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Siklósi Hírek

Kanizsai  István  személyében  április  elsejétől  új
vezetője  van  a  Siklósi  Városi  Kórháznak.  Az  új
igazgató,  dr.  Kollár  Zoltánt  váltotta,  aki
kinevezésekor  az  egészségügyi  intézmény
válságmenedzselést  kapta  elsődleges  feladatául.  A
leköszönt  vezető  feladatát  megfelelően  látta  el,  ezt
alátámasztja  az  is,  hogy  a  kórház  konszolidációs
folyamatát  a  szakminisztérium  is  folytatásra
érdemesnek tartja.

Módosította  Siklós  város  képviselőtestülete  az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és
helyiségek  bérletére,  valamint  elidegenítésére
vonatkozó  rendeletet,  csökkent  az  előírás  eddigi
szigorúsága. A változtatásra a városunkban épülő új
bérlakások  miatt  volt  szükség.  A  korábbi  előírás
szerinti  kalkuláció  alapján  ugyanis  csak  olyan
családok tudtak volna pályázni a bérlakásokra, ahol a
havi  kereset  meghaladja  a  nettó  150  ezer  forintot.
Most mintegy 40 ezer forinttal csökkent a határérték,
így több család felelhet meg a kívánalmaknak.

Elmarad idén a hagyományos Siklósi Fúvósfesztivál.
Az esemény elmúlt években tapasztalt színvonalbeli
visszaesése miatt döntött a városvezetés egy rövidebb
szünet  beiktatása  mellett.  A  tervek  szerint,  egy
felfrissült  kínálattal,  a jövőben kétévente rendeznék
meg a fúvószenekari találkozót.

Egymillió  forintot  különített  el  a  civil  szervezetek
támogatására  idei  költségvetéséből  a  siklósi
önkormányzat.  A  képviselő-testület  döntésének
értelmében  a  legnagyobb támogatásban,  350  – 350
ezer  forintban  a  helyi  kórus  és  a  fúvószenekar
részesül.  A  fennmaradó  háromszázezer  forinton  a
TESZ,  a  Várbaráti  Kör,  valamint  az  idén
nagyszabású  gyermeknapot  szervező  Napforduló
Szociális Egyesület osztozik.

A hosszú és kemény tél következményeként nagyon
sok kátyú keletkezett  az utakon Siklós belterületén.
Felújításra szorul többek között a frekventált helyen
lévő  Mária,  Vértanuk  és  Dózsa  György  utca
útburkolata,  de  a  város  számos  további  pontján  is
felfedezhetőek még kisebb – nagyobb mélyedések. A
probléma mihamarabbi orvoslása a balesetveszélyen
túl esztétikai szempontokból is fontos lenne.

A helyi  barokk stílusú  templom fennállásának 200.
évfordulóját  ünneplik idén Siklós- Máriagyűdön. Ez
alkalomból  egy  programsorozatot  indítottak  útjára,
melyet  a  Mayer  Mihály  megyés  püspök  által
celebrált  szentmise  nyitott  meg.  A  püspöki  szent
misével  egy  ünnepi  év  vette  kezdetét,  melynek
"csúcspontjára" ez év júliusában kerül sor. A nyári,
július 5.-ei rendezvényre Erdő Péter, bíboros mellett
szinte az egész püspöki kart várják a településre.

Siklós Sportja

Labdarúgás: Remekül teljesít  a labdarúgó Baranya
megyei  első osztályban a Siklós FC. Weinert  Zsolt
együttese  már  az  első  tavaszi  fordulót  követően
átvette  a  vezetést  a  bajnokságban,  miután  az
idénynyitón  nagy  küzdelemben,  2-1-re  legyőzte
itthon a korábbi listavezető Sellyét. A folytatás is jól
alakult,  hiszen  az  értékes  bogádi  pontszerzést
követően  az  Ócsárdot  és  a  Sásdot  is  legyőzte
csapatunk,  így  lapzártakor  jelentősnek  mondható
előnnyel vezette a tabellát. 

Futsal: Egyre jobb formában teremlabdarúgóink. Az
NB I.- es Futsal bajnokság őszi idényében a vártnál
talán kicsit gyengébben teljesítő Jövőkép Bau Siklós
tavasszal  már  jobbik  arcát  mutatja,  így  esélye  van
arra, hogy az első hatban zárja az idényt. A Magyar
Kupában is jól megy Fónaiéknak, hisz az előzetesen
esélyesebbnek  vélt  Vasast  búcsúztatva  a  Jövőkép
bejutott a legjobb nyolc közé a kiírásban.

Kézilabda: Nem kezdte jól a tavaszi idényt NB I. B-
s férfi kézilabda csapatunk. Lapzártánkig öt vereség
és mindössze két döntetlen volt csapatunk mérlege a
bajnokság  második  felvonásában.  A  Dabas  elleni

hazai döntetlent két vereség követte, egy idegenben a
Pécsi KK, egy pedig idehaza, izgalmas mérkőzésen a
Balatoni  KC-tól.  A folytatás  sem alakult  jobban,  a
Nagykanizsa,  a  Komló,  és  a  Székesfehérvár  is
felülmúlta  csapatunkat.  A  legutóbbi  bajnoki  már
biztatóan  alakult,  a  Pápa  ellen  végig  meg  volt  az
esély  a  győzelemre  a  Takaréknak,  a  siker  azonban
elmaradt, a vége ismét csak döntetlen lett. Reméljük,
amikor lapunkat olvassák már jobb eredményeket, és
több  pontot  tudhat  magénak  Borbándi  István
együttese. 
Diáksport: Kiváló eredményeket értek el Győrben, a
XX.  Nemzetközi  Balázs  Kupán  a  siklósi  Kanizsai
Dorottya Általános és Zeneiskola kézilabdacsapatai.
A  jubileumi  viadalon  az  általános  iskola
szivacskézilabdás fiú csapata az első helyet szerezte
meg, míg az 1992-93-as születésű játékosokból álló
leány együttes a második, a hasonló korosztályú fiú
együttes  pedig  a  hatodik  helyen  végzett  a  nagyon
erős mezőnyben.


