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Évtizedek multával sem lehet 
elfelejteni nevét, egyéniségét, 
alakját és tanításait. Kucharik 
József testnevelő tanárom volt, 
az akkori Zrínyi Miklós reálgim-
náziumban. Más tanárainkkal 
ellentétben, soha senkit nem 
szégyenített meg testi adottságai 
miatt. A púpos Bakó Jancsival 
éppen úgy foglalkozott, mint a 
bal lábát húzó Vértes Pistával, 
vagy éppen velem, aki sem rúdra, 
sem kötélre, bizonyos ellenérzés 
miatt, képtelen voltam felmász-
ni. Mikor ez kiderült, valami 
belőle sugárzó erővel magyará-
zatba kezdett. Aprólékosan ráve-
zetett, hogyan, miként kezdjem a 
mászást, s ezzel legyőzte félénk-
ségemet. Míg fölfelé kapaszkod-
tam, imént hallott tanácsai óri-
ási erőt, öntudatot csöpögtettek 
belém. Nem is sokára rábeszélt 
az úszósportra. Egyik órája végén 
– nekem és néhány társamnak 
– a Margitszigeti versenyuszodá-
ba szóló belépőt adott. Két évre 
rá, KISOK-bajnok lettem. 

Később, amikor megtud-
ta, hogy Harangi Imre olimpiai 
bajnokunk ökölvívó edzőnek a 
MÁVAG gyárba szerződött, elin-
tézte vele, hogy minden ellen-
szolgáltatás nélkül foglalkozzék 
öt, általa kijelölt gimnazistával. 
Nem tudom miért, én is az öt 
közé kerültem. Pedig verekedni 
nem szerettem, s ha valahol vere-
kedőket láttam, igyekeztem minél 
előbb eltûnni onnan. Csodák 
csodája, annyira megszerettem 
az ökölvívást, hogy edzőmmel 
haláláig tartottam a barátságot. 
Nádor utcai trafikjába gyakran 
betértem, hosszú időn át együtt 
idézve a „régi, szép időket.” Évek 

múltán egy táncos helyen lekérte 
egy fiatalember a táncosomat, de 
nem adtam át, csupán a táblára 
mutattam, amelyen ez állt: „Tánc 
közben lekérni tilos!” Az illető az 
udvaron bicskával támadt rám, 
jobb felső karomba hasítva, mire 
támadómat egyetlen ütéssel föld-
re küldtem. A kihívott mentők őt 
vitték el, sebemet az orvos a hely-
színen bekötötte. Lám, Kuchárik 
tanárom érdeme, hogy Haragihoz 
küldött ökölvívást tanulni.

A közeledő olimpiai játékok 
kapcsán, a rádióból hallom 
emlegetni Pelle István, olimpi-
ai aranyérmes tornászunkat. 
Diákként nyolc éven át ő is 
Kuchárik tanítványa volt! Pedig, 
mondták az emlékezők, Pelle 
István kezdetben vékony, félénk 
fiú volt, aki a gyûrû két kari-
káját is félt megfogni. És még 
milyen sokan voltak azok, akik 
alávetették magukat Kuchárik 
testedző tudományának! Õ volt 
az, aki két diákjában felfedezte 
a labdarúgás iránti tehetséget. 
Õk a legendás Aranycsapat tagjai 
lettek. Más tanárainktól eltérően 
nemcsak elmagyarázta, hogy mit 
kell tennünk, hanem elsőnek ő 
maga mutatta be a tornagyakor-
latot. Mit és hogyan kell a bor-
dásfalon végrehajtanunk, milyen 
technikát alkalmazzunk a kötél-
re és milyet a rúdra mászáskor? 
A korláton, a lovon is bemutatta 
a gyakorlatokat és nem szégyellt 
a szőnyegen bukfencet vetni! 
Csak bámultuk és lélekben tap-
soltunk neki.

A testi nevelés mellett, sőt, 
ezzel párhuzamosan, a szellemi 
gyarapodást tekintette élete cél-
jának. Az „Ép testben, ép lélek!” 
jelszavát gyakorlatban valósítot-
ta meg. Ránk meglepetésként 
hatott, amikor a gimnázium 
igazgatójának engedélyével szü-
leinknek hat részből álló elő-
adássorozatot tartott a gimnázi-
um nagytermében, „Hogyan kell 
tanulni?” címmel. Azokat az esz-
közöket, módszereket sorolta fel 
a szülőknek, amelyek felhaszná-
lásával a diákok egyszerûbben, 
sőt, „játszva” fogadhatják be a 
tudományos ismereteket. Ami 
itt dicsérendő volt: sem eszköz, 
sem módszer nem került egy 
fillérbe sem.

Az ötödik érettségi találko-
zónkon jelentette be, hogy két 
év múlva nyugdíjba vonul. 
A nálam hét évvel fiatalabb 
öcsém – aki szintén Kuchárik 
tanítványa volt – mesélte el a 
nyugdíjazás napján lefolyt tor-
nabemutatót. A tőle megszokott 
egyenes tartással vonult a tor-
naterembe. Elsőnek a dobogót 
ívelte át bakugrással, majd a 
gyûrûhinta következett, a leg-
nehezebb gyakorlatokat mutat-
va be. Csak bámulta minden-
ki, hogy mit mûvelt a nyújtón 
és a többi szeren ez a hatva-
nadik évét betöltött ember! 
A lólengéssel végezve szabá-
lyosan ért földet, vízszintesen 
kinyújtott karokkal, majd meg-
hajolt, jelezve, hogy befejezte 
a gyakorlatok sorát. A tapsvihar 
sokáig tartott. 

Én nem voltam ott, de azt a 
tapsvihart ma is hallom.

  Bíró András

Kuchárik

Sárika táncol. Persze nem 
egyedül, vannak vagy húszan 
még a színpadon, ők is hat-hét 
év körüliek. Helyesek, aranyo-
sak, igyekeznek a megtanult 
lépéseket, kéz- és fejtartásokat 
kiegészíteni saját, életkoruk-
ból fakadó bájos mozdulata-
ikkal. Lépegetnek erre-arra, 
hajladoznak, aztán megfor-
dulnak, kezdik előröl. Olykor 
még tévesztenek is, amire vagy 
figyelmeztetik egymást, vagy 
nem, de közben szól a zene, 
megy tovább a bemutató.

Hogy e sorok írója Sárikát 
nézi, annak komoly oka van, 
ugyanis a fitos orrú csöppség 
saját unokája, miatta jelent 
meg az apró táncosok tanév 
végi bemutatóján. Az is igaz 
azonban, hogy – talán fog-
lalkozási ártalomként – bár a 
kis Sárit nézi, nemcsak a kicsi 
lányt, nemcsak a többi, vele 
együtt szereplőt látja, hanem 
sok minden mást is. Például a 
szülőket, a hozzátartozókat is, 
akik nemcsak ilyenkor hozzák-
viszik csemetéjüket, amikor 
szerepelni lehet a színpadon, 
hanem akkor is, amikor gya-
korolni kell, akár hetenként 
többször is, olykor esőben, 
fagyban, vagy amikor munka 
után már semmi kedvük nincs 
kimozdulni otthonról. És ezért 
csak tisztelni lehet őket, mint 
ahogy a többi, gyermekével 
törődő szülőt, hozzátartozót 
is, aki már egészen kis kor-
ban beépíti a gyerek életébe a 
mozgást, a sportot, ide értve a 
táncot is. Ebből a szempont-
ból ugyanis teljesen mindegy, 
hogy néptáncra, balettre jár 
a gyerek, vagy kézilabdázni, 
karatézni, esetleg lovagolni. 

Fiatalokkal foglalkozó sport-
vezetők szokták mondani, hogy 
a gyereksportnak legalább két 
óriási haszna van. Az egyik 
a közvetlen fizikai: jó mozgá-
sú, kedvező felépítésű, izmos 
lesz a kis ember, és ebből ren-
geteget visz magával „nagy” 

korára is. Jobban fogja bírni 
a tanulást, a munkát, kevés-
bé lesz érzékeny a betegsé-
gekre, röviden: egészségesebb 
lesz. Legalább ennyire fontos a 
másik előny is. Az, hogy a fia-
tal megtanul közösségben élni, 
gondolkozni. Más és több ez, 
mint beülni egy osztályterem-
be a társak közé, vagy bemen-
ni reggel a munkahelyre. Itt 
váratlan helyzetek adódhatnak, 
nagyon fontos együttműködni 
a többiekkel, mert az esetleges 
kudarc vagy siker nem év végi 
bizonyítványosztáskor vagy 
fizetésemeléskor jelenik meg, 
hanem azonnal. Segíteni kell 
és segítséget elfogadni, dön-
teni és döntésekhez igazodni, 
figyelni mások szándékait és 
szükség esetén módosítani a 
sajátunkat, olykor hirtelen vál-
tozások esetén is. Maradva a 
táncnál: nem mindegy, hogy 
a rossz irányba forduló tár-
sat a többiek kinevetik vagy 
gyorsan megmutatják neki, mit 
kellett volna csinálni. Ha tudja 
a gyerek, hogy bátran megpró-
bálkozhat a talán még nem is 
egészen megtanult mozdula-
tokkal, vagy éppen egy külön-
leges kapura lövéssel, egy 
cselgáncsdobással, mert tudja, 
hogy sikertelenség esetén sem 
éri bántódás – akkor nemcsak 
a karja, a lába edződik, hanem 
a lelke is.

Nem valószínű, hogy a most 
színpadon látott apróságok 
bármelyikéből is hivatásos 
táncosnő lesz, mint ahogy az 
éveken át edzésre járó gyere-
kek sem lesznek mind olimpi-
ai bajnokok, azonban a sport, 
a mozgás által olyan értékek-
hez juthatnak, amelyek semmi 
mással nem pótolhatók.

Ezért is volt annyira jó nézni, 
ahogy most Sárika táncolt.

A szerkesztõ jegyzete

Például a tánc

A rendőrség munkáját ille-
tően mindenképpen sikeres 
negyedévet zártak – szögezte 
le Tímár László, mivel összes-
ségében tíz százalékkal keve-
sebb bûncselekményt jegyez-
tek az idén, mint tavaly. Az 
egyes kategóriákon belül még 
ennél is jobb eredmények-
ről számolhatott be, hiszen 
ebben az évben 30 százalék-
kal kisebb volt a vagyon elle-
ni bûncselekmények aránya, 
ráadásul a betöréses lopások 
száma 35 százalékkal, a lakás-
betöréseké pedig 30 százalékkal 
csökkent a tavalyi első negyed-
évhez képest. A számadatok 
tükrében a legnagyobb meg-
lepetést a gépkocsi-feltörések 
arányának óriási csökkenése 
jelenti, amelyekből az idén 76 
százalékkal kevesebbet követ-
tek el, mint a tavalyi esztendő 
hasonló időszakában. 

A közrendvédelmi alosz-
tály és a járőrszolgálat veze-
tője hangsúlyozta: a rendkívül 
pozitív eredmények leginkább 
azoknak a gyakran lefolytatott 
ellenőrzéseknek és járőrözések-
nek köszönhetőek, amelyeket 
Európai uniós kezdeményezés-
re a fémtolvajlásokkal összefüg-
gésben rendszeresen végeznek 
a kapitányság területén. Ezek 
a nemzetközi és helyi felderí-
tésekre egyaránt vonatkoznak, 
így a közúti ellenőrzések során 
a színesfémlopások kiszûrésére 
is figyelmet fordítanak. 
Hozzátette: Érden továbbra is a 
vagyon elleni bûncselekmények 

a legkirívóbbak, és igencsak irri-
tálják a lakosságot. 

Ófalu területén még mindig 
a fémlopás jellemző. Az uniós 
akció keretében azonban a 
rendőrség feltérképezi az ese-
tek előfordulását, és azokon a 
helyeken, ahol úgy tapasztalják, 
hogy gyakrabban előfordulnak, 
a járőrözést is sûrítik, így nem 
egy esetben sikerült lefülelni 
és őrizetbe venni a sorozatos 
fémlopások elkövetőit is. 

Tímár László két friss elfogás-
ról is beszámolt a sajtótájékoz-
tatón. Április 30-án a Tárnoki 
úton a járőrök figyelmét egy 
kék Opel Astra gépkocsi utasai-
nak fura viselkedése keltette fel. 
Az Opelben utazók ugyanis – a 
rendőröket meglátva – hirtelen 
különféle tárgyakat kezdtek el 
kidobálni az autó ablakán, sőt, 
nemcsak különféle tárgyakat, 
hanem iratokat és okmányokat 
is szélnek eresztettek. Amikor a 
rendőrök intézkedés alá vonták 
a jármûvet, kiderült, miért akar-
tak megszabadulni a terhelő 
holmiktól, ugyanis a bent ülők 
nem tudtak elszámolni a gép-
kocsiban fellelt ruhanemûkkel 
és egyéb értéktárgyakkal sem. 
Ráadásul az ötszemélyes autó-
ban hat felnőtt utazott, és az iga-
zoltatások során arra is hamar 
fény derült, hogy a volán mögött 
ülő férfinek még érvényes jogo-
sítványa sincs. Ellenőrzésükkel 
egyidőben bejelentés érkezett a 
rendőrségre, hogy nem sokkal 
korábban feltörtek egy gépko-
csit Tárnokon, és az onnan ello-

pott tárgyak leírása kísértetiesen 
megegyezett az Opelben, vala-
mint a közelében fellelt, kido-
bott holmikkal. A hat elköve-
tőt előállították, és egyidejûleg 
több bûncselekmény elkövetése 
miatt is eljárást indítottak elle-
nük. 

Egy éber polgárőrnek köszön-
hető egy másik, ugyancsak ápri-
lis végén történt, gépkocsi-feltö-
réssel kapcsolatos eset felgön-
gyölítése. A Tárnoki úton tör-
tént a gépkocsi-feltörés, és bár a 
polgárőr közvetlenül nem látta 
a bûncselekményt, a kiérkező 
járőrökkel közösen, két-három-
órányi közös adatgyûjtéssel, 
még forró nyomon sikerült a 
két elkövetőt elfogni a Mecseki 
utcában. A gyanúsítottak ellen 
eljárást indítottak vagyon elleni 
bûncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanújával. 

Ófaluban egy hosszabb 
ideje üresen álló, fehér Maruti 
lett gyanús a járőröknek. 
A gépkocsiról kiderítették, hogy 
már korábban követtek el vele 
bûncselekményt, sőt arra is 
fény derült, hogy a rendszá-
ma valójában egy piros színû 
Opelre szól. Tímár alezredes 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a lakosság éberségének is fontos 
szerepe van a bûncselekmények 
sikeres felderítésében, ezért arra 
kért mindenkit, hogy ha bármi 
gyanúsat észlel, haladéktalanul 
értesítse az ügyeletet, hogy a 
rendőrség minél előbb intéz-
kedhessen. Hozzátette: számos 
esetben a térfigyelő kamerák 

Kék hírek a rendõrség sajtótájékoztatóján

Európai uniós akciók 
a fémtolvajok ellen
Az utóbbi hónapok kedvezõ eredményeirõl is beszámolt az újságíróknak Tímár 
László rendõr alezredes, a közrendvédelmi alosztály vezetõje, aki az eltelt ne-
gyedév eseményeit értékelte az Érdi Rendõrkapitányság május 15-én megtar-
tott sajtótájékoztatóján. Mint elmondta, az elmúlt esztendõ azonos idõszakához 
viszonyítva mintegy tíz százalékkal csökkent a kapitányság területén elõforduló 
bûncselekmények száma. Kürti István rendõr százados a közlekedésrendészetet 
érintõ változásokról tájékoztatta a sajtó képviselõit. 

is nagyban segítették a rend-
őrség munkáját, az elkövetők 
felderítését. A Bagoly utcában 
például egy táskatolvajt sikerült 
a rendszer segítségével beazo-
nosítani. A lopás szinte egy 
szempillantás alatt történt, ami-
kor egy hölgy épphogy letette 
a táskáját, a biciklis – aki nyil-
ván épp az ilyen helyzeteket 
leste – felkapta, és elkarikázott 
vele. Az elkövető azonban nem 
számolt azzal, hogy a kamerák 
felvették a jelenetet, és ennek 
köszönhetően nem úszhatta 
meg szárazon! 

Kürti István rendőr száza-
dos az elmúlt hónapok közle-
kedésbiztonsági eseményeiről 
számolt be a sajtótájékoztatón. 
Elmondta, hogy összesen 40 
baleset történt; ötben súlyos, 
tizenegyben könnyebb sérülé-
seket szenvedtek a résztvevők, 
22 ütközés pedig csak anyagi 
kárral végződött. Három eset-
ben viszont már a rendőrségi 
helyszíneléskor megállapítható 
volt, hogy a baleset okozója itta-
san vezette a jármûvet, így bün-
tetőeljárást indítottak ellene. 

A közlekedési rendőrök ebben 
az évben már 24 alkalommal 
tartottak fokozott ellenőrzése-
ket, amelyek során valamely 
közlekedési szabály megsértése 
miatt, összesen 1400 személy 
ellen intézkedtek. Legtöbb eset-
ben a gyorshajtásért büntettek 
az egyenruhások. 

Fontos tudnivaló, hogy április 
16-ától változtak, azaz jelentő-
sen szigorodtak a közlekedési 
bírságok – ennek részleteiről 
egy későbbi lapszámunkban 
számolunk be olvasóinknak. 

 Bálint Edit

A sajtótájékoztatón nemcsak az érdiek, hanem a kapitánysághoz tartozó többi település újságírói is rendszeresen 
részt vesznek
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