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Kodolányi János / 1899 – 1969 /: Börtön
A  kötet  kisregényeket  és  elbeszéléseket  tartalmaz.  Valamennyi  írás  az  egykéző  ormánsági  nép,  e  hajdan  virágzó
országrész tragikus pusztulásáról szól.
Jósika Miklós / 1794 – 1865 /: Az utolsó Báthori
A romantikus történet az ifjú erdélyi fejedelem, Báthori Gábor korába kalauzolja el  az olvasót,  betekintést nyújtva a
szenvedélyes és kalandvágyó uralkodó életének és a korabeli Erdélyi Fejedelemség történetének számos momentumába,
egészen a tragikus végkifejletig, amikor is az ecsedi sírboltban a Báthori –pajzs megfordíttatott: Gábor az utolsó Báthori
volt.
Sidonia Dedina: Edvard Benes a likvidátor
1945  megdöbbentő  eseményeinek  állít  emléket  a  cseh  szerzőnő  dokumentumregényében,  melyeket  a  kommunisták
évtizedekig titokban tartottak, s a bársonyos forradalom utáni politika is szívesen elrejtene. Főszereplő: Edvard Benes,
cseh politikus, köztársasági elnök. Megtudhatjuk, hogyan ragadta magához a londoni emigráns kormány feletti hatalmat,
hogyan szervezte meg a Heydrich elleni merényletet, tudva, hogy náci megtorlás lesz a következménye. Olvashatunk a
Sztálinnal  kötött  egyezségről, a hírhedt Benes dekrétumokról és arról is, hogyan szervezték meg a kisebbségek elleni
terrort a „felszabadulás „után.
Robert von Rimscha: A Kennedy család
A történetet a 19. század végén, Bostonban vette kezdetét, ám a család sorsa a nemzetközi politika és a média kapcsán
már a 20. században lett közismert. Elolvashatjuk egyrészt a család történetét, másrészt a Kennedy – elnökség politikai
„életrajzát”.

E havi mottónkat Márai Sándor írótól vettük:
 „Nevelhetünk e valakit  hazaszeretetre?  Mintha azt  mondanám: „Korbáccsal  és  szöges ostorral  kényszerítlek,  hogy
szeresd önmagadat.” A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér és táj,
nem... A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki,  mind a
nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összességét életed alkotja. S életed a haza életének egy
pillanata is.”

Tenkes Borlabor KFT
-  borászati  eszközök,  kellékek:  gépek,  palackok,
dugók, szűrő lap, kovaföld, kannák, boros poharak
-  szőlészeti  eszközök:  metsző ollók,  ágvágók, kötöző
gépek, huzalok
-  vetőmagok,  virágmagok,  virágföldek,  műtrágya,
növényvédő szer
- motoros láncfűrészek, fűnyírók, fűkaszák, permetező
gépek, kályhák

„ingyenes szaktanácsadás a jó bor készítéséhez”
Siklós, Mezőgazdasági bolt, Felszabadulás u. 89.

Nacsa György Tel: 72/579-444
30/902-8477

Építőipari Kivitelezés!
Minden nemű kőműves,

burkoló, ács, asztalos
stb.… szakipari munkát

vállalunk!
Generál kivitelezés!

Pap Zoltán
PASTA-BAU KFT
Siklós, Ságvári u.2
Tel: 30/256-4327

Csuga Zoltán Hús és Hentesáru Üzlet
Siklós, Felszabadulás u. 86.

Ajánlom a Csuga boltot, ott a gondod megoldódott.
Kiszolgálás előzékeny, olcsó, friss hús minden héten!
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Köszönjük azoknak a siklósi polgároknak a segítségét, akik hozzájárultak lapunk elkészítéséhez!


