
Szentesi a megye legjobb helyszínelıje 

Szentes - A szentesi Szabó Szőcs Imre 28 éves koráig nem is akart rendır lenni, 
most pedig megnyert egy versenyt. A baleseti helyszínelésben nincs két egyforma 
ügy, mondja. 

Elsı alkalommal rendeztek közlekedésrendészeti 
szakmai versenyt a rendırök. A megyei döntıben a 
baleseti helyszínelık között a szentesi kapitányság 
fıtörzszászlósa, Szabó Szőcs Imre állhatott a dobogó 
felsı fokára. Ma már csak mosolyog azokon az 
idıkön, amikor nem akart rendır lenni. 
 
– 23 évvel ezelıtt még villanyszerelıként dolgoztam, 
de néhány ismerısöm belépett a rendırséghez, és 
engem is meggyıztek – idézte vissza az akkori 
eseményeket. – A fizetés is kétszer akkora volt, mint 
amennyit korábban kerestem, így nem sokat 
gondolkoztam. Megszerettem a munkát, amelyhez szerintem elhivatottság kell. Az 51 
évemmel most én vagyok a legidısebb a szentesi kapitányságon. A szakma elméleti 
alapjait a szegedi képzés során szereztem. A közlekedésiekhez szerettem volna 
kerülni, ez egy év járırözés után sikerült is. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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A szentesi gyıztes a megyei versenyen feladatlapokat töltött ki KRESZ- és szakmai 
kérdésekrıl, majd tételt húzott. Ebben leírtak egy szituációt, amelyrıl részletesen el 
kellett mondani, hogy mit tenne a helyszínre érkezéstıl a távozásig. 
 
– Csak a kívülálló számára tőnik úgy, hogy ez egy nagyon izgalmas munkakör. 
Valójában 10 százalék a terepmunka, a többi az irodában zajlik – magyarázta a 
fıtörzszászlós. – Igaz, az elıbbi a látványosabb: minden részletet pontosan rögzíteni 
kell. A helyszínelés az esettıl függıen 2–4 órát vesz igénybe, a vizsgálat pedig 2–6 
hónapig is eltarthat.  
Szabó Szőcs Imre véleménye szerint nincs két egyforma baleset, ezért az elméleti 
tudás és a két évtizedes tapasztalat egyaránt segíti a munkáját. Szabadidejében ha 
teheti, két szenvedélyének hódol: a vadászatnak és a motorozásnak.

Kapcsolódó cikkek 

Tolvajpár: anya és lánya 
Megoldatlan rejtély ma is Koncz Judit eltőnése 
Másfél órán át verték, majd kifosztották az eperjesi férfit 
Nyomravezetıi díjat adtak össze a gazdák 
Fojtogatott a szentesi tolvaj 

A munka 90 százaléka az irodában zajlik – mondja Szabó Szőcs Imre. 
A szerzı felvétele
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A rovat legfrissebb cikkei 

Milliárdos fejlesztés a Petzben: 
hamarosan alapozzák a hotel 
épületét 

Dr. Locsmándi Szabolcs a RC Sopron új elnöke

Zöld Óvoda cím a soproni Lewinszky Anna Gyakorló 
Óvodának

A nyitóoldal témái 

Luxuskollégiummá alakítják a 
Royal Szállót?

Átadták a szociális intézményeket az egyháznak

Kirúgták az MTV-tıl Mészáros Antóniát, Winkler Nórát, és 
Galambos Pétert

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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