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Görög Istvánnal

ELŐZŐ SZÁMUNK vendége Gö-
rög Istvánnak, a KEMPP
ügyvezetőjének adta át a
stafétát, ezzel a kérdéssel:
tervezik-e a pákozdi Kato-
nai Emlékpark bővítését a
közeljövőben?
– AZ EMLÉKPARK folyamato-
san bővül, szépül. Az első
világháborús kiállítás a
nagy háború 100. évfordu-
lójára, 2014-re készült el a
barakképületben. Ez a tár-
lat fehérváriakat ábrázol,
bemutatja a 17-es honvéd
gyalogezred katonáinak,
Sipos Gyula ezredesnek a
sorsát, a doberdói harco-
kat, valamint emléket állít
a névtelen hősöknek. A fő
célunk az volt vele, hogy a
látogatóknak – különösen
az ifjúságnak – megmu-
tassuk, mit is jelent az, ha
háború van. A hősök sor-
sán, hozzáállásán keresz-
tül a helytállásra is fölhív-
juk a figyelmet.
– A KÖZELI JÖVŐBEN szeret-
nénk még tovább fejlődni.
A tárlatok részenként újul-
hatnak meg, ám hogy mi-
lyen formában, arra még
keressük a megoldást. A
digitalizáció lehet az út,
hiszen az sok mindenre ad
lehetőséget, viszont szeret-
nénk megőrizni az autenti-
kus környezetet is.
GÖRÖG ISTVÁN Szegő Kriszti-
nának adja át a stafétát.
Kérdése: hogyan érték el a
nagymértékű pozitív válto-
zást Székesfehérvár turiz-
musában?

BOKROS JUDIT

A STAFÉTA KÖVETKEZŐ VENDÉGE:

SZEGŐ KRISZTINA

STAFÉTA
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Régi motívumok, mai ékszereken
SZÉKESFEHÉRVÁR Miért kerül az
ékszer a könyvtárba? Miért
ne? Hiszen a híres regények-
ben is gyakorta fontos szere-
pet játszik egy-egy fülbevaló
vagy éppen nyakék... Így te-
hát a könyvtárban is bátran
be lehet mutatni míves ék-
szereket.

Gábor Gina

A Széna téri könyvtárban a
Kortárs művészeti fesztivál
alkalmából Szebényi Hajnal-
ka ékszereiből nyílt kiállítás.
No és persze a könyvtárosok
ennek kapcsán azonnal meg-
ragadták az alkalmat, hogy
olvasóikat játékos könyvtári
rejtvény kitöltésére ösztökél-
jék. Efféle kérdésekre kellett
választ adni: Tolkien A gyű-

rűk ura című regényében mi-
lyen betűkkel jelenik meg a
felirat az „Egy gyűrűn”?

Persze, az olvasás, rejt-
vényfejtés mellett érdemes a
kiállított fülbevalókat, nyak-
ékeket is szemügyre venni,
hiszen alkotójuk hagyomá-
nyos motívumokat használ
modern ékszerei megalkotá-
sakor. Szebényi Hajnalka ere-
detileg ugyanis kalocsai – és
elhatározta, hogy az ottani
mintakincset tűzzománc ék-
szereire is visszacsempészi.

– A jellegzetes színeket és
formavilágot igyekeztem
megjeleníteni stilizált módon
az ékszereken – ugyanakkor
arra törekedtem, hogy ezek
az ékszerek egy mai, modern
nő számára is hordhatók le-
gyenek – mondta Szebényi

Hajnalka, aki azt is elmesél-
te: egyfelől kőfaragó édesapja
gyűjtötte a régiségeket, isme-
retségben állt a leghíresebb
kalocsai íróasszonyokkal –
így őrződött meg a családjá-
ban a kalocsai mintakincs.
Másfelől pedig ő maga gim-
nazistaként, a 70-es évek kö-
zepén két évig hetente járt az
ottani porcelánfestő manu-
faktúrába, hogy megismer-
kedjen a kalocsai motívumok-
kal és színvilágukkal.

Szebényi Hajnalka az érett-
ségi után ötvösnek tanult,
majd egyedi ékszerek készí-
tésével foglalkozott. Sokáig a
család töltötte ki az életetét,
hiszen férjhez ment, három
gyermeke született. Azt me-
sélte, három éve kezdett el
foglalkozni azzal, miként le-

hetne a kalocsai mintákat,
színeket tűzzománcban is
megmutatni. Rengeteg kísér-
letezés után sikerült kidol-
gozni a technológiát. Ennek
nyomán most a könyvtárban
négy ékszerkollekciót látha-

tunk. Az egyiket a talán ke-
vésbé ismert, de rendkívül
elegáns ókalocsai minták ih-
lették: ennél pirosat, kéket és
feketét használnak. Jóval szí-
nesebb az újkalocsai kollek-
ció, és akadnak ékszerek,

amelyeket a korondi, illetve
matyó fazekasedények min-
tái ihlettek. A zsűrizett,
ezüst-tűzzománc ékszerek si-
kert arattak külföldön is: az
USA-ba, Kanadába és Japán-
ba is eljutottak.

Szebényi Hajnalka ötvös Az ókalocsai kollekció a jellegzetes kék, piros és fekete színekben

Fo
tó

:M
o

ln
á

r
A

rt
ú

r

Repülő-műszakisként Szabó Vivien a légijárművek biztonságát is ellenőrzi

Az első helyen az emberélet áll
NÁDASDLADÁNY–PÁPA Szabó Vi-
vien Székesfehérváron szü-
letett, Nádasdladányban nőtt
fel, most pedig Pápán dolgo-
zik. Körülbelül 13 éves lehe-
tett, amikor eldöntötte, hogy
a légiközlekedésben szeretne
dolgozni – az elhatározás
pedig mára valósággá vált.

Szanyi-Nagy Judit

– Nem sokat tudtam a repü-
lésről ennyi idősen, hiszen a
családban senki nem dolgo-
zott ilyen körökben. Talán
épp emiatt vált különlegessé
számomra ez az egész világ
– meséli Szabó Vivien, aki
aztán évek múltán is céltuda-
tos volt a repüléssel kapcso-
latban. – A pályaválasztás
előtt olvasgattam a szakmák-
ról, arról, hogy mihez, milyen
képesítés szükséges, milyen
tanfolyamokat kell elvégezni,
és mivel foglalkoznak ponto-
san az egyes munkakörökben
dolgozók. Az érdeklődési te-
rületemnek megfelelő isme-
reteket csak a katonai egyete-
men oktatják, így jelentkez-
tem, felvételt nyertem a mér-
nökképzésükre – mondja Vi-
vien, majd hozzáteszi: – Két
évvel később megtörtént a
szakirányválasztás. Eredeti-
leg légiforgalmi irányító sze-
rettem volna lenni, de sajnos
ez rajtam kívül álló okok mi-
att nem volt lehetséges.

Így passziváltatta az isko-
lát, és elkezdett a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtéren
dolgozni, az utasbiztonsági
ellenőrzés osztályon. – Éle-

tem egyik legjobb időszaka
volt – emlékezik vissza –, af-
féle civil szakmai gyakorlat-
ként tekintettem az ottani
munkámra. Ez idő alatt sok-
féle embert megismertem:
utasokat a világ összes orszá-
gából, akiket még az anya-
nyelvükön is megpróbáltam

köszönteni, és a munkatársa-
imat – például ellenőröket,
légiutas-kísérőket, pilótákat,
poggyászrakodókat, navigáci-
ós tiszteket –, akikkel együtt
dolgoztam „Ferihegyen”. Ez
alatt az időszak alatt olyan
tapasztalatokra tettem szert,
amiknek a tanulmányaim és
az eddigi pályafutásom alatt
is nagy hasznát vettem.

A „civil” kitérő után Vivien
visszatért az egyetemre, ahol
a légiforgalmi irányító képzés
helyett – elmondása szerint –
egy sokkal jobb lehetőséget
kapott: a repülő-műszaki
szakirányon folytatta tanul-
mányait. – Minden nap más
és más egy repülő-műszakis
életében, de természetesen
vannak állandó pontok is.
Reggel rendszerint eligazítá-
sokkal kezdünk, ahol meg-
kapjuk az aznapi feladatokat.
Ezután az időszakos, kötelező
ellenőrzéseket és javításokat
hajtjuk végre a helikoptere-

ken. A munkanap során az
érkező és induló magyar
vagy nemzetközi légijármű-
veknek biztosítunk földi ki-

szolgálást. Ekkor a földi
áramellátástól kezdve az álló-
helyre navigáláson keresztül
az utaslépcső biztosításáig
minden olyan szolgáltatást
igyekszünk teljesíteni, amit a
repülőszemélyzet a műszaki
biztosítás keretein belül kér.
Számos dologra fel vagyunk
készülve: a repülőgép jégtele-
nítésére, a vad- és madárri-
asztásra, de az üzemanyag
biztosítása is a mi felada-
tunk. A lényeg: minden eset-

ben a repülésbiztonság maxi-
malizálása a legfontosabb té-
nyező számunkra – avat be a
mindennapjaiba Vivien.

Mindenesetre bármennyire
szeret is repülő-műszakis
lenni, itt nem állna meg.
– Szeretnék repülő-mérnök
lenni, aminek az az előfelté-
tele, hogy ebben a szakmai
környezetben éveket töltsek
el, ráadásul a gyakorlati tudá-
som mellett az elméleti isme-
reteimet is bővíteni szeret-
ném – mondja, majd kiemeli:
– Ez sok tanulással és lemon-
dással jár, de ez az álmom,
ezt szeretném csinálni. Úgy
gondolom, hogy mindenki,
aki a repülés világában dol-
gozik, földön vagy levegőben,
lenyűgöző munkát végez.
Számomra mindig különle-
ges alkalom, amikor a fedél-
zeten én is a magasba tudok
emelkedni. Szerencsére, a be-
osztásom miatt, erre viszony-
lag gyakran sor kerül.

Minden nap
más és más
egy repülő-
műszakis
életében

Szabó Vivien – a nagy repülőtér és nagy gépek mellett – azért választotta Pápát, mert közel van a szülővárosához, Székesfehérvárhoz
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Nagy felelősség, sok kihívás a szakmában
A repülés világában arra törekszünk, hogy a kapott feladatokat
végre tudják hajtani a repülőeszközök és a személyzet, de az el-
ső helyen mindig az emberi élet és a biztonság áll. Szigorú sza-
bályok szerint dolgozunk, és minden esetben maximálisan
meggyőződünk arról, hogy az adott repülőeszköz alkalmas-e a
feladat ellátására. Óriási felelősség hárul ránk, de nagymérték-
ben figyelünk magunkra és egymásra is. A Pápa Bázisrepülőtér-
re sokféle merev és forgószárnyas légijármű érkezik, szakmai
szempontból ahány típus, annyiféle földi kiszolgálás szükséges.
Az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor én vezettem fel
a parkolóhelyére egy külföldi C-17-est a „follow me” autóval. Ez
azért érdekes, mert a gép fesztávja mintegy 52 méter, így a
visszapillantó tükörbe nem fért bele: a leszállás után 25–30
méter távolsággal követett a gurulóúton – meséli Vivien.




