet, mert az ember sok-
oldalú, akár egy varázskristály. 
Nagyon ritka, akinek nincs va-
lamilyen tehetsége. Kivétel csak 
a fogyatékos.

S ne feledjük egyik legna-
gyobb költőnk szavait:

„Vagyok mint minden ember 
fennség,

Északfok, titok, idegenség, 
lidérces messzi fény.

Oh nem akarok így maradni,
Szertetném magam meg-

mutatni,

Hogy látva lássanak, hogy 
látva lássanak”.

(Ady)
Szilárd meggyőződésem, 

hogy van, amit felmutassunk, 
mert van 30, 40, 50 évnyi ta-
pasztalatunk a munka mezején. 
S ha felmutatunk, megmuta-
tunk valamit az tanítás is, mert 
példa, s az igaz példa a társa-
dalmilag hasznos tanítás.

A kiút csak részben vonatko-
zik ránk, mohásfejű öregekre.

Ülsz otthon, nézed a TV-t, 
nincs ahová menni. Bárhová 
mész, kong az ürességtől a hely-
ség… Még a miséről jövők is 
csak a kocsmába jöhetnek, ha-
bár azt lenézik „az emberek” … 

De kik azok az „emberek”, akik a 
közvéleményt formálják?

Az „emberek” véleménye 
csak akkor jöhet számítás-
ba, ha valami hasznosat le 
is tettek a közjó asztalára. 
Az egészséges közvélemény 
nevelőhatású, de a gazdát-
lan szájak hangoskodása 
nem méltó figyelemre.

Meglep, hogy a vénlegények, 
60-70 évesek, meg szeretnének 
nősülni, míg a harminc-negy-
ven évesek nem akarnak ilyen 
társulásba lépni… Téma, amit 
félszóval említettem a Csillag-
hullás című regényemben is.

(folytatjuk)
CSATA AMBRUS

Képzés indul

Újabb munkatársakat ke-
resnek az állami rendőrség-
nél, ezért képzést hirdetnek, 
amelyre december 5-éig le-
het jelentkezni. Bővebb infor-
mációk a www.politiaromana.
ro honlapon olvashatók.

Élő irodalom 




