
Kedves Olvasó! A héten közölt rejtvények közül
csak a szombati számban lévô megfejtését kérjük
beküldeni. A helyes megfejtôk között egy értékes
ajándékot sorsolunk ki.
Elôzô rejtvényünk megfejtése: 645, 519

Része a tartalmas

reggelnek!

06 94/999-120
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NAPI REJTVÉNY

feol.hu, duol.hu

Krónika

1935-ben ezen a napon
született Woody Allen ameri-
kai író, színész, humorista,
filmrendező és filmproducer.
A saját maga által írt filmjei-
ben gyakran visszatérő té-
mák: szerelem, emberi kap-
csolatok, szex, az élet értel-
me, halál, depresszió, zsidóel-
lenesség, amerikai értelmiségi
réteg, művészek. Gyakran ta-
lálkozhatunk életrajzi ihletésű
szereplőkkel.

Woody Allen (1935-)
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Kiút a korlátok közül
FÖLISMERÉSEK Új világkép a vallásokból, a filozófiákból és a tudományokból

Szente Tünde

szerkesztoseg@dh.plt.hu

Dunaújváros – November
28-án, szombaton délu-
tán a főiskola konferen-
ciatermében tartotta elő-
adással egybekötött
könyvbemutatóját Molnár
Éva Zsófia a „Kiút a kor-
látok közül ” című kötet
szerzője.

A dunaújvárosi kötődésű,
Hollandiában élő szerző arról
mesélt, hogyan vált egy sú-
lyos betegség, a szklerózis
multiplex élete mozgatórugó-
jává? A kötetből idézett rész-
leteket kisebbik lánya, Celin
elementáris zongorajátéka
emelte a lélek magaslataiba.

– Négyszer tanultam meg
járni. Azt, hogy itt állok, egy
csodának tartom – kezdte drá-
mai előadását Molnár Éva
Zsófia. – Miként azt is, hogy
itt állok abban az Alma Mater-
ben, amelynek alapítója édesa-
pám, Molnár László. Az ő em-
lékének ajánlom ezt a bemuta-
tót. Ebben a szerepben még
soha nem voltam, éppen ezért
hálás vagyok, amiért itt lehe-

tek Dunaújvárosban. A könyv
íródásának kilenc évébe annyi
minden belefért. Huszonhá-
rom évvel ezelőtt kezdődött a
történet. A férjemmel tudomá-
sul vettük és eldöntöttük: „Ez
van, ebből hozzuk ki a legjob-
bat. Együtt erősek vagyunk,
élni minden körülmények kö-

zött lehet!” Fogalmaztam meg
magamnak. Lehet az ember
teste beteg, de attól még az
embernek nem kell betegnek
lennie. Csak a testem volt be-
teg, én lényegében nem! Úgy
döntöttem: Élni akarok! Fel
akarom nevelni a gyerekeimet,
meg akarok gyógyulni!

A kötetről Éva elmondta,
hogy az első rész húsz év
szubjektív, küzdelmes, mégis
életvidám krónikája. A máso-
dik részben a tudatosság tágu-
lására koncentrált. Életszem-
léletté, életfilozófiává, élet-
művészetté állt össze benne
mindaz, ami összhangban áll
a világvallásokkal, a keleti fi-
lozófiákkal és a mai legmo-
dernebb tudományokkal: egy
egészen új világkép körvona-
lazódott számára. A könyv
üzenete, lényege: a felismeré-
sek sokasága.

„Akár az SM, akár más
betegség vagy bármilyen tra-
gédia az életben felhasznál-
ható arra, hogy teljesebb,
harmonikusabb, békésebb és
mélyebb perspektívából él-
jük az életet.” – tartja Molnár
Éva Zsófia.

A program második részé-
ben, lehetőség kínálkozott de-

dikálással egybekötött kötet-
len beszélgetésre, bensőséges
hangulatú, szívélyes vendég-
látás mellett.

Molnár Éva Zsófia a dunaújvárosi könyvbemutató közönségének arról is beszélt, hogy a testi ész-
lelések, történések igen korlátozott skálán mozognak
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Éva huszonhárom éve
emberfeletti küzdelmet
vív az SM betegséggel.
Mindeközben megő-
rizte vitalitását, életvi-
dámságát, család-
centrikusságát. Energi-
át ad mindnyájunknak.
Életünk jobbá tételére
ajánlom a könyv elol-
vasását mindenkinek
– fogalmazott dr. Mika
Ilona, a dunaújvárosi
könyvbemutató szer-
vezője.

Celin zongorán kísérte a műsort. Ludovico Einaudi, Walter Carroll,
Simeon ten Holt, Frédéric Chopin, John Schmidt műveiből és
elhangzott a 422. református zsoltár feldolgozása

Csak a testem volt
beteg, én
lényegében nem!

ÁLLÁST KÍNÁL

Idősápolókat keresünk
Németországba.
Feltétel: német nyelv.

Bérezés: 1100-1300 euró nettó.
Csicsó Márta,

00421902210003, 0036302763276,
marti.csicso@gmail.com
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Székesfehérvári étterembe szakácsot
illetve kisegítő szakácsot jó kereseti le-
hetőséggel felveszünk. Érdeklődni: ker-
teszcsardafogado@gmail.com, 06/20/
966-5484

Sifeko Kft. felvesz acélszerkezeti laka-
tosokat, esztergályosokat, marósokat
06-20/9421-105

GARÁZS

Mobilgarázs, legolcsóbban a gyár-
tótól, többféle méretben. 3×5 m-es,
már 128 900 Ft-tól. 30/5577-215,
www.garazsok24.hu

SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítás bontás nélkül!
Kamerás csôvizsgálat!
Vízvezeték-szerelés is!
Garanciával! Non-stop!

06(20)3625-817, 06(25)258-431
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A j á n l j AÜszi

A kiadvány megvásárolható
ügyfélszolgálati irodánkban:

Dunaújváros, Vasmû út 33.
tel./fax: 25/402-985

Része az olvasásnak!

Ajánlatunk a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

Megjelent:

A könyv ára:
2990,-

Megyekártyával:

2540,-
M

Kiút A KoRlátoK Közül

GYÁSZHÍREK

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy

PIRGI ALAJOS

56 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2015. december 3-án, 13 órakor

lesz a mezőfalvi temetőben.

Gyászoló édesanyja és testvérei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

HERCZOG GYÖRGYNÉ
Pulai Magdolna

búcsúztatásán részt vettek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek el.

Gyászoló család

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások

másnapi megjelenésre

hétköznap 14 óráig adhatók fel

ügyfélszolgálati irodáinkban

Elôfizetéssel
jobban jár!

06 94/999 120

Hirdetésfelvétel

Része az életünknek!

hirdetes@plt.hu

06-40-949-459
valamint a nap 24 órájában

a PLT központi e-mail címén:

Hétfôtôl péntekig 8–18 óráig
a PLT központi telefonszámán:

HIRDETÉS – SZOLGÁLTATÁS
14 ● DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP 2015. DECEMBER 1., KEDD
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