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Tévésikoly miatt betörő rendőrök

Tévéből hallatszó sikoly miatt törtek be 
rendőrök egy házba Nagy-Britanniá-
ban, az ott tévéző bakfis pedig rögvest 

a rendőrséget hívta segítségül, mert betörők-
nek vélte őket.

Az eset Aylesburyben történt. A rendőri 
akciót két sikoly is motiválta, de csak az első 
„jött” a tévéből”, a második már „igazi” volt. 
Az első sikoly után ugyanis a rendőrök döröm-
bölni kezdtek az ajtón, amitől úgy megijedt a 
tizenéves lány, hogy felsikoltott. Ezután csend 
lett: a lány ekkor telefonált a rendőrségnek, a 
két rendőr meg ugyanabban a pillanatban tör-
te be az ajtó üveglapját, és rontott be a házba, 
azt kiáltozva, hogy „Rendőrség!”.

A bakfis nem hitte, hogy ily villámgyor-
san már a helyszínen is termett a hatóság, rá-
adásul ennyire vadul, ezért a rémület teljesen 
megbénította – és megnémította. A rendőrök 

átkutatták a házat és a kertet, de a szobájában 
rémülten kucorgó lányon kívül senki mást 
nem találtak. Miután a bakfis kissé megnyugo-
dott és elhitte, hogy valódi rendőrök érkeztek 
„vendégségbe”, kiderült a félreértés. A rend-
őrség virággal, csokoládéval kért bocsánatot a 
tévedésért, és persze az ajtójavítás költségének 
megtérítésével – adta hírül a brit Metro újság.
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Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan 
ködös idő várható. Számottevő csapadék nem lesz, 
ónos ködszitálás, szemcsés hó itt-ott előfordulhat. 
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Nem titok: múlt héten a fiaméknál 
vendégeskedtem Bukarestben. Mivel rég 
nem jártam a fővárosban, örömmel kons-
tatáltam a pozitív változásokat, hogy az 
utcákat éjjel-nappal folyamatosan taka-
rítják, hogy eltűntek a bűzös aluljárók, 
és mintha a forgalom is rendezettebb 
lenne. Szóval nyugodt lélekkel ki merem 
jelenteni: a mostani Bukarest nem az a 
város, amire sokan emlékszünk. Aztán 
hazafelé jövet – mivel autóval volt a ha-
zaút, többet láthattam – azt is örömmel 
nyugtáztam, hogy az összes többi város 
is jelentős változáson ment át. Brassóban 
kevesebb lett a jelzőlámpa, több lett a 
körforgalom, s úgy haladtunk át rajta, 
hogy közben alig kellett megállni el-
sőbbségadás, stoptábla, jelzőlámpa, meg 
egyéb, ehhez hasonló forgalombotlasztók 

miatt. Mire Sepsiszentgyörgyre értünk, 
már besötétedett, de a gyönyörűen kivi-
lágított városban ez alig volt érzékelhető. 
Csíkszeredában – ahol ugyan többször is 
meg fordultam az utóbbi időben – szin-
tén örömmel láttam: maradt még szép, 
patinás épület a városban az átkosban 
történt dózerolás után is. Úgy kb. Karc-
falváig annak örvendeztem, hogy végre 
nálunk is fehér csík jelzi az út szélét, ami 
sokat segít a ködös időben. Aztán mivel 
haladásunkat nem gátolta gödör vagy 
egyéb zavaró tényező, elszenderedtem. 
Szunyókáltam is egészen addig, míg ál-
momat kerékdübörgés és rázkódás nem 
szegte. „Mi az, mi történt?” – hunyorog-
tam a sötétben, próbálva kideríteni, hol 
is járunk. Mire a fiam megnyugtatott: 
„Semmi... Csak hazaértünk!” 

Hazaértünk
           villanás n Jánossy Alíz
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