
  

Lekapcsolták ittas vezetésért, de újra autóba 
ült 

Egy férfit kétszer is ittas vezetés miatt állítottak meg ugyanazon éjszaka alatt a 
járırök Szentesen. Másodszorra már kattant a bilincs a csuklóján. 

A Szentesi Rendırkapitányság vezetıje február 12-rıl 
13-ra virradó éjszak fokozott rendıri ellenırzést 
rendelt el, mert több arra utaló adat jutott a hatóság 
tudomására, hogy a szórakozóhelyeken fiatalkorúakat 
szolgálnak ki alkohollal, dohányáruval, illetve a 
szórakozóhelyek illegálisan (engedély és a jogdíjak 
megfizetése nélkül) végeznek zeneszolgáltatást, a 
jövedéki termékkel kapcsolatos szabályokat nem 
tartják be, valamint megjelent ezeken a helyeken a 
kábítószer.  
 
A fokozott rendıri ellenırzést a rendırség a 
társszervekkel közösen hajtotta végre, abban a 22 rendırön kívül Vám- és 
Pénzügyırség állománya is részt vett, akik az általuk feltárt szabálytalanságok miatt 
saját hatáskörben intézkedtek. A razzia során négy szentesi és egy eperjesi 
szórakozóhelyet ellenıriztek az egyenruhások, melynek során közel háromszáz 
személyt igazoltattak. 
 
Két fıt azért állítottak elı, mert az intézkedéskor kábítószernek minısülı anyag 
került elı a ruházatukból. A két személy ellen visszaélés kábítószerrel vétség miatt 
indult nyomozás. 
 
Egy másik férfit viszont kétszer is ittas vezetésen kaptak a rendırök. Az egyik 
szórakozóhelyen a civil ruhás állomány észlelte, hogy a férfi ittasan ült a volán mögé. 
Értesítették a járıröket, akik kisebb üldözés után tudták csak megállítani a férfit. A 
sofırt feljelentették, majd elengedték azzal, hogy nem vezethet. Ennek ellenére az 
éjszaka folyamán ismét kocsiba ült, és egy másik szórakozóhelyre hajtott. Pechjére 
azonban a fokozott ellenırzés éppen azon a helyen tartott. Az ittas vezetı kiszállt a 
kocsijából, és pont egy civil ruhás nyomozónak kezdte el mesélni, hogy korábban 
elıállították a rendırök, de ez nem szegte kedvét és újra kocsival jött... Ekkor 
kattant a csuklóján a bilincs.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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