Magyar egyenruha Székelyföldön
Rendőrségi kapcsolat kezdődött Barót és Zirc között
Interjú Hajba Zsolt őrsparancsnokkal
Néhány évvel ezelőtt járt már baróti rendőr Zircen, de arra még soha nem volt
példa, hogy zirci rendőr látogasson a határon túlra diplomáciai szempontból. Hajba
Zsolt alezredes, városunk őrsparancsnokának megjelenésével a szokottnál is
különlegesebb tisztelet övezte a Zircről érkező delegációt, a két település rendőrsége
pedig tapasztalatot cserélt egymással.
– Parancsnok úr, volt valami előzménye a látogatásodnak?
– Több évvel ezelőtt az akkori baróti rendőrkapitány egy delegáció tagjaként itt járt
Zircen. Ezért polgármester úr és alpolgármester úr felvetették a múltkori testületi ülést
követően – amikor számot adtunk elmúlt évi tevékenységünkről –, hogy mi lenne, ha most
zirci rendőr látogatna Barótra a küldöttség egyik tagjaként. A felkérést elfogadtam, a
barótiak pedig a programba szerveztek egy hivatalos rendőrségi látogatást.
– Milyen emlékeid vannak a találkozásról?
– Olyannyira jól sikerült, hogy az első, pénteki látogatást követően még egyszer
meghívott minket Barót Város Rendőrsége, így néhány napon belül kétszer is
találkoztunk. Kölcsönösen megajándékoztuk egymást, megtekintettük a rendőrség
épületét, tapasztalatot cseréltünk.

Macau Constantin baróti és Hajba Zsolt zirci rendőrparancsnok találkozása

– Adnál egy kis összehasonlítást a baróti és a zirci rendőrségről?
– Nagyjából egyforma a kiterjedésünk, de a baróti rendőrségnek a miénknél nagyobb
a létszáma, ami azzal magyarázható, hogy háromszor akkora a bűncselekmények száma
azon a vidéken, mint nálunk. Infrastruktúrában elmaradottabbak, erre a legérzékletesebb
példa, hogy csak 2004-ben álltak át írógépről a számítógépes rendszerre. Az itthon

jellemző online technika – például a traffipax-nál – számukra még ismeretlen. Hátráltatja
a munkájukat, hogy egy gyanúsítottról csak akkor vehetnek ujjlenyomatot, ha hozzájárult.
Nálunk törvény szabályozza, hogy ennek tűrése kötelező, s a későbbi felderítéseknél is
előnyünkre válik. Amiben kedvezőbb a helyzet náluk, hogy a szabálysértéseknél csak egy
jogszabályt kell figyelembe venniük, és a rendőrnek nagyobb a tisztelete, mint idehaza.
– Milyen a baróti rendőrség nemzetiségi összetétele?
– A párthatalom idején magyar nemzetiségű rendőrök nem kerülhettek be a
testülethez. A rendszerváltást követően azonban változott a helyzet, és most már a baróti
rendőrségen is sok magyar származású rendőr van. A román nemzetiségűek többségben
vannak, ugyanakkor a vezetők – a parancsnokot leszámítva – szinte mindnyájan magyar
nemzetiségűek, így a parancsnok-helyettes és a bűnügyi osztályvezető is. A
közrendvédelmi osztályvezető csángó magyar. Nagyon sokan beszélnek egyébként már
magyarul a román nemzetiségűek közül is.
– Mi fogott meg a legjobban Barótban, s a környékben?
– Egyrészt a gyönyörű táj, másrészt az emberek. Egy teljesen más mentalitással
szembesültem, mint itthon. Fantasztikus volt a barótiak vendégszeretete. Először, de
valószínűleg nem utoljára jártam Erdélyben, családommal szeretnék visszalátogatni oda.
– A rendőrségi kapcsolat ápolása folytatódik?
– Természetesen. Éppen most fogok a baróti kollégák kérésére képeket küldeni az
őrsünkről. Ezt megelőzően nem járt azon a vidéken rendőr más országból, így számukra is
emlékezetes marad a találkozó. Már most kaptunk egyébként egy meghívást, négy zirci
rendőrt szívesen vendégül látnának. Élni szeretnénk a lehetőséggel, s kölcsönösen várjuk
majd a barótiakat.
– Az egyenruhád miatt gondolom különös tiszteletnek örvendtél.
– Sokan megdöbbentek, idősebb bácsik meg is kérdezték, hogy ez milyen egyenruha:
katonai, rendőri? Nem véletlenül, hiszen a rendőrség jelenlegi társasági egyenruhája az
1945 előtti katonai díszegyenruhák mintájára készült. Megjegyezték, hogy ők még láttak
hasonlót a második világháború idején, amikor Erdély néhány évig újra Magyarország
része volt…

A magyar őrsparancsnok a baróti rendőrségi vezetőkkel. Balról jobbra: Boakő Róbert alezredes,
közrendvédelmi osztályvezető; Csiki Gyula ezredes, kapitány-helyettes; Macau Constantin ezredes,
kapitány

Látogatás a baróti rendőrségen. Péntek után vasárnapra újra „beidézték” küldöttségünket. A jobb
oldali képen Hajba Zsolt mutatja romániai kollégáinak a Veszprém megyei kapitányság
prospektusát
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