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A Vegyeskar ünnepe
Dunaújváros (szsz) – Egy kü-
lönleges adventi koncertre in-
vitálja az érdeklődőket a Du-
naújvárosi Vegyeskar. A de-
cember 19-én 19 órakor a
Krisztus Király Főtemplom-

ban jelentkező hangversenyen
a Vegyeskar elmúlt 63 évének
legszebb karácsonyi kórus-
műveiből hallhatunk váloga-
tást. Vezényel: Könyves Ágnes
és Kurucz Gergely .
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Köszönöm városom!
REMÉNY Molnár Éva írása a Kiút a korlátok közül című könyv apropóján

Dunaújváros – A közel-
múltban a helyi főiskolán
mutatták be a Kiút a kor-
látok közül című kötetet.
Ehhez kapcsolódóan fo-
galmazta meg gondolatait
Molnár Éva Zsófia, a kötet
szerzője.

„Dunaújváros… Adventva-
sárnap reggel. Ilyenkor régen
jártam itt. A Dózsa György
úton sétálok – milyen különb-
ség: a saját lábamon, a nordic
walking botok tétlenül himbá-
lóznak a kezemben. Negyed-
szer tanulok felnőttként jár-
ni… Szomorú? Csöppet sem:
pont ez hozott ide! Rendha-
gyó élettapasztalatot adhatok
át, mely egy különös, ősi
perspektívából nyitotta meg
életszemléletem… A friss, té-
lies napsütéssel együtt özön-
lik rám a sok gyerekkori em-
lék. Ahogy az épülő Kaszt-
rumban a gödrök között ug-
rálva játszottam – egybe bele
is estem, de csodával határos
módon épen kimentettek. Itt
lettem kisiskolás, majd na-
gyobb iskolás a Ságváry ma-
tektagozatán, és folytattam a
gimiben. Ott még nem fért
bele felvételitől való félel-
membe a matek (Ági néni) és
fizika (Kobzos tanár úr) ver-
senyelőkészítő mellett az iro-
dalmi színpad (Pásztor tanár
úr) – csak a szavalóverse-
nyek, és rettegtem az írástól.
Ma mindez békés harmóniába
került, és napvilágot látott el-

ső kötetem (egy közérthető
stílusú tudományos fejezettel
is). Itt születtek első barátsá-
gaim, szerelmeim… Jobbról a

háztömbből évtizedeket ke-
resztülhidalva sugárzik a csa-
ládi fészek meleg biztonsága,
óvó szeretete. Az anyu (a vá-
ros fogalommá vált Zsuzsa
nénije, aki matekból bukot-

takból is matektanárokat ne-
velt) és apu (diákjai legendás
Laci bácsija, aki főiskolát ala-
pított a középfokú technikum-
ból, aki minden szakestélyen
hajnalig dalolt) teremtette
tiszta ősbiztonság, mely az
élet minden viharában a mai
napig véd… Az otthon, mely-
be egyetemistaként és csalá-
dostól is visszajártam, majd a
Duna menti kis faház, mai na-
pig nyári székhelyünk (lánya-
ink holland barátaival együtt),
gyökereimet táplálja. Ilyenkor
nem hagyjuk ki az érettségi
bankettől lakodalmunkon,
ezüstlakodalmunkon s most a
könyvbemutató ünneplését s

természetesen az édesapámról
elnevezett teret sem…

Hálás vagyok ma is e vá-
rosnak: a helyi főiskolának és
HÖK-nek, mely otthont adott,
az édesapám emlékére aján-
lott, Kiút a korlátok közül c.
könyv bemutatójának, nyom-
tatott, terjeszt. S elsősorban
dr. Mika Ilonának , családunk
régi barátjának: az ő kitartása,
ötletei nélkül nem lett volna
bemutató! Dunaújváros, kö-
szönöm az önzetlen összefo-
gást! Hálás vagyok, hogy to-
vábbadjátok a könyv reményt,
erőt, hitet sugárzó, inspiráló
üzenetét!” Köszönettel:

Molnár Éva Zsófia

Molnár Éva Zsófia dedikál a főiskolán rendezett könyvbemutatót követően
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Negyedszer
tanulok
felnőttként járni…

- Halászlé pontyból (filézett, 7 dl) 1590 Ft
- Halászlé harcsából (filézett, 7 dl) 1990 Ft
- Halászlé vegyesen (filézett, 7 dl) 1790 Ft
- Halbelsôség 300 Ft
- Gyufa tészta 150 Ft

Kiemelt ajánlatunk!
- Rántott fogasfilé,

majonézes burgonya, rizs 1990 Ft
- Narancsos sült kacsacomb,

illatos párolt káposzta
hagymás tört burgonya 1990 Ft

HIDEGTÁLRA ÉS SÜLTES TÁLRA
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK!

Rendelés felvétel 2015. december 22-ig.
A megrendelt ételeket december 24-én

10-12 óra között lehet elvinni.
Megegyezés szerint házhoz szállítást is vállalunk.

(A házhoz szállítás díja ingyenes!)

Rendelni és érdeklôdni: 25/786-010 • 30/9944-299


