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Siklósi Hírek 
 
Sikeresen pályázott a siklósi könyvtár. Immár a 
társadalmi hátrányban lévők valamennyi csoportja 
megjelenik az intézményben. Négyszázezer forint 
támogatást nyert a siklósi városi könyvtár a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt „az 
esélyegyenlőségért- a könyvtár nemcsak a látóké” című 
pályázaton. A sikeres pályázatnak köszönhetően 
lehetőség nyílt arra, hogy egy számítógépet kizárólag 
vakok és gyengén látók vegyenek igénybe. A 
körzetünkben élő 80 látássérült számára adatik meg így 
a lehetőség a hagyományos, valamint az elektronikus 
dokumentumok könyvtári használatára. Mint azt Deák 
Ferencnétől, a siklósi városi könyvtár igazgatójától 
megtudtuk, az intézmény esélyegyenlőségi programját 
főleg mozgáskorlátozottak, a vakok és gyengén látók, 
valamint az otthonukban ellátandó idősek igényeinek 
kielégítése képezi. A gyengén látók számára például már 

évek óta gyűjtik az öregbetűs, valamint hangos 
könyveket. 

 
A siklósi képviselő- testület állásfoglalása alapján még 
idén létrehozzák a város alapszolgáltatási központját. A 
tervbe vett intézmény az étkeztetésen, házi 
segítségnyújtáson, családsegítésen, nappali ellátáson 
kívül gyermekjóléti szolgáltatást is biztosít. 

 
Wass Albert szobrot avattak augusztus 20- án 
Harkányban. A csaknem három méter magas alkotás 
Baróthi Ádám szászrégeni szobrászművész munkája. 
Szoboravató beszédében Turcsány Péter a Kráter 
Műhely Egyesület vezetője elismerően szólt a sikeres 
harkányi közadakozásról és az önkormányzati 
áldozatvállalásról. 

 
Siklós Sportja 

 
Tizenhárom év után ismét NB III- as labdarúgócsapata van városunknak. Megyebajnoki címének köszönhetően a Siklós 
FC ősztől már magasabb osztályban, a hazai harmadik vonalban, és ott a Dráva csoportban mérettetheti meg magát. 
Szépen rendbe tett környezet, kibővített kispad, és egy korábbinál népesebb szurkolótábor is jelzi az új fejezet kezdetét. A 
keret négy új játékossal bővült, Goják Barcsról, Telegdi Újpetréről, Újvári és Demhardt pedig a Komlótól érkezett 
hozzánk. A PVSK elleni idénynyitót 0-0- s döntetlennel zárta csapatunk, a folytatásban egy papírforma vereség 
következett a Komló vendégeként, a harmadik fordulóban is pont nélkül maradt Weinert Zsolt együttese, a Tamási hazai 
pályán 3-1- re győzte le együttesünket. A negyedik fordulóban 2-1- es vereséget szenvedett a siklósi gárda. 
 
A harkányi úszók nyerték a 
pontversenyt a Beremenden 
megrendezett Szent István kupán. 
A Siklós SE hagyományos 
úszóversenyén 10 csapat indult, a 
nemzetközi mezőnyt az Ada, a 
Becsej és a Split jelentette. A 
harminc egyéni és két váltószámot 
magában foglaló viadal csapat 
versenyét, - az erőviszonyoknak 
megfelelően-, a Harkány nyerte, 
megelőzve a Szigetvárt és a 
Bonyhádot. A Siklós a negyedik, a 
Beremend pedig az ötödik helyet 
szerezte meg az erős mezőnyben. 
 
Pályafutása legjobb eredményét 
érheti el a Super 1600- as 
kategóriában a Keller Péter- 
Spitzer Gábor kettős, amennyiben 
szeptember 16. és 18. közötti 
Mecsek Rallyt jó eredménnyel 
zárja. Sőt, jelentősnek mondható 
előnyüknek tudatában a siklósi 
versenyzőknek még egy kevésbé jó 
helyezés is a géposztály összetett 

első helyét jelentheti a 
végelszámolásnál. Persze a hazai 
pályának számító ob futamon 
ennél sokkal jobb szereplésben 
bízik az idei évad legjobb baranyai 
résztvevőjének számító Suzuki 
Ignises duó. 
 
A FIDE csoportban Bodó Norbert, 
a B csoportban pedig Ruszin Tibor 
győzelmével zárult a tizedik 
alkalommal megrendezett Pécsi 
Sütő Nemzetközi Sakkverseny. A 
nagy elismertségnek örvendő pécsi 
versenyen a két csoportban 
összesen 138 ültek asztalhoz. 
Legjobb siklósi versenyzőként 
Jeszenszky József a hatodik helyet 
szerezte meg a B csoportban, 
egyúttal kiérdemelte a legjobb 20 
év alatti versenyzőnek járó 
elismerést. 
 
A siklósi Apró Paták Lovas 
Sportegyesületet képviselve Kraft 
Barbara szép eredményekkel zárta 

az Unikornis Ifjúsági Lovas 
Találkozó július végi egynapos 
versenyét. A kaposvári viadalon a 
haladó díjlovaglásban ötödik, 
díjugratás első versenyszámban 
harmadik helyezést, míg díjugrató 
második versenyszámban ismét 
harmadik helyezést ért el Leon 
nevű lovával a siklósi kiválóság, 
akit Bohár Áron készített fel a 
megmérettetésre. 
 
Két kiváló sportembert is 
borlovaggá avattak az I. 
Tenkesalja Fesztivál keretében. 
Rátgéber László, a Mizó Pécs női 
kosárlabda csapatának méltán 
elismert vezetőedzője és Mészöly 
Kálmán, sokszoros válogatott 
labdarúgó, a Vasas egykoron 
félelmetes középhátvédje is 
csatlakozott a villányi 
borlovagrendhez. 

   


