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Hozta a diák
hagyományokat

Molnár László dr.
Egy darab Európa volt,
óriási házi könyvtárral és
szerény közvetlenséggel
leplezett, az átlagosnál
jelentősen nagyobb hu-
mán műveltséggel. Azt
suttogták, hogy 1964-ben
büntetésből küldték a
Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemről a közép-
majd felsőfokú techni-
kumból főiskolai rangra
vergődő intézmény élére.
Ha valami, hát ez nem
látszott rajta. A sértettség,
vagy a kényszer. Ellenke-
zőleg, óriási elánnal, ta-
níthatatlan, finom empá-
tiával hódította meg a fel-
adatát, a helyi politikai
elitet, a számára egyelőre
idegen városi közvéle-
ményt, és nem mellesleg
az iskola diákjait. Pillana-
tok alatt átlátta a közeget,
beilleszkedett, mindent
értő, elfogadó, dunaújvá-
rosi lokálpatrióta lett, és
(noch dazu) diákjai kö-
rében közkedvelt Laci bá-
csi. Ami mégis csak nagy
teljesítmény egy „jött-
ment” szuper értelmiségi
főiskolai rektortól. A rá-
bízott intézmény felvirá-
goztatása és integrálása
a város társadalmába ön-
magában is szóra érde-
mes, méltánylandó telje-
sítmény. Erre csak kedves
és hasznos ráadás, hogy
megalkotta a Selmec-
Sopron-Miskolc-Dunaúj-
város hidat, amennyiben
e múlt nélküli városban
meghonosította a leg-
szebb bányász-kohász di-
ák tradíciókat. Aki volt va-
laha a hagyományokban
valósággal fürdőző diákok

szakestélyén (az elsőre a
meghívott és várt városi
vezetők közül senki sem
ment el), aki egyszer is
látta a valétálók neves sa-
lamanderes vonulást, a
végzős diákok búcsúját
diákkoruk városától, pon-
tosan tudja, mit adott di-
ákjainak és a városnak
Laci bácsi.
1925-ben született Szek-
szárdon, a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen 1950-
ben szerzett hídépítő (mi-
csoda véletlen!) mérnöki
oklevelet, 1985-ben ment
nyugdíjba, 1999-ben halt
meg. 2009-ben, halálá-
nak tízéves évfordulóján,
azok a főiskolás diákok,
akik Laci bácsit szemé-
lyesen már aligha ismer-
ték, sírjánál gyertyás meg-
emlékezést tartottak, elé-
nekelték a szakok him-
nuszait és a feledhetetlen
rektor kedvenc dalát,
hogy: Tavaszi szél vizet
áraszt.
Emlékét nem lehet torok-
szorító meghatottság nél-
kül felidézni.
(forrás: Mi, dunaújváro-
siak csoport.)

Mi, DUNAÚJVÁROSIAK. Ebben a rovatban (és később talán
egy könyvben) azon barátaink nevét (és rövid élettörténetét)
gyűjtjük, akik eleddig említésre alig méltatott mindennapi
munkájukkal, hivatásukat gyakorolva – vagy akár, csak mert
itt éltek/élnek 10-20-60 éve – hozzájárultak ahhoz, hogy Du-
naújvárosból igazi város lett. Nem feledhetjük egyetlen régi
és mai dunaújvárosi ember nevét/emlékét sem. Mert mi
mindannyian, együtt vagyunk Dunaújváros.

Az elmúlás/felejtés legjobb ellenszere, ha felidézzük azok em-
lékét, akik egykor jelenlétükkel/munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy az építkezésből város – igazi/élhető/szerethető
Dunaújváros – legyen.

Molnár László
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Az új közvilágítási rendszerről
Dunaújváros (szsz) – Pintér
Tamás, a Jobbik képvise-
lője szerint egy korábbi
mérés már bizonyította,
hogy az indukciós lámpák
nem megfelelőek.

Hűtlen kezelés, közbeszer-
zési csalás és szándékos káro-
kozás alapos gyanúja is fel-
merül az új dunaújvárosi köz-
világítási rendszer ügyében –
jelentette ki csütörtöki, a Vá-
rosháza közgyűlési terme
előtt tartott sajtótájékoztató-
ján Pintér Tamás, a Jobbik
közgyűlési képviselője, aki
elmondta: – Az önkormányzat
megbízásából 2013-ban a
szakemberek végeztek egy

lámpatest-próbamérést,
amelynek célja a ledes és in-
dukciós lámpák tesztelése
volt – a mérés a Hunyadi Já-
nos utcában történt. Az ekkor
készült mérések egyértelmű-
en igazolják, hogy az induk-
ciós lámpák nem megfelelő-
ek, és csak a jobb minőségű
ledes lámpák tudják a megfe-
lelő fényerő megtartása mel-
lett biztosítani az elvárt meg-
takarítást. Pintér szerint az
önkormányzatnál ennek tuda-
tában döntöttek az indukciós
lámpákról. A jobbikos képvi-
selő a tájékoztató végén kie-
melte: „A Jobbik nem fogja
hagyni, hogy ezt a károkozást
megússzák a felelősök.”

PÁRTOK – ESEMÉNYEK

Rendhagyó találkozás
KIÚT Egy könyv, amely közös emberi sorsunk filozófiájává vált

Dunaújváros (szt, ke, vzs) –
Kiút a korlátok közül cím-
mel jelent meg Molnár
Éva Zsófia életigenlő kö-
tete, amely húsz év küz-
delmes krónikája. Duna-
újvárosban november 28-
án, szombaton 15 órakor
találkozhatnak a szerzővel
a Campus étteremben.

A dunaújvárosi születésű,
Eindhovenben élő Molnár
Éva Zsófia tavaly decemberi
budapesti könyvbemutatóján
sok ismerős arcot fedeztünk
fel, többek között az egykori
Münnich Ferenc
Gimnázium tanárait
és diákjait. Ennek a
középiskolának a ma-
tematika-fizika tago-
zatáról vezetett az út-
ja az ELTE-re, majd a
matematikus pályára,
hogy egy év főiskolai
tanítás után Hollandiában ala-
pítson családot és ott folytas-
sa hivatását. Kees felesége-
ként és két leány, Susanne és

Celine édesanyjaként vált tel-
jessé az élete, s a térbeli tá-
volság ellenére szeretett szü-
leivel, testvéreivel kapcsola-
tuk nem lazult. Édesapja
Molnár László a helyi főisko-
la legendás és köztiszteletben
álló főigazgatója volt. A szű-
kebb és tágabb családi és ba-
ráti kötelék még szorosabbra
fonódott, amikor egyértelmű-
vé vált, hogy Évának a sclero-
sis multiplex betegséggel
együtt kell élnie.

„Az egészségem összeom-
lásának megrázó és ugyanak-
kor fölrázó pillanataiban rám

törő felismerések kincsestára
ez a könyv.” Éva hálás dr.
Domján László agykontroll
oktatónak, akitől megtanulta,

hogy a szenvedést miként le-
het lelki fejlődéssé konvertál-
ni. Úgy érzi, a kötet koronát
tett arra az útra, amelynek so-
rán egy sorscsapás áldássá
vált. A szerző a művét ajánlja
sorstársainak, hozzátartozói-
nak, orvosainak, azoknak,
akiknek már van tapasztala-
tuk a mentális módszerek,
szemlélődő hagyományok és
személyiségfejlesztő módok
hatásáról, valamint azoknak,
akiknek még nincs, vagy
szkeptikusak, végső soron
minden embertársának...

A szerző hittel vallja: „Vá-
laszthattam: vagy orvo-
saimra hagyatkozva el-
fogadom a gyógyítha-
tatlan beteg szerepét,
vagy vállalva a felelős-
séget egészségemért,
orvosaimra tudományos
tanácsadóként számítva,
magam keresem gyó-

gyulásom útját. S ekkor kez-
dődött életem legizgalmasabb
kalandja, legtanulságosabb
kísérlete!”

Molnár Éva Zsófia köny-
vével hazatér. Tisztelőivel és
barátaival elhatározta, hogy
Dunaújvárosban is elmondja
nekünk élettörténetét. Mika
Ilona doktornő a legutóbbi
sajtótájékoztatón az író és
családja barátjaként ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe a
könyvet. Elmondta, az elme,
a család, a szeretet, a hit és az
alternatív gyógymódok együt-
tes hatásának lehetünk tanúi
ebben az életigenlő műben.
Jöjjenek el és találkozzanak a
szerzővel november 28-án.

Teljesebb, harmonikusabb
perspektívából éljük

az életet

A Kiút a korlátok közül című könyv a szerző egészsége megrázó és ugyanakkor fölrázó pillanataiban
rá törő felismerések kincsestára, egy aktív élet saját filozófiájával
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HUSZONÖT ÉVE ÍRTUK

Mindenkit leszereltek 1989-ből
A természettől elrabolt táj nyolc-tíz hektárnyi részének ügye jobb lesz?

Dunaújváros (pj) – Új
államháztartási törvényt
sürgettek az önkormány-
zatok, ígéret Schalbert-
sziget ügyben...

Bár az országos költségve-
tés számai és irányelvei még
ismeretlenek, de a következő
év elejéig az önkormányza-
toknak általában nem kell na-
gyobb gazdasági nehézségek-
kel számolniuk – írta elő-
dünk, A Hírlap 1990. október
20-i számának címoldalán.
Az 1991-es költségvetést vi-

szont már jó lenne egy új ál-
lamháztartási törvény alapján
összeállítani.

Az egykori Schalbert-szi-
get megszűnt igazi sziget len-
ni, amikor folyamszabályozá-
si céllal gátat emeltek a víz
sodrába a kis Duna-ágban. A
szigetet és környezetét még-
sem ez, sokkal inkább a duna-

újvárosi ipar tette tönkre.... A
természettől elrabolt táj
nyolc-tíz hektrányi részének
ügye napjainkban jobbra for-
dul. Legalábbis ezt ígérik.

A Magyar Honvédség kije-
lölt alakulatainál és a határőr-
ségnél kilencezer fiatalt sze-
reltek le a múlt héten. A du-
naújvárosi építő-műszaki ala-
kulatnál – mivel azt hamaro-
san megszüntetik – mindenkit
leszereltek, aki 1989 augusz-
tusában vonult be. Így majd-
nem háromszázan térhettek
vissza a polgári életbe.

pénznem egység érték (Ft)

Bolgár leva 1 158,48 q

Svájci frank 1 284,73 q

Cseh korona 1 11,47 q

Euro 1 309,95 q

Horvát kuna 1 40,62 q

Japán yen 100 235,34 q

Új román lej 1 69,76 q

Szerb dinár 1 2,57 q

Orosz rubel 1 4,47 q

Angol font 1 442,38 q

USA dollár 1 290,03 q

MNB-devizaárfolyam

pq Változás az elôzô naphoz képest

2015. november 19.

A sclerosis multiplex-ről
A könyvbemutató előzetes

sajtótájékoztatóján dr. Kercso
Anca röviden ismertette a köz-
ponti idegrendszert érintő gyul-
ladásos megbetegedés, a sclero-
sis multiplex lényegét. Főleg a
fiatal felnőtteknél, és közülük
is elsősorban a nőknél diag-
nosztizálják a kórt, jobbára fer-
tőzés és terhesség befolyásol-
hatja és válthatja ki. A tünete
kettőslátás, szédülés, izomgyul-
ladás, végtagi gyengeség, sem-
milyen módon nem szűnő fára-

dékonyság. A sclerosis multip-
lex nem gyógyítható. A betegek
10 százalékánál nem okoz ma-
radandó, súlyos károsodást.
Hasonló az arányuk azoknak,
akiknél súlyos, gyors lefolyású
(1-2 év) a betegség. A többség-
nek azonban együtt kell élnie
ezzel, például tolókocsiba
kényszerülve, de vannak, akik
teljesen el tudják látni magukat.
Alternatív gyógymódok létez-
nek, de kedvező hatásukra nin-
csenek bizonyítékok.

Gondok Paks
körül

Brüsszel (mti) – A paksi
atomerőmű bővítésével
kapcsolódóan a közbe-
szerzésre vonatkozó uni-
ós szabályok megsértése
miatt kötelezettségszegé-
si eljárást indított csütör-
tökön Magyarország ellen
az Európai Bizottság.

Közleményében a bizott-
ság azt írja: Magyarország
versenyeztetés nélkül, nem
átlátható folyamat részeként
ítélte oda a két új reaktorb-
lokk építésére és két másik
korszerűsítésére vonatkozó
megbízást.

A bizottság úgy ítéli meg,
hogy ez nincs összhangban
az uniós közbeszerzési előí-
rásokkal.

RÖVIDEN

Fokozott
intézkedések
Budapest (mti) – Nincs
konkrét információ Ma-
gyarországon készülő
terrorcselekményről, de
a fokozott biztonsági in-
tézkedések érvényben
maradnak, amíg a mig-
rációs helyzet nem vál-
tozik és Európában a
terrorista gócpontokat
föl nem számolják – je-
lentette ki Bakondi
György, a miniszterel-
nök belbiztonsági főta-
nácsadója csütörtökön
Szegeden. Szinte vala-
mennyi uniós országban
a magyarországihoz ha-
sonló megelőző intézke-
déseket hoztak – mond-
ta a nyugalmazott tábor-
nok újságíróknak egy
nem sajtónyilvános fó-
rum előtt. A lakosság
biztonságérzetének javí-
tása érdekében megerő-
sítették a rendőri és ka-
tonai jelenlétet a közte-
rületeken és fokozták a
kiemelt objektumok
fegyveres őrzését. A
nyílt műveletek mellett
pedig a titkosszolgála-
tok között széleskörű az
információcsere – kö-
zölte a főtanácsadó.

Meghalt
a főszervező
Párizs (mti) – Azonosí-
tották Abdelhamid Aba-
aoud-t, a múlt heti 129
áldozatot követelő pári-
zsi merényletek feltéte-
lezett fő szervezőjét a
Saint-Denisben megölt
terroristák között – kö-
zölte Francois Molins
párizsi ügyész csütörtö-
kön. A közlemény sze-
rint „az épületben talált,
egyik szétlőtt holttestről
van szó”.


