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Válogatás a siklósi Városi könyvtár újdonságaiból

Csoóri Sándor / 1930-/: Visszanéztem félutamról
Tíz esszét  gyűjtött  össze a kötet  az elmúlt  évek terméséből.  Az írások azt mutatják meg, hogyan tudatosul  és
fogalmazódik újra a népi kultúra jelentősége egy olyan íróban, aki egy dunántúli faluból érkezett az európai kultúra
magasába.
Egy csepp emberség
Naponta, reggel fél hétkor hangzik el a Kossuth Rádió azonos című műsora. Ezekből a beszélgetésekből állt össze
a kötet, melyet ha kell nehéz perceinkben fellapozhatunk, erőt meríthetünk belőle.
Gustaw Herling- Grudzinski / 1919 -2000 /: Más világ
Amikor a könyv 1951-ben angolul megjelent, a nyugati világ döbbenettel fogadta. A baloldali propaganda és az
értelmiség egy része mindent elkövetett,  hogy megakadályozza terjedését. A nagy visszhangot kiváltott  téma: a
sztálini Gulág nem hétköznapi hétköznapjai. Az író rendkívüli szuggesztivitással, a szemtanú hitelességével vezeti
el az olvasót abba a világba, ahol az emberi  méltóság határai  is ködbe veszni látszanak. A szerző lengyel,  élt
Olaszországban, Londonban, Münchenben. 1955-ben Nápolyban telepedett le.
Adrian Plass: Miért követem Jézust?
A  Nagy-Britanniában  élő  keresztény  író  a  kötet  címében  feltett  kérdésre  igyekszik  harminchárom  eredeti,
megnyugtató, közérthető, életrajzi elemekkel, mindennapi történetekkel és kisebb kétségekkel átszőtt szövegben
választ adni. A fejezetek a feltétel nélküli szeretetről, egymás megértéséről, a stressz, depresszió elkerüléséről, a
biztos talaj megtalálásáról szólnak.

E havi mottónkat Ady Endrétől idézzük:
„ Akiben világosságnak lelke él, kalapáccsal vagy anélkül álljon elő, és küzdjön a világosságért! Ez a mi
országunk kis ország, s mi magyarok pláne kis náció vagyunk! Értsék meg már jóhiszeműen opportunus barátaink,
hogy kis nemzetnek még lélegzetet vennie is radikálisan kell!”       
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Köszönjük azoknak a siklósi polgároknak a segítségét, akik hozzájárultak lapunk
elkészítéséhez!

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!

Szinyei Kerékpár
Siklós, Dózsa Gy. u. 25.

Telefon: 72/351-335
Kerékpárok és alkatrészek széles választékával

várjuk kedves vásárlóinkat!
Talizmán és a Vitalitás Egészségpénztár

szerződéses partnere.

Non-stop Élelmiszer Bolt

Siklós, Kassai u.29.
Nyitva: 05-22.

Minden régi és új vendégét
szeretettel várja a Kala KFT!


