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Fényképezıgép a településır fegyvere
MUNKATÁRSUNKTÓL
2010.06.15. 10:14

Derekegyház - Szilágyi József Derekegyház, és így a szentesi kistérség egyetlen
településıre. Az 50 éves, korábban rendırként szolgált férfi nem fegyvert kap
elı, ha bármi jogsértıt tapasztal, hanem a fényképezıgépét.
- Itt nem nagyon jegyzıkönyvezünk semmit – avat be
a településır munkájába Szilágyi József. Az
ötvenéves, a rendırség közlekedésrendészeti
osztályáról nyugállományba vonult férfi pályázaton
nyerte el a megbízást, április elseje óta látja el
feladatát Derekegyházon. Sapkát, mellényt mindig
viselnie kell – ez elıírás, mint ahogy az is, hogy
jegyzettömböt és zseblámpát is magával kell vinnie.
Mégsem ezeket, hanem a digitális fényképezıgépét
tartja a legfontosabb munkaeszközének.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

Szilágyi Józsefnek nincs intézkedési jogköre vagy fegyvere. Ha bármi gyanúsat lát,
fényképezıgépért nyúl, dokumentálja az eseményeket.Fotó: Bíró Dániel

– Nincs intézkedési jogköröm, fegyverem, azért az én szerepem annyi, hogy
dokumentáljam és jelezzem a jogsértéseket. Egy fényképpel sokkal többet lehet
segíteni a bőnüldözıknek, mint bármi mással. A jelentısebb bőncselekmények nem
itt történnek. Riasztani is leginkább akkor szoktak az emberek, ha idegenek járnak a
községben. Nálunk a házalást és a koldulást a helyi rendelet tiltja, ezért ilyen
esetekben figyelmeztetem az illetıket, hogy rossz helyen járnak, ez nem az ı falujuk
– meséli a településır. Keresték már meg telefonos zaklatás, szándékos rongálás
miatt – ilyenkor eligazítja a sértetteket, hová fordulhatnak segítségért. Talált már
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meg „kölcsönvett" kerékpárt.
A falu vezetésének bizalmát élvezi, rábízzák Derekegyházon, mi a kis és mi a nagy
ügy, mi a sürgıs, és mi az, ami ráér. Mivel kötetlen a munkaideje, éjszakánként
biciklijével köröz a faluban, reggelente pedig beszámol a polgármesternek az elmúlt
24 óra történéseirıl. Napi kapcsolatot ápol a rendırség körzeti megbízottjával is.
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