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Pigniczki József elképedve nézi, hogyan durvult el a világ 

Négy évtizede ügyész 
A Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikcrcsztjcvcl tüntette 
ki az államfő Pigniczki főzseiet. 
A Csongrád Megyei Főügyész-
ség főügyészhelyettese több 
mint négy évtizedes ügyészi 
munkájáért vehette át a rangos 
elismerést. 

- Négy évtized lenne? Több is ez 
annál. Elárulom: 1956. július 
27-én tettem be elöször a lábam 
ebbe a házba, s bár 1961-ig bíró-
ságon dolgoztam, így is elmond-
hatom: 42 éve kötöttem össze az 
életemet az ügyészi munkával -
fogadott Széchenyi téri irodájá-
ban Pigniczki József, akit augusz-
tus 20-án a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével 
tüntettek ki. 

írhatnám azt: főügyészhelyet-
tes, hiszen hivatali rangja ez, im-
már 1986 óta, ám magában e ti-
tulus vajmi keveset árul el Pig-
niczki Józsefről. A rekordok 
könyvébe kívánkozó teljesít-
ménnyel büszkélkedő főügyész-
helyettes (mert hát az egy épület-
ben végigdolgozott 47 év aligha-
nem párját ritkító az igazságügyi 
szakmában, s persze nem csak 
ott...) Szeged városának elismert 
alakja. Humoráról, szókimondá-
sáról éppen úgy híres, mint arról, 
hogy vadász szenvedélyéhez leg-
alább annyira hűséges, mint 
ügyészi hivatásához. 

- Vadlesre ugyan korábban 
mentem, mint ügyésznek, de ma 
már elmondhatom: eddig leélt 
69 évemből a legtöbbet a szegedi 
igazságügyi palotában töltöttem. 
Minek is mondanék mást, szíve-
sen tettem. Mert nagyon szép hi-
vatás az ügyészi, s mert olyan 
emberek között dolgozhattam, 
akikre mind szakmailag, mind 
emberileg fölnézhettem. Ami pe-
dig a humoromat illeti - bizony 

Csongrád megye főügyészhelyettese. Fotó: Miskolczi Róbert 

volt, aki komolytalannak tartott. 
Én viszont úgy látom, aki fogcsi-
korgatva, száját összeszorítva 
végzi a munkáját, jobb, ha azon-
nal abbahagyja, mert abban bi-
zony kevés a köszönet - fogalma-
zott Pigniczki József. 

A vidámságáról híres főügyész-
helyettesnek is elkomorult az ar-
ca, amikor arról beszélt, miként 
változott meg a bűnözés ország-
szerte, így megyénkben is az el-
múlt évtizedek során. 

- Elmondok én magának egy 
történetet. Sok-sok évvel ezelőtt 
egy Szeged szerte híres, lopásra, 
csalásra specializálódott bűnöző 
szabadulása után felkeresett, s 
megköszönte, hogy méltányosan 
viselkedtem ügyében. És ha már 
nálam járt, rögvest kölcsön is 
kért tőlem. Mint mondta, fod-
rászra meg bablevesre költi majd 
a forintokat. Ezt követően még 

pár hétig hozzám jött pénzért, 
hol egy tízest, hol egy húszast 
kunyerált tőlem, ígérgetve: ha 
megkapja rabkeresményét, min-
dent visszafizet. Na, erre a pénz-
re én keresztet vethetek - gon-
doltam. Ám egyszer csak újfent 
bekopogtatott irodámba, s az 
utolsó fillérig megadta az adóssá-
gát. Ugyan hogyan is fordulhat-
na elő ilyen a mai világban? A 
bűn is, a bűnözők is eldurvultak, 
néha csak a fejemet fogom, s 
megborzongok mire képes 
egy-egy gazfickó azért, hogy 
pénzhez jusson. Az meg különö-
sen elkeserít, hogy egyre több fia-
tal ellen kell vádat emelni, az el-
követők némelyike alig nőtt még 
ki a gyerekkorból. 

- Oka van ennek is - véli a pá-
ratlan tapasztalattal rendelkező 
főügyészhelyettes. Pigniczki Jó-
zsef szerint nagy javulásra ne is 

számítsunk, amíg alapvető bajok 
mutatkoznak a nevelésben. 

- Napjainkban a tanárok jó-
szerével már rá sem szólhatnak 
a diákokra, akkora nagy az ér-
zékenység. A szülők egy része 
pedig vajmi keveset törődik az-
zal, hol is tölti idejét csemetéje 
az iskola után. Már pedig azt 
tudni kell: az utcán csellengve 
nagyon könnyű megtanulni a 
rosszat - vélekedett Pigniczki 
(ózsef, aki már csak néhány hó-
napig áll az ügyészség szolgála-
tában, december 21-én hetven-
évesen köszön el az igazság-
szolgáltatástól. A rekordok 
könyvének szerkesztői addig 
még bőven kiszámolhatják, 
hányszor is pillantott a Széche-
nyi téri platánokra, ha naponta 
csak háromszor nézett ki az 
irodájának ablakán. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A régi makói kereskedőt felháborította az eljárás 

Nyilvános motozás 
a Penny pénztáránál 
A pénztárnál, a többi vevő sze-
me láttára akarta átvizsgálni 
egy idős asszony kézitáskáját a 
makói Penny Markét Áruház 
biztonsági embere. A hölgy az 
eljárást megalázónak tartja, az 
őr szerint viszont a sértett miatt 
nem lehetett az ügyet diszk-
réten elintézni. 

A szerkesztőségünkben jelentke-
zett panaszos maga is vezető be-
osztású kereskedőként dolgozott 
nyugdíjba vonulása előtt, ezért 
megértéssel fogadta, hogy a biz-
tonsági ember ellenőrzi. Az asz-
szony semmit sem lopott el, va-
lószínűleg azért figyelt fel rá az 
egyenruhás, mert vásárlás köz-
ben felemelte és kinyitotta a ké-
zitáskáját azt gondolva, az ő mo-
biltelefonja csörög. 

Megalázó procedúra 
A hatvanas éveiben járó hölgy 

azért tartja felháborítónak a vele 
történteket, mert a pénztárnál, 
többtucatnyi vevő, többek kö-
zött ismerősei szeme láttára 
akarták kiforgatni a táskáját 
ahelyett, hogy az irodába invi-
tálták volna és ott vizsgálták 
volna át a holmiját. Az asszony 
meglehetősen hangosan tiltako-
zott, a táskáját is kiborította, 
majd maga követelte, hogy vo-
nuljanak hátra és ott tisztázta, 
nem vett el semmit a polcról. A 
biztonsági őr eljárását azonban 
- közmegbecsülésnek örvendő 
ember lévén - sértőnek és mé-
lyen megalázónak tartja. Mint 
mondta, a szakmában eltöltött 
harmincnyolc év alatt ő maga is 
átvizsgálta jó néhány vevő 
szatyrát, ám soha nem az eladó-
térben. Úgy véli, a diszkréciót 
nemcsak a jogszabályok, de az 
emberi jóérzés is előírja. 

A biztonsági őr másként em-

lékszik a történtekre. A fiatalem-
ber elmondta: amint az asszony-
hoz lépett, azonnal lármázni 
kezdett, arra sem volt ideje, hogy 
esetleg az irodába invitálja. Ta-
pasztalatai szerint egyébként a 
bekísérés ellen is tiltakozik az 
érintettek többsége. Azt is sértő-
nek találják, így nehéz eldönteni, 
mi a jó megoldás. 

Az őr elnézést kért 
Az ellenőrzésre viszont szük-

ség van, mert sajnos gyakoriak a 
lopások a Penny Marketben; a 
makói áruházban legalább tíz-ti-
zenöt tolvajt fülel le havonta az 
az őr, akivel beszéltünk, és bizo-
nyára jó néhány lopás így is ész-
revétlen marad. 

A biztonsági ember hozzátet-
te: sajnálja a történteket, a 
hölgytől elnézést is kért. Tisztá-
ban van azzal, hogy feladata ne-
héz, sok konfliktussal jár, de 
igyekszik mindig emberi han-
gon, udvariasan beszélni még 
azokkal a vásárlókkal is, akik 
ezt nem viszonozzák. 

Az idős asszony elismerte: a 
biztonsági őr tényleg elnézést 
kért, őt azonban ez nem nyug-
tatta meg. Azóta beszélt mással 
is, aki hasonlóképp járt, mint ő, 
ezért azt gondolja, a nagyáru-
házban ez az általános gyakor-
lat. Ó ezek után többet a makói 
Pennyben nem fog vásárolni, a 
többi vevő és a kereskedelem te-
kintélyének érdekében viszont 
nagyon szeretné, ha az üzlet 
változtatna eljárásán. 

Vizsgálni az irodában kell 
Az előírások szerint egyébként 

igaza van: a vevők ellenőrzésére 
az erről rendelkező jogszabályok 
szerint az irodában kell sort kerí-
teni. 
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(FIZETETT HIRDETÉS) 

„Szépen összeszedte magat...!" 
Egy idős bácsi a feleségét kísérte Balogh Larissza ter-

mészetgyógyász kezelésére. A néni magas vérnyomástól 
és erős csípőfájdalmaktól szenvedett, több heti kórházi 
kezelésen esett át, eredménytelenül. Amint hazaenged-
ték, néhány héten belül újra fölment a vérnyomása, és 
visszatértek ízületi fájdalmai. Napokon át feküdt az ágy-
ban, de az utolsó időkben már azt is nehezen bírta, mert 
csípőfájdalmai miatt egyik oldalán sem tudott feküdni. 

A gyógyszer csak annyit segített, hogy rövid idóre csök-
kentette a fájdalmakat. Ráadásul a néni gyomra és má-
ja sem bírta a sok fájdalomcsillapítót, állandó hányinger, 
étvágytalanság, gyomorfájás kínozta. Ha nem is a teljes 
javulás reményében, de legalább valami megkönnyeb-
bülés vágyával fordultak a természetgyógyászhoz. 

Annál nagyobb meglepetés volt számukra, hogy nap 
mint nap erösödött a beteg asszony, fokozatosan szűntek 
fájdalmai. Larissza kérésére másnaponta jártak a körzeti 
orvoshoz, megméretni a néni vérnyomását. A természet-
gyógyász azzal biztatta óket, hogy a vérnyomás is foko-
zatosan, lassan rendeződik majd. A házaspár és az orvos 
meglepetésére, a vérnyomás lassan, de biztosan, ingado-
zás nélkül csökkent. .Szépen összeszedte magát!" - mond-
ta elismerőleg az orvos. 

„A feleségem már nem szed fájdalomcsillapítót, egyéb-
ként Is kevesebb gyógyszerre van szüksége, megszűnt a 

gyomorfájás, visszatért az étvágya. Köszönjük, hogy La-
rissza, ügyes kezével meggyógyította a feleségemet, és 
további sikereket kívánunk neki a többi rászoruló beteg 
megsegítésében!" 

Balogh Larissza 
h á r o m m a g y a r M i a m i v i z s g á v a l r e n d e f e e z á 

természetgyógyász 
és bioenergetikus rendelése: 

6724 Szeged, Makkoserdö sor 24. 
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651 

PORSCHE 
S Z E G E D 
MARKASZERVIZEBE 

megbízható, 
önálló munkavégzésre képes, 
igényes, 
gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres 

munkafelvevő 
munkakörbe. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette 
érdeklődését, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzát 
a Porsche-lnter Autókereskedelmi Kft. 
6724 Szeged, Sárosi út 11. 
címre várjuk. 

Fő feladatok: 
• szakszerű hibafelvétel alapján javítási megbízás 

kitöltése a szerviz részére 
• javítás során, után kapcsolattartás az ügyfelekkel 
• a szervizüzem szolgáltatásainak ajánlása, 

értékesítése az ügyfelek felé 
• az elvégzett javítások minőségének ellenőrzése 
• a maximál is vevőelégedettség biztosítása a 

magas színvonalú, szakszerű munkavégzés révén 

Elvárások: 
• min. gépjármű-technikusi végzettség 
• többéves autószerelői tapasztalat 

(munkafelvevői gyakorlat előny) 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
• jó kommunikációs készség és megjelenés 
• ügyfél-orientáltság 
• németnyelv-tudás előny 

A m i t kínálunk: 
• alkalmazott i munkaviszony 
• kulturált, színvonalas munkakörülmények 
• f ix fizetés + te l jesí tményprémium 
P szakmai fej lődési lehetőség 


