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Siklósi Hírek 

 
A Dél-Baranyai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
szervezésében „Óvilági üzenet konszenzus konferencia” 
névvel két napos tanácskozást tartottak szeptember 23-
án és 24-én Siklóson.  Az első napon „A drogfogyasztás 
problémaköre Magyarországon” címmel dr. Felvinczi 
Katalin kábítószerügyekért felelős miniszteri biztos is 
előadást tartott. Siklóson és kistérségünkben közel egy 
esztendeje alakult meg a Dél-Baranyai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum. 
 
Siklósra látogat Habsburg Ottó. Rendhagyó 
történelemórát tart a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 
és Szakképző Iskola diákjainak az Osztrák-Magyar 
Monarchia utolsó trónörököse, Habsburg Ottó. A 
Páneurópai Unió 93 éves elnöke, aki még 1961-ben, 
írásban lemondott trónutódlási igényéről, október 17-én, 
hétfőn, délelőtt 11 órakor találkozik a közel hétszáz fős 
intézmény tanáraival és tanulóival az intézmény 
sportcsarnokában.  A találkozót követően a főherceg az 

iskolai menzán fog ebédelni, ahol - saját kívánságára - 
kifejezetten a diákmenüt kóstolja meg. 
 
Tíz éves a Magyar Újságírók Közösségének Baranya 
megyei Tagozata. Az ünnepi megemlékezéssel 
egybekötött szakmai tanácskozást október 1-én tartották 
a Siklósi Vár kongresszusi termében. Az eseményen 
neves szakmai és közéleti személyiségek is jelen voltak. 
A szokásos szakmai beszámolók és a Táncsics Mihály 
Arany Trombita díjak átadását követően az ünnepség a 
Mattyi-tó partján fekvő, Lantos tanyán folytatódott. 
 
Egy orvos-közgazdász személyében új tisztiorvosi 
felügyelő került Pécs, Siklós és Sellye élére: a posztra 
kiírt pályázatot Dr. Török Katalin nyerte el. Az új vezető 
október elsejétől kezdte meg a városok élén a munkát. 
Dr. Török Katalin hosszú éveken keresztül a pécsi 
orvosegyetem belgyógyászati klinikáján dolgozott.  
 

 
Siklós Sportja 

 
Legjobb baranyai indulóként a 
hetedik helyen ért a célba az 
augusztus végi nagyatádi Ironman 
versenyen Hőnyi Zsolt. A 
résztvevőknek 3,8 kilométert 
kellett úszniuk, 180 km-t 
kerekezniük és 42 km-t futniuk. A 
siklósi amatőr versenyző Hőnyi 
Zsolt immár hatodik alkalommal 
teljesítette sikeresen a versenyt, 
ráadásul úgy, hogy csaknem két 
órát javított tavalyi legjobbján. 
Különösen kerékpározásban 
remekelt Hőnyi a nagyatádi 
viadalon, egy gyengébb úszást 
követően ott az ötödik legjobb időt 
jegyezte. Hasonlóan jól szerepelt a 
versenyen Szinyei Lajos, aki a 
szenioroknál hetedik lett.  
 
A harmadik helyet szerezte meg 
Super 1600-ban a Keller Péter, 
Spitzer Gábor siklósi kettős a 
Mecsek Ralin. A kategória 
harmadik hely abszolútban a 
nyolcadik legjobb eredményt 
jelentette a Suzuki Ignises duónak. 
Az összetett első hely sorsa a 
Zemplén-ralin fog eldőlni.  
 
Szép eredményeket értek el a 
tanulásban akadályozott tanulók 
megyei atlétikai bajnokságán a 

siklósi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola diákjai Az első 
korcsoportban érdekelt Takaró 
Andrea kislabda hajításban első 
helyezett lett, Horvát Róbert 100 
méteres síkfutásban a második 
helyen végzett. A második 
korcsoportban, súlylökésben 
Sasvári Erika egy második hellyel 
öregbítette az iskola hírnevét. 
Orsós László súlylökésben a 
negyedik legjobb eredményt 
jegyezte, kislabda hajításban és 
400 méteres síkfutásban harmadik 
lett. Távolugrásban Kalányos 
János hatodik helyen végzett. A 
sportolókat Pálinkás István és 
Kapitány Anita készítették fel a 
versenyre. 
 
Lapzártánkig továbbra is 
győzelem nélkül állt a labdarúgó 
NBIII. Dráva csoportjában a 
Siklós FC.  Weinert Zsolt 
együttese az első hét fordulóban 
– elmaradva az elvárásoktól – 
mindössze két döntetlent és így 
két pontot jegyzett.  
A Siklós FC eddigi eredményei a 
bajnokságban: 
1. forduló Siklós FC - PVSK 0: 0; 
2. forduló Komlói Bányász SK – 
Siklós FC 3: 0; 3. forduló Siklós 

FC – Tamási SE 1: 3 4. forduló 
Dunaszentgyörgy – Siklós FC 2: 1; 
5. forduló Siklós FC - 
Balatonboglár "BB" 1: 1; 6. 
forduló Szekszárdi UFC - Siklós 
FC 1: 0; 7. forduló Siklós FC - 
Bajai LSE 0: 2 
  
A Siklósi Takarék szeptember 
11-én, itthon, a Tata ellen kis 
különbségű vereséggel kezdte 
meg szereplését az NBI. B –s 
férfi kézilabda bajnokságban, a 
második forduló egy nagy 
különbségű vereséggel zárult 
Balatonfüreden. A Szigetvár 
elleni hazai ütközeten mutatott 
játék és a győzelem viszont 
kárpótolta a szurkolókat az 
utóbbi időszak gyengébb 
eredményeiért.  
A Siklósi Takarék eddigi 
eredményei a bajnokságban: 
1. forduló Siklósi Takarék - Tatai 
HAC 22: 24 (11: 13); 2. forduló 
Balatoni KC - Siklósi Takarék 35: 
24 (17: 13)   
3. forduló Siklósi Takarék - 
Szigetvári Takarék SE 34: 31 (17: 
16); 4. forduló Dabas-Diego KC - 
Siklósi Takarék 34: 31 (15: 14) 
 


