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2017 nyarán 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriuma 14:53-kor 

kiadja a II. fokú viharjelzést, Rombusz Árpád rendőrhadnagy pedig tíz 

perccel később már úton van a szolgálati kishajóval, hogy intézkedjen az 

ilyenkor érvényes fürdési tilalom foganatosítása érdekében, melynek 

szükségességéről a parton percenként kilencvenszer felvillanó viharjelző 

fények is tájékoztatták ekkorra a vízben tartózkodókat, legalábbis a kellő 

felelősséggel, figyelmesen frissülni vágyókat, 

ideje éberségre inteni hát az erre fittyet hányókat, máskülönben megint 

szél sodorta labda után balgán a tó közepe felé úszó egyéneket kellhet 

kimenteni, rosszabb esetben a partra szállítani, újraéleszteni, netán 

felborult vitorlások vagy a viharos körülmények között nehezen 

irányítható vízibiciklik körül megtenni ugyanezt, az altatóan tétlen 

néhány nap után, mialatt csak egy-egy kósza, a víztükör hátán 

hánykolódó nádcsomót jelentettek bajba jutott csónakként egyes derék, 

ámde nem igazán éles szemű állampolgárok; 



a hadnagy erre gondolva száguld, hogy kisvártatva, a füredi strand (a 

Kisfaludy) elé érve lássa meg az első renitens vízibiciklis brigádot, akik 

után ki tudja, hány embert kellhet még kiűznie a vízből a hatáskörébe 

tartozó partszakasz mentén, rákapcsol, és közvetlenül a rekreációs 

sporteszköz előtt rántja félre a kormányt, kisebb özönvizet zúdítva az 

előgyelgett társaságra, hangosbeszélőn utasítva őket, hogy induljanak 

kikötni máris („II. fokú viharjelzés van érvényben! Azonnal hagyják el a 

vizet!”); 

Rombusz Árpád hadnagy már az Esterházy strandnál jár, ott készül 

megismételni iménti manőverét egy újabb gondatlan társaság javára és 

intelmére, amikor női hangot hall, hangosan, de mintha csak a fejében 

szólalna meg, telepatikusan – „Thank you for the forewarning!” –, és a 

hadnagy ijedten kanyarodik a tó közepe felé, hogy a gerincén 

végigkúszó jeges rémülettől szabaduljon, valamint hogy a motort 

leállítsa és messzebbről alaposan végigmérje a partszakaszt, ki szólhatott 

hozzá, honnét jöhetett ez a hang, elvégre nem őrült ő meg, és nem is a 

tihanyi ekhó játszik vele feltehetően (az miért szólna hozzá külföldiül?). 

 

 


