Kositzky Attila ismét Szigethalmon
Kositzky Attila, a Magyar Honvédség Légierejének nyugállományú vezérkari főnöke, MIG-es vadászpilóta
ismét ellátogatott Szigethalomra, hogy új könyve kapcsán meséljen égboltról, pilótákról, vidám és szomorú
élményekről.
2008. decemberében már vendégül láthattuk, akkor is nagy érdeklődéssel figyeltük előadását.
Most egy más tematikájú élménybeszámolóval készült. Egy kis csapat várta nagy érdeklődéssel, hogy május
22-én 17 órakor elkezdődjön a „mesélés”. Hogy mennyire volt élvezetes? Altábornagy úr kb. 6-kor fejezte
be a power pointos előadását. A közönség 8 órakor engedte el, addig egyre-másra kapta a kérdéseket. Az
este dedikálással zárult.
Mindenki élvezettel figyelt Kositzky Attila mondandójára. Volt köztünk technikai kérdésekben jártas és
járatlan néző is, de mindenki megértette a világosan megfogalmazott beszámolót.
Én már harmadszor hallgathattam meg előadását, mindig újabb és újabb információkkal gazdagodom. Sőt,
abban a különleges élményben volt részem, hogy 2013-ban megtekinthettem altábornagy úr
magánmúzeumát Balatonfüreden.
2008-ban Clarissa Pinkola Estes gondolatával nyitottam meg a rendezvényt, 2014-ben ezzel a gondolattal
fejeztem be:
„Amikor valaki új tudásra tesz szert, az nagy szerencse, megfordul az ember hangulata, megfordul a szíve.
Ezért, ha az ember rászánja az időt, hogy lásson, halljon, s megnyíljon az új élmények látványára, hangjára,
azok képesek lesznek megváltoztatni őt.”
Mi rászántuk az időt, hogy lássunk, halljunk; elménk és lelkünk megnyílt az új élmények látványára,
hangjára.

Köszönjük Kositzky Attilának, hogy újfent eljött Szigethalomra, továbbá köszönet az előadás
támogatóinak: Sziklavári Sándornak, Szécsi Imrének, Domonkos Istvánnak!

Szabó Zsuzsanna könyvtáros
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Utóirat: Sziklavári Sándor jóvoltából már szerveződött a következő repülős program. Dunavarsányban, az
51-es út mellett egy magán repülőgéppark van. Sziklavári Sándor már találkozott a tulajdonossal, és ígéretet
kapott rá, hogy kis csapatunk bemehet, és közelről megnézheti a gépeket.
Május 26-án az út mellől megcsodáltam a hihetetlen gyűjteményt, és már nagyon vártam, hogy közelről is
megtekinthessem a gépeket. Sajnos, pár nappal később a sajtó közölte a szomorú hírt: Komócsi Zoltán
Dunaújváros mellett halálos légibalesetet szenvedett.
„Égbolt pilóta nélkül”!
Nyugodjon békében!

