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Két napirendi pont, városunk önkormányzatának 2005.
évi költségvetési rendeletének megalkotása, valamint az
önkormányzat  által  jegyzői  állás  betöltésére  kiírt
pályázat elbírálása szerepelt  a siklósi képviselőtestület
legutóbbi  tanácskozásának  programjában.   Az
egészségügyi okokból  távozó korábbi  jegyző, dr.  Priol
János  megüresedett  helyét  a  képviselők  egyhangú
döntésének  értelmében  településünk eddigi  aljegyzője,
Nádoriné  dr.  Rohi  Éva  veszi  át.  A  város  idei
költségvetésének ügyében is egyhangú döntés született a
tanácskozáson, eszerint  Siklós ebben az esztendőben 2
milliárd 878 millió forintból gazdálkodhat, emellett 775
millió forint  felhalmozási  bevétellel,  illetve 230 millió
forint  hitelfelvétellel  is  számolniuk  kell  az
illetékeseknek.

Hamarosan  megkezdődhet  a  máriagyűdi  idősek
otthonának fejlesztése.  A siklósi  polgármesteri  hivatal
az elodázhatatlanná váló felújítások  mellett  a szociális
intézmény  bővítését  is  tervbe  vette,  mivel  a
pillanatnyilag  160  fő  befogadósára  képes  otthon
szolgáltatásai iránt jóval nagyobb igény mutatkozik. 

A  siklósi  képviselőtestület  elsősorban  gazdasági
megfontolásból  meghozott  döntésének  értelmében  az
idei évtől megszűnik a Táncsics Mihály Gimnázium és
Szakképző Iskolában a hatosztályos képzés. Ez évi első
tanácskozásán városunk képviselőtestülete  határozott  a
települési  szilárd  és  folyékony  hulladék  szállítás
kötelező igénybevételéről  szóló  rendelet  módosításáról

is, eszerint a szolgáltatást igénybe vevőknek a jövőben
köbméterenként 550 forintos költséggel kell számolniuk.

A  siklósi  Rendőrkapitányság,  Családsegítő  és
Gyermekjóléti  Szolgálat,  valamint  Nevelési  Tanácsadó
szervezésében  életre  hívott  Siklósi  Kábítószerügyi
Egyeztető  Fórum  februárban  tartotta  legutóbbi
tanácskozását.  A  bizottságok  létrehozásával,  a
drogstratégia  előkészítésével,  és  az  éves
rendezvénytervvel  kapcsolatos  napirendi  pontokat
tárgyalták  ezúttal  a  Fórum  résztvevői.  A  KEF  egyik
legfőbb  feladata,  hogy  összehangolja  a  kábítószer-
prevencióban  érdekelt  állami  és  civil  szervezetek
munkáját,  koordinálja  a  helyi  szinten  zajló  kábítószer
fogyasztást megelőző tevékenységet. 

A  Siklós  és  Vidéke  Cigányokért  Érdekvédelmi
Szervezett januárban indult programjának segítségével a
dél-baranyai  térségből  50  fő  halmozottan  hátrányos
helyzetű,  zömmel  cigányszármazású  szakmával  vagy
magasabb  iskolai  végzettséggel  nem  rendelkező
állástalan  jutott  munkához.  Az  uniós  támogatással
megvalósuló, „Mi tanulni és dolgozni akarunk” projekt
nem  csak  munkahelyet  biztosít,  hanem  alapfokú
képzésben is részesíti a programban résztvevőket. 2006.
őszéig  15  fő  építőipari  munkás,  15
gyógynövénybegyűjtő  és  feldolgozó,  valamint  20
parkgondozó  foglalkoztatására  nyílt  lehetőség.  A
parkgondozók Siklóson fognak tevékenykedni. 

Siklós Sportja

Már január második hetében megkezdte a felkészülést a 2004-2005-ös bajnoki évad tavaszi idényére a Siklósi
Takarék NBI. B-s férfi  kézilabda együttese.  A félidőben kilencedik helyen álló csapatunk heti  három-négy
edzéssel  készül  a  folytatásra.  A  keretben  nem  történt  változás,  az  együttes  továbbra  is  Borbándi  István
irányításával készül. 

A házigazda Siklós FC győzelmével ért véget, a X. Takarékszövetkezet Tenkes Kupa Teremlabdarúgó Torna. A
december 29-én és 30-án lebonyolításra került kétnapos jubileumi rendezvény fináléjában 3 – 0-ra győzte le
csapatunk  a  Maestro  Pizzéria  gárdáját.  Tizenkét  együttes  részvételével,  a  TMG  sportcsarnokban  került
megrendezésre a Tenkes Kupa, a helyi együttesek mellett Sellyéről, Pécsről és Kaposvárról is érkeztek csapatok
a megmérettetésre. A Tenkes Kupa legjobb játékosának Újvári Gábort, a legjobb kapusnak pedig Kácsor Zsoltot
választották a szervezők. A gólkirályi címet megosztva, 6-6 találattal Szepesi Zoltán és Forgó Zsolt érdemelte
ki.

A Siklós  FC győzelmével  zárult  a Krivicz Gyula labdarúgó emlékverseny harkányi fordulója.   A legutóbbi
kiírás győztesének a biztos döntőbe jutás érdekében az első helyen kellett zárnia a résztvevő öt csapatból, és
Weinert Zsolt együttese meg is felelt ezen elvárásoknak. A Magyarbólyt, a Görcsönyt, a Villányt legyőzve, a
Harkánnyal pedig egy–egyes döntetlent játszva, 10 ponttal végzett az élen együttesünk, így biztos résztvevője a
februári sellyei finálénak.


