
Csányi harmadszor lett Szentes legjobb 
rendıre 

Szentes - Harmadszor választották meg kollégái a szentesi kapitányság legjobb 
rendırének Csányi Konrádot. A 33 éves törzszászlós a bőnügyi osztályon dolgozik. 

Már hagyomány Szentesen, hogy a rendırkapitányság 
állománya és vezetıi maguk közül választják ki a 
város legjobb rendırét. 2007 és 2008 után 2009-ben 
is Csányi Konrád törzszászlósra szavazott a legtöbb 
kolléga, így három egymást követı évben is 
kiérdemelte az elismerést. Kezdetben csak oklevéllel 
és egy plasztikával honorálták kimagasló munkáját, 
de idén az önkormányzat egy egyhetes 
mátraszentimrei nyaralást is felajánlott a legjobb 
szentesi rendırnek. 
 
– A Pollák-szakközépiskolában tanultam, érettségi 
elıtt láttam a folyosón néhány plakátot, amelyen álláslehetıséget hirdetett a 
rendırség. Belevágtam, mert a bőnügyi terület mindig is érdekelt. Két évig jártam 
rendır-szakközépiskolába Miskolcon. 1997-ben körzeti megbízottként kezdtem a 
szolgálatot Szentesen, de két hét után gyakorlatra küldtek a bőnügyi osztályra, és ott 
sebtiben ki is neveztek – mondta a kezdetekrıl Csányi Konrád. 
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Csányi Konrádra mindig számíthatnak a kollégái. 
A szerzı felvétele
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A 33 éves törzszászlós úgy kezdte a nyomozói szakmát, mint minden zöldfülő: egy 
cselekmény, egy gyanúsított. Aztán következhettek a bonyolultabb ügyek: sikkasztás, 
csalás és egyéb gazdasági bőncselekmények. Ha a kár meghaladta az 50 millió 
forintot, akkor a törvény szerint a megyei fıkapitányságra került át az ügy. Volt olyan 
ügy, amellyel kapcsolatban Csányi Konrád egy évig győjtötte az adatokat, de – éppen 
a fentiek miatt – megyei szinten zárult le a nyomozás. 
 
Egyáltalán nem sajnálja, hogy kevésbé látványos a munkája. Elmondása szerint ı is 
amolyan visszahúzódó személyiség, ezért vezetıi ambíciói sincsenek. A kollégái által 
neki ítélt elismerésrıl csak annyit mondott: valószínőleg azzal érdemelhette ki, hogy 
mindig számíthatnak rá, és nem csupán a munkával összefüggésben. 
 
Kapitányi dicséret 
 
– Kevés olyan ember van manapság, aki hosszú távon is kiegyensúlyozott 
teljesítményt tud nyújtani a munkájában. Csányi Konrád közéjük tartozik: nagyon 
szorgalmas és alapos, tiszthelyettesként is megállja a helyét a tisztek között. 
Államvizsga elıtt áll, és amint lediplomázik, fentebb kerül a ranglétrán – mondta 
Csányiról Balogh-Szabó Imre szentesi rendırkapitány.  
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