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Válogatás a siklósi Városi könyvtár újdonságaiból 
 

Varga Albert: Rab voltam a Hortobágyon 
XX. századi történelmünk mindmáig többnyire homályban hagyott epizódját eleveníti fel könyvében a szerző. Varga 
Albert a hortobágyi Árkustanyán, - mely 1950-53 között internáló táborként működött- raboskodott családjával együtt, 
szinte állati körülmények között. A kötet fogolytábori visszaemlékezés. A forrásértékű visszaemlékezéseket dr. Szántó 
Mihály tanulmánya egészíti ki az ötvenes évek internáló táborairól, az azokkal kapcsolatos történelemhamisításokról. 
László Péter: Fehérlaposok: adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez 
A felvidéki magyarság II. világháborút követő megpróbáltatásairól, elsősorban a kisebbségellenes csehszlovák politika 
lakosságcserével összefüggő tevékenységéről szól a kötet. A szerző részletesen feltárta a magyarországi telepítések 
megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatos korabeli forrásokat, különös tekintettel a kitelepített felvidéki magyar 
családok letelepedésének körülményeire és konfliktusaira. A kötet helytörténeti értékkel is bír, hiszen Baranyába, Siklósra 
és környékére is sok család „érkezett „. Részletes adatokat kapunk a felvidéki családok társadalmi, foglalkozási, vagyoni 
összetételéről, az eredeti és az új lakhely szerinti megoszlásról. (A könyv a könyvtárban megvásárolható!) 
Gerlinde Ortner: Gyógyító mesék 
A gyermekpszichológus szerző a 3-7 éves gyermekek magatartászavaraira kínál terápiás jellegű, gyógyító meséket 
könyvében. Célja, hogy a szülő és gyerek kapcsolatát mindkét irányból előmozdítsa, és hozzásegítsen ahhoz, hogy a 
felnőtt igazán megértse a gyerek érzelmeit. 
 
 „A szabadság az, ha 
szabadságunkban áll kimondani, 
hogy kettő meg kettő az négy, ha 
ezt megtehetjük, minden egyéb 
magától következik.” 
(George Orwell) 
 
„A legjobb módja a védekezésnek 
az, ha nem leszünk hozzájuk 
hasonlóak.” (Marcus Aurelius) 
 

„Óriási mennyiségű hazugság jár 
szájról- szájra, s az a legnagyobb 
baj, hogy a fele igaz.” (Churchill) 
 
„Mindig lehetnek olyanok, akik 
gyűlölnek. De csak akkor 
győzhetnek, ha te is gyűlölöd őket. 
Ezért mi hiszünk a szeretet és az 
összefogás erejében.”  
(Orbán Viktor)  
 

„A világ helyzete sohasem 
reménytelen, mert nem azokon 
múlik, akik nem hisznek az életben, 
hanem azokon, akik hisznek 
benne.” (Valéry) 
 
„Csak attól félek, hogy azok 
fognak majd rehabilitálni, akik 
most meggyilkolnak.” 
(Nagy Imre) 

„Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.” (Széchenyi)

Non- stop Élelmiszer Bolt 
 

Siklós, Kassai u. 29. 
Nyitva: 05-22. 

 
 

Minden régi és új vendégét 
szeretettel várja a Kala KFT! 

 
Csuga Zoltán Hús és Hentesáru 

Üzlet 
Siklós, Felszabadulás u. 86. 

Tel: 72/ 352-966 
„Ajánlom a Csuga boltot, ott a 

gondod megoldódott. Kiszolgálás 
előzékeny, olcsó, friss hús 

minden héten!” 
 

Szinyei kerékpár 
Siklós, Dózsa Gy. U. 25. 

Tel: 72/ 351-335 
Kerékpárok és alkatrészek széles 

választékával várjuk kedves 
vásárlóinkat! Talizmán és a 
Vitalitás Egészségpénztár 

szerződéses partnere. 

 
Tenkes Borlabor KFT 

Borászati és szőlészeti eszközök, 
mezőgazdasági áruk, motoros 

láncfűrészek, fűnyírók, fűkaszák, 
permetező gépek, kályhák. 

„Ingyenes szaktanácsadás a jó 
bor készítéséhez” 

Nacsa György Tel: 579-440 
 

Építőipari Kivitelezés 
Minden nemű kőműves, burkoló, 

ács, asztalos stb.… szakipari 
munkát vállalunk! 

Generál kivitelezés! 
Pap Zoltán, PASTA-BAU KFT 

Siklós, Ságvári u.2. 
Tel: 70/315-8550 

 

 
Köszönjük a Baranya Megyei 
Kisgazda Polgári Egyesület, 

helyi képviselőjének, Kőhegyi 
Lászlónak a támogatását! 
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