
8. oldal                           Siklósi Napsugár 

 

Válogatás a siklósi Városi könyvtár újdonságaiból 
 

Anne Applebaum (1964-): A Gulag története 
A Gulag, a szovjet koncentrációs táborok gigantikus hálózata a 70-es években Szolzsenyicin műveinek megjelenésével 
vált ismertté a világ előtt. A most megjelent mű szerzője amerikai, és a saját kutatásai alapján írta meg a Gulág átfogó 
történetét. 
Balczó András (1938): Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség 
Riportkötet a tízszeres világbajnok és háromszoros olimpiai bajnok öttusázóval. Balczó szuggesztív személyisége, egyéni 
világlátása, istenhite tárul fel a problematikus kérdéseket sem kerülő interjúban. 
„ A sport, amint a kereszténység - szenvedésbe ágyazott gyönyörűség ! Ez a kulcsmondat „ – mondatja vele a látszólag 
csalódásokkal teli, keserű élettapasztalata. 
Szirtes Gábor (1946-): Pécsi panteon: portrék a millenium korából 
A kötet a 19-20. századfordulójának neves pécsi közéleti és a gazdasági élet személyiségeit veszi sorra (Váradi Antal, 
Zsolnay Vilmos, Angster József, Aidinger János, Sirisaka Andor, Littke Lőrinc és József, stb.) 
Ignácz Rózsa (1909 - 1979): A születésnap körül: vázlat egy letűnt korszakról, 1950-1953. 
A vádlott, 1950-1952. 
A szerző kisregényei most először jelennek meg Magyarországon. Témájuk az 50-es évek. A művek korrajzok, kemény 
és tömör vázlatok egy letűnt korról, melyeknek alakjait egytől egyig élő személyekről mintázta meg az írónő, akinek 
írásai akkor a kiadás legcsekélyebb reménye nélkül születtek. A művek fiókregények, olyan írásművek voltak melyeket 
szerzője hitből és ellenállhatatlan lelki kényszerből, egyféle akár vallásosnak is tekinthető meggyőződéssel írt, „Isten 
nagyobb dicsőségére.” 
Ajánlható mindenkinek, aki azt szeretné megérteni, milyen lelki és fizikai terror volt az, ami hazánkat az 1956-os 
eseményekbe belesodorta. A kötetek az izgalmas cselekmény mellett naplók, történelmi kordokumentumok is egyben. 
 
„A hazugság és az igazság közti háborúban, mindig a 

hazugság nyeri az első csatát. 
De az igazság nyeri az utolsót!” (Dakota Közmondás) 

 

„A kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy 
egyenlőtlenül részesít a javakban. A szocializmusnak az 

a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít a 
nyomorban.” (Churchill) 

 
Reklám- Reklám- Reklám- Reklám- Reklám- Reklám- Reklám- Reklám 

 
Matematika korrepetálást vállalok! Telefon: 72/ 495-108 

 
Non-stop Élelmiszer Bolt. Siklós, Kassai u. 29. Nyitva: 05-22. Minden régi és új vendégét szeretettel várja a Kala KFT! 
 

Szinyei Kerékpár. Kerékpárok és alkatrészek széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Talizmán és a 
Vitalitás Egészségpénztár szerződéses partnere. Siklós, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 72/ 351-335 

 
Csuga Zoltán Hús és Hentesáru Üzlet. „Ajánlom a Csuga boltot, ott a gondod megoldódott. Kiszolgálás előzékeny, 

olcsó, friss hús minden héten!” Siklós, Felszabadulás u. 86. Tel: 352-966 
 

Építőanyag és Tüzelő Kereskedés, Transzportbeton. 
Téglák, nyílászáró, fenyő fűrészáru, kőburkolat, víz- és hőszigetelők, fóliák, cement, 
folyamkavics, homok, bitumen, oltott mész, nemesvakolat rendszerek, csemperagasztók, 

hullámpala, gerenda, bitumen építőanyagok bő választéka. 
Komplett családi ház építése esetén minden anyagot nagy kedvezménnyel biztosítunk! 

Kivitelezőknek, viszonteladóknak árengedmény! 
Tűzifa és szén értékesítés. Fuvarvállalás 1- 25 tonnáig, markológép, daruzás. 

Igényét szeretnénk maximálisan kielégíteni! Cím: Siklós, Széchenyi u. 70. Tel: 72- 579-215 és 579-158 Fax: 579-217 
 

- 50%- Bonyhádi edények fél áron a Krix KFT- nél! Krix KFT, Siklós, Felszabadulás u. 1. Tel: 352- 015  
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