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MINDENKI KARÁCSONYA
Miközben körülvesz bennünket a mostani
külvilág csillogása, az igazi fénynek a lelkek-
ben kell ragyognia. A karácsony titka az, hogy
megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa
életünket. Gondolnunk kell mások örömére,
mert szükségünk van egymásra. Ez az alka-
lom kiváló lehet lelkünk, kapcsolataink ren-
dezésére, félreértések, megbántások tisztázá-
sára. Szeretetünket életünkben kell kimutat-
nunk egymásnak.
December 20-án egész nap a szeretetrõl és
ajándékozásról szólt. Az óvodások és az is-
kolások a délelõtt folyamán, az intézmé-
nyekben tartott ünnepi mûsor után kapták
meg az önkormányzati ajándékcsomago-
kat.

A Temi Fried Mûvelõdési Házban az ön-
kormányzat által szervezett hagyomá-
nyos „MINDENKI KARÁCSONYA”
elnevezésû rendezvényre délután került
sor. A közösségi ház nagytermében meg-
tartott eseményen elõször Torma József
polgármester köszöntötte a résztvevõ-
ket. Az ezt követõ ünnepi mûsorban elõ-
ször az óvodások léptek fel, majd a Vak
Bottyán Általános Iskola 3. osztályos ta-
nulói és a Lelkes–cserfes gitárcsapat ör-
vendeztette meg a résztvevõket.
December 23-án a képviselõ-testület
tagjai és segítõik, támogatóik jóvoltából
karácsonyi halászlét és túrós csuszát
kaptak a rászorulók.

G.H.H.

ADVENTI KONCERT
Nagysikerû, teltházas adventi koncertet tartottak de-
cember 15-én a katolikus templomban, ahol helyi fel-
lépõk segítségével lehetett megkezdeni a testi-lelki rá-
hangolódást a karácsonyra. Az elõadók repertoárja
színes volt. Elhangzottak karácsonyi dalok, egyházi
énekek és könnyûzene is. A koncerten fellépett a
Krammer Ferenc Kórus, a református egyház ének-
kara, a Temi Fried Mûvelõdési Ház hagyományõrzõ
csoportja és a Lelkes–Cserfes gitárcsapat. Felemelõ
érzés volt együtt, zenével ünnepelni és közös éneklés-
sel zárni a koncertet.

G.H.H.
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A polgármester tollából
A választások miatt összetorlódott önkor-
mányzati munka, valamint a közelgõ ün-
nepek miatt csak három hét telt el a két
testületi ülés között. Az elmúlt idõszakban
lehetõségeim szerint igyekeztem folytatni
a már megkezdett intézményi látogatáso-
kat, a vezetõkkel, dolgozókkal történõ be-
szélgetéseket. Ezek során megnéztem
egy-egy intézmény tevékenységét, a be-
szélgetések alkalmával megismertem a
mûködés egyes problémáit. November
26-án elõbb a Vak Bottyán Általános Isko-
la és Gimnázium igazgatójával, majd az
önkormányzati óvoda vezetõjével és dol-
gozóival találkoztam.
November 26-án Molnár Istvánnal, a Pro-
Team Rehabilitációs Közhasznú Non-
profit Kft. képviselõjével tárgyaltam, tájé-
koztattam a képviselõ-testület döntésérõl.
Reményeim szerint az év elsõ negyedében
elindulhat a csökkent munkaképességûek
foglalkoztatása a volt bõrgyár területén ta-
lálható faházban.
November 28-án a pénzügyi osztályveze-
tõvel és a közfoglalkoztatás vezetõjével
részt vettem Szekszárdon, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Osztálya által
szervezett tájékoztatón, ahol a közfoglal-
koztatás 2020. évi tervezett feladatairól
kaptunk tájékoztatást. Ezt követõen meg-
kezdtük a következõ évi program tervezé-
sét. Kapoli-Molnár Klárával és Csonka Ist-
vánnal a hónap során több alkalommal is
összeültünk, hogy a korábbi elképzelések
alapján összerakjuk a jövõ évi terveket. A
testületi döntésnek megfelelõen a mezõ-
gazdasági tevékenységet egyszerûsíteni kí-
vánjuk, de ezzel párhuzamosan a települé-
si karbantartást és az építési tevékenységet
(térburkolatok gyártását és lerakását) kí-
vánjuk erõsíteni. Az irányító hatóság meg-
ítélése a közfoglalkoztatás területén vég-
zett tevékenységünkrõl kritikus és szá-
munkra ez nagyon kínos is, tovább nem
fenntartható, ezért nagyon sok változást
kell az új program kapcsán végrehajta-
nunk. A tervezés és a jövõbeni megvalósí-
tás segítése érdekében telefonos megbe-
szélést folytattam dr. Kõhalmi Zsolttal, a
BM koordinátorával. A program összeállí-
tásának határideje december 16., amelyet
határidõre benyújtottunk.
December 9-én a pénzügyi és városfejlesz-
tési, december 11-én a humán politikai bi-
zottság ülésezett. A képviselõ-testület de-
cember 2-án közmeghallgatást tartott.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 15-20 fõ
részt vett a városházán tartott beszélgeté-
sen. Elmondták problémáikat és vélemé-
nyüket. A jelenlévõk közül többen felaján-
lották segítségüket a közelgõ ünnepekkel
kapcsolatos közösségi munkákhoz.
Nagyon fontosnak tartjuk a tájékoztatást,
a lakossággal történõ kommunikációt. En-
nek szellemében hoztuk létre a város
facebook oldalát, amelyen igyekszünk
naprakészen információkat biztosítani.

Ígértük, és az önkormányzati munka kont-
rollja miatt is nagyon fontosnak tartjuk a
testületi ülések közvetítését. Két ülés Sze-
pesi László felajánlásával már videó for-
májában elérhetõ az interneten. A jövõ év-
re vonatkozóan megállapodtunk Szepesi
úrral, így a felvételek ezután is hozzáférhe-
tõek lesznek. A hangproblémákon igyek-
szünk majd idõvel javítani, valamint meg-
próbálunk a Tarr Kft.-tõl segítséget kérni
abban, hogy ezek az anyagok a televízión is
megtekinthetõek legyenek.
December 6-án a DRV Zrt. Tamási
Üzemvezetõség vezetõjével és szakágazati
képviselõivel tárgyaltunk. A megbeszélé-
sen több képviselõ is részt vett. A helyszíni
bejáráson meggyõzõdtünk, hogy kritikus
állapotban lévõ rendszerelemek miatt sür-
gõs intézkedésekre van szükség az ivóvíz-
ellátás és a szennyvízelvezetés mûködésé-
nek biztosítása érdekében. Az ivóvíztisztí-
tómû meghibásodott szivattyúját megren-
deltem. A Mészáros utcai szennyvízáteme-
lõ szivattyú vásárlása is folyamatban van.
Megkezdtük a meghibásodott szennyvíz-
telepi rácsszeméttisztító berendezés prob-
lémáinak megoldását. Sürgõsen lépéseket
kell tenni az Arany János és Várkert utcai
szennyvízproblémák megoldása érdeké-
ben is, hiszen fennáll a veszélye a rendszer
leállásának. Az utóbbi esetben a tervezõ-
vel már kapcsolatba is léptem, míg a másik
területen a szolgáltatótól további adatokat
kértem a probléma megoldásának tervez-
hetõsége érdekében.
Munkánkat erõsen nehezíti az, hogy to-
vábbra sem rendelkezünk mûszaki ügyin-
tézõvel. A szakterületi tevékenység egy ré-
szének ellátása helyettesítéssel történik. A
mûszaki problémák vizsgálata és a megol-
dások keresését néhány képviselõ bevoná-
sával és közremûködésével végezzük.
Örömmel érzékelem, hogy a megválasz-
tott képviselõk nagy odaadással mûköd-
nek közre ezekben a feladatokban. Polgár-

mesterként óriási segítséget jelent ez ne-
kem. A hónapban tárgyalásokat folytat-
tunk egy megfelelõ szakirányú végzettség-
gel és szakmai tapasztalattal rendelkezõ
személlyel, aki alkalmas lenne a feladatkör
betöltésére. Reményeink szerint február-
ban megoldást találunk ennek a jelentõs
többletmunkát igénylõ terület problémái-
nak kezelésére.
Az új orvosi rendelõk ideiglenes mûködési
engedélyében kikötött feltételeket teljesí-
tettük, amelyet jeleztük a szakhatóság felé.
Sajnos fennállt a veszélye, hogy elõbb bír-
ság, majd akár a mûködési engedély el-
vesztése lehet a folyamat vége. A mellék-
helyiségek szellõzése, falszakasz festése,
padlóösszefolyó kiépítése megtörtént. A
munka elkészülte után Kojnok Róbert
képviselõ úrral bejártuk az épületet. A
mellékhelyiségek szellõzésének biztosítá-
sára most létesített gépészeti szerelvények
eltakarása érdekében a visszatartott ga-
ranciális keret terhére egy gipszkarton ál-
mennyezet kialakítását javasolnánk.
A csapadékos idõjárás következtében
megszaporodtak az úthibákról szóló lakos-
sági jelzések. Árajánlatot kértünk egy vál-
lalkozástól a szórt köves útjaink felújításá-
ra, karbantartására. Több képviselõvel
történõ egyeztetés után saját kivitelezés-
ben történt meg több kritikus útszakasz és
terület hibáinak javítása. Útjaink közül
több rendkívül rossz állapotban van, ezen
problémák megoldásával a közeljövõben
foglalkoznia kell a képviselõ-testületnek.
A Könyök és Szilfa utcákból már szinte
kétnaponta érkeznek jelzések.
Folytatódott a szõlõhegyi utak kivitelezé-
se. A hónapban elértük az 50 %-os teljesí-
tési szintet. A kivitelezõvel és az építés mû-
szaki vezetõjével több alkalommal egyez-
tettem. A pályázat általi finanszírozás ér-
dekében telefonon több alkalommal, de
december 12-én személyesen is tárgyaltam
a Tolna Megyei Kormányhivatal Vidékfej-
lesztési Osztályával.
A TOP-2.1.3-15 csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatos pályázatot beadtuk. A kultúr-
házi körárok Sió torkolati zsilipéhez terve-
zett szivattyútelep pályázatának elõzetes
bírálatát a Területi Vízgazdálkodási Ta-
nács december 12-én Szekszárdon folytat-
ta le. Az ülésen részt vettem és képviseltem
a település érdekeit. A tanács egyhangúlag
támogatta az elképzelésünket. Természe-
tesen ez a pályázat bírálatának még csak az
elsõ lépése, de remélem, hogy hamarosan
sikerül elõre lépnünk egy húsz éves problé-
ma megoldásában is.
December 5-én a Tolna Megyei Önkor-
mányzatnál tájékozódtam a Sió projekt
(kerékpárút, vízi létesítmények) megvaló-
sításának helyzetérõl. Sajnos a helyzet to-
vábbra is bizonytalan. A kerékpárút meg-
valósításához megnyert 50 millió forint
csak a költségek harmadát fedezné. Új pá-
lyázat készült a költségek biztosítása érde-
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kében. Ennek elbírálása még folyamatban
van.
Az elmúlt idõszakban több alkalommal
egyeztettem a Vertikál Zrt. különbözõ
szintû vezetõivel. A hulladékkezelés terü-
letén sajnos jelentõsebb mértékû javulást
még nem sikerült elérni. Jelenleg is több
ígéret is van, de ezekkel nem elégszünk
meg.
Telefonos megbeszélést folytattam Jant-
ner József úrral, a Magyar Közút Paksi
Üzemmérnökség vezetõjével. A Sió-híd
kérdése központi eleme volt a megbeszé-
lésnek. Közösen kell szorgalmaznunk a
híd teljes felújítását, mert sajnos a tapasz-
talt problémák oka csak így szüntethetõ
meg. Számos közös probléma miatt megál-
lapodtunk abban, hogy a következõ évben
személyesen is egyeztetünk. A híd burko-
lati problémáival kapcsolatban a jelzésünk
utáni gyors intézkedést kértem.
A humánpolitikai bizottság koordinálásá-
val megkezdõdött a karácsonyi programok
elõkészítése. A „Mindenki karácsonya”
megszokott rendezvényei és ajándékai
mellett, 200 fõ részére szociális étkezést is
szervezünk. Lévai Ferenc (Aranyponty
Kft. Rétimajor) 40 kg halat ajánlott fel. A
karácsony elõtti étel (halászlé, túrós csu-
sza) elkészítéséhez több mint 100 kiló ha-
lat használunk fel. Az adventi és karácso-
nyi elõkészítõ munkákban nagyon sok kül-
sõ segítséget is kaptunk. Köszönet a mun-
kákban részt vevõ civileknek, az óvoda és
általános iskola diákjainak, pedagógusai-
nak, az idõsek klubjának, a Krammer Fe-
renc Kórusnak a közremûködésért, segít-
ségért.
A hónap során képviselõtársaimmal közö-
sen részt vettünk a helyi gimnázium végzõs
diákjainak szalagtûzõ ünnepségén, az ad-
venti gyertyagyújtásokon, a Vak Bottyán
Kézilabda Kupán. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a rendezvényeken sokan voltunk, a
nagyon színvonalas koncerten a templom
megtelt.
A polgármesteri tevékenység szerteágazó
és vannak kötelezõ, illetve ajánlott elemei.
E sorba sorolható, a megyei védelmi bi-
zottság által szervezett felkészítésen vet-
tem részt december 5-én Szekszárdon. Az
esemény során megbeszélést folytattam a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóval.
November 30-án elbúcsúztunk Tóthné
Unghy Ilonától, városunk halottjától.
Mély fájdalommal fogadtuk a hírt Enesei
Józsefné, Zsóka néni, a Simontornyáért
Díj tulajdonosa haláláról. Õszinte részvé-
tünk a családnak és mindazoknak, akik az
elmúlt idõszakban szeretteiket elveszítet-
ték.
Engedjék meg, hogy a polgármester tol-
lának idei utolsó rajzolatai a köszöneté és
a jókívánságé legyenek. Köszönjük a tü-
relmet, megértést és a segítséget, amellyel
pár hónapja végzett munkánkat támogat-
ták!
Simontornya Város Önkormányzata ne-
vében békés, áldott karácsonyi ünnepeket
és nagyon boldog, egészségben megélt új-
esztendõt kívánok!

Torma József polgármester
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Születés
decemberben

Oláh Benett
Sztojka Nóra

Horváth Lilien
Dzsenifer

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI

HÍREKRE
a polgármesteri

hivatalban!
200 Ft/újság

Egész éves
elõfizetés:

2400 Ft
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CSURI-
AVATÓ

2019. december 14-én tartottuk iskolánkban a
„csuriavatót”, ahol a 9. osztályos tanulókat
avatták „gimnazistává” a végzõsök. Az eskü
szövegét közösen mondták a kilencedikesek,
majd egyéni próbatételekre került sor.

Sok érdekes, vicces és ötletes feladatot kellett végrehajtaniuk a „csuriknak”. A zenét
Dj. Marky szolgáltatta. Mindenki jól érezte magát, és örömmel vették át végül az isko-
la címerével ellátott sálakat és nyakkendõket. A rendezvény vidám hangulatú takarí-
tással végzõdött.

Horváth-Bõsze Hajnalka

A MALOM
GALÉRIA

(Siópart)
Tausz Pálnéval történõ

elõzetes egyeztetés után
minden nap
látogatható.

Telefonszám:
06 (30) 781 8740
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SIMONTORNYA TC ’22
Reményekkel teli kezdtük a 2019-es sze-
zont.
Nyáron 5 távozó volt a csapatból, de szeren-
csére tudtunk igazolni helyettük új játéko-
sokat, nekik meg kellett találnom azt a po-
zíciót, hol tudnak legeredményesebben a
csapat javára lenni. 16 mérkõzést játszot-
tunk, ebbõl 9 gyõzelem és 7 vereség. A 9
gyõzelem arra volt elég, hogy a 8. helyrõl
várjuk a tavaszi fordulót.
A csapat támadójátéka rendkívül hatékony
volt, hisz a mi csapatunk rúgta a legtöbb
gólt a szezonban. 65 gólt sikerült szerez-
nünk. A csapat védekezésével volt egy kis
probléma, például nem elégé koncentrál-
tunk a védekezési feladatra. Ez meg is lát-
szott, 48 gólt kapott a csapat, de ezt a követ-
kezõ szezonra próbáljuk kiküszöbölni.
Összességében a csapattal meg voltam elégedve, szinte minden csapattal partiban voltunk a pályán, ez annak is köszönhetõ, hogy min-
den egyes játékos gyõzni akart, illetve az öltözõben elhangzott taktikai utasításokat a csapat betartotta.
A tavaszi szezonra a csapatot próbálom együtt tartani, 2-3 játékossal szeretném megerõsíteni. Január 14-én kezdjük a felkészülést, heti
2-3 edzéssel és heti 1 felkészülési mérkõzéssel. A csapat a 8. helyen áll, de a bajnokság végére szeretnénk az 5. helyre odaérni.

Ambrus László

> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Ön-
kormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990
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Nehéz szezon
A 2019-es szezon életem eddigi legnehezebb szezonja volt, utoljára indultam a másodosz-
tály mx2-es kategóriában 250 cm;-es KTM-motorral.
Sokat készültem, edzettem az idényre, aminek eredményeként viszonylag jó tempóban
tudtam motorozni már a korai fordulókon is. Sajnos a szerencse nem mindig volt mellet-
tem, a tempóval a hibák száma is nõtt, több futamot versenyzõi hiba miatt nem tudtam be-
fejezni, Kaposváron egyperces eszméletvesztéssel zártam a napot a 7. körben, ami kiha-
tott a késõbbi versenyekre. De az utolsó néhány versenyre ismét magamra találtam és az
eddigi legjobb eredményeimet értem el. A kiskunlacházi záró bajnoki forduló tetszett a
legjobban, reggel sárban, délután tökéletes talajon és mély nyomokban versenyezhettem.
A zombai Langer József emlékversenyt pedig sikerült megnyernem a kategóriámban.
2019 számokban: nyílt nemzetközi Congen Motocross kupasorozat: 3. hely, magyar nyílt
nemzetközi bajnokság (egy forduló nullázásával): 6. hely.
Jövõre kategóriát váltok, nagyobb, 350 cm3-es motorra, amire már megkezdõdött a felké-
szülés. A motor nagyon tetszik, de több téren nagyon sokat kell még fejlõdnöm, hiszen a
célom a dobogó legfelsõ foka.
Köszönet a családomnak és a támogatóimnak, akik nélkül nem jöhetett volna össze ez az
év.

Géringer Ádám

A 2019-es évünk elég
eseménydúsan zajlott

Szintet léptünk, és az országos rally másodosztályában próbáltunk szerencsét a 2018-as évi balszerencsék után. Ebben a mezõnyben
sokkal nagyobb költségvetésû csapatok, komoly háttérrel, szervizcsapattal, sokkal komolyabb autókkal állnak rajthoz, mint a mi au-
tónk, ügyesek, tehetségesek a versenyzõk. Megnövekedett a versenytáv az elmúlt évekhez képest, és több pályán kellett helytállnunk.
A célunk az volt a vetélytársakat tekintve, hogy összetettben az elsõ tíz helyezés valamelyikén, és a kategóriánkban pedig az elsõ öt
helyezés egyikén érjünk célba.
Az év elsõ futama Egerben zajlott, ahol majdnem sikerült a kitûzött célt elérni, hiszen az összetett 10. és a kategóriánk 6. helyén értünk
célba, értékes pontokat gyûjtve a végelszámoláshoz. Második futamunk Miskolc környékén zajlott. Változó körülmények fogadtak
minket, esett az esõ a verseny reggelén, és fokozatosan száradt a pálya. Úgy hozta a sors, hogy a vetélytársainknak gondjai akadtak, mi
pedig ott voltunk, hogy ezt kihasználjuk. Életünkben elõször sikerült mind összetettben, mind kategóriában megnyerni egy másodosz-
tályú futamot. A sporttársak is elismerõen nyilatkoztak arról, hogy egy ilyen idõs autóval nem kis dolog nyerni egy ilyen versenyt. A har-
madik futamunk Székesfehérvár környékén zajlott, ahol mélyrepülést mutattunk be, hiszen összetett 12., kategória 5. helyen végez-
tünk. Negyedik futamunk Komló környékén zajlott, ahol szintén változó körülmények fogadtak, és szintén sikerült ezt kihasználni.

Összetett 3., és kategória 1. helyet sikerült
elérnünk. Következõ állomásunk Salgótar-
ján és környéke volt. Itt az év eleji elvárást
hoztuk, ám az utolsó elõtti gyorsaságin ne-
künk a pálya felénél szakadt le az ég, a ve-
télytársaknak pedig már a rajtban, így õk
sok idõt vesztettek, és mi a szerencsének
köszönhetõen elõre ugrottunk néhány he-
lyezést. Összetett 3., kategória 1. helyet si-
került elérnünk. Következett az év utolsó
futama, a Mecsek Rally. Gyönyörû környe-
zetben zajló verseny, talán ezért is a szívem
csücske. Sajnos egy vezetõi hiányosság mi-
att kaptunk egy defektet, ami miatt 8 perc
alatt cseréltünk ki egy kereket a gyorsasági
szakaszon, ugyan az év végi eredményen
nem tudtunk javítani, de sikerült megtarta-
ni azt. Az Országos Rally2 Bajnokság éves
értékelésében összetettben ötödikek, a P12
kategóriában bajnokok lettünk. Hihetetlen
dolog ilyen kis csapatként mindezt átélni.
Köszönöm édesapámnak, aki ezt az egészet
minden tekintetbõl támogatta!

Ifj. Géringer Zoltán
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Simontornyai KK –
Évértékelõ beszámoló

A 2019-es évben 9 korosztályban verseny-
zünk/versenyeztünk. A fiúknál U8, U9,
U10, U11, U12, U14, a lányoknál U9, U11,
U14-es korosztályban.
Az U8-U9-U10-ben az eredményt nem
számolják, a szabályok megtanulása és a
játék megszerettetése a cél ezeknél a kor-
osztályoknál. Mind a három korosztálynál
Ányos József látja el az edzõi feladatokat.
Az U11-ben a fiúk és a lányok is Varga
Szilvia edzõ kezei alatt készülnek fel. A fi-
úk eddig tíz mérkõzésbõl nyolcat megnyer-
tek, egy döntetlent játszottak az NB I-es
Komló csapatával és az egy vereség is tõlük
van.
A lányok szintén jól teljesítenek, nyolc
gyõzelem mellett csupán két veresége van
a csapatnak, akik nagyon sokat fejlõdtek.
Az U12-es fiú csapatunk most kezdte a
nyáron a versenyzést Zámbó Tibor edzõ és
Pordán István segítõ vezetésével és nagyon
jól szerepelnek. Hat gyõzelem mellett két
vereségük van a régiós bajnokságban. Ket-
tõ kupán vettek részt az elmúlt két hétben,

a Student Comfort Kupán 3. helyezést, a
KESI Kupán 2. helyezést ért el a csapat.
Az U14-es lány csapatunk Erdélyi Mihály
edzõ vezetésével bejutott a régiós bajnok-

ság felsõházába, ahol a 4. helyet szerezték
meg. A végére nagyon elfogytak a lányok,
az utolsó mérkõzéseket csere nélkül kel-
lett lejátszaniuk. Dicséret illeti õket, hogy
így is becsületesen küzdöttek.
Az U14-es fiú csapatunk Zámbó Tibor és
Varga Gábor irányításával az egész or-
szágba elviszi a Simontornyai KK hírét. Az
elõzõ szezonban a korcsoportjukban húsz
mérkõzésbõl tizenkilencet megnyertek.
Elindultak az egy évvel idõsebbek között
is, ahol veretlenül huszonnégy mérkõzést
nyertek meg!
Az elmúlt egy évben tizenegy kupán indul-
tak és tizet meg is nyertek!!!
Ebben a szezonban bejutottak az országos
döntõbe, ahol az ország hat legjobb csapa-
ta mérkõzik meg egymással. Rajtunk kívül
csupa NB I-es utánpótlás csapat szerepel a
döntõben.
További sok sikert kívánunk a csapatok-
nak és edzõiknek!

Lampert Csaba

KÉZILABDA-
KUPA

2019. december 13-án elõször került sor Si-
montornyán az V-VI. korcsoportba tartozó kö-
zépiskolás lányok közötti kézilabdakupa meg-
rendezésére.
Tamási, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, Simon-
tornya lány csapatai mérkõztek meg egymással.
1. helyezett Tamási, 2. Tolna, 3. Szekszárd, 4.
Bonyhád, 5. Simontornya csapata lett.

Balassa Zoltán
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A Simontornyai KK FU14 csapata nagyon
sûrû és eredményes éven van túl

A bajnokságon kívül számos tornán vett részt a csapat 2019-ben:
január 5-6., Interball Nemzetközi Fiú Kézilabda Torna, Tarján, I.
hely;
január 12-13., Student Comfort Kupa, Szombathely, I. hely, kü-
löndíj: Varga Levente;
Január 17-20., Audi ETO Balázs Kupa, Gyõr, I. hely, a döntõ leg-
jobb játékosa: Szili Ádám;
Február 1-3., XII. Fõnix Kupa Debrecen, I. hely, különdíj: Varga
Levente;
Április 18-23., Elite Sport Cup, Balatonfüred, I. hely, különdíj:
Varga Levente;
Június 8-9., Pünkösd Kupa, Kecel, I. hely, különdíj: Varga Leven-
te;
Június 21-23., KESI Kupa, Kecskemét, I. hely, legjobb kapus: Bali
Zoltán;
Július 4-10., InterSport Nemzetközi Kupa, Kaposvár, I. hely;
Augusztus 12-16., Cell Kupa, Veszprém, 6. hely;
Augusztus 23., Kézilabda Fesztivál, Budapest, I. hely;
Augusztus 30-31., Pécs, különdíj: Szili Ádám, legjobb kapus: Bali
Zoltán két korosztályban, korosztályukban I. hely;
December 20. III. Zimányi Kupa, I. hely, különdíj: Varga Leven-
te, legjobb kapus: Várady-Szabó László.

A fiúkat FU14 elsõ osztályba (NB I) és FU15 másodosztályba ne-
vezték.
FU14 csapatösszetétel: Varga Gábor Levente, Kõvári Roni,
Pordán Alex, Szabadi Zsolt, Balogh Bence, Szili Ádám, Szili
Ákos, Matwi Márton Ahmed, Nagy Zalán, Horváth Balázs, Soós
Bence, Molnár Máté, Kapusok: Várady-Szabó László, Bali Zol-
tán, Tausz Gergõ Zsombor
Edzõ: Zámbó Tibor, Varga Gábor
FU15 csapatösszetétel: Varga Gábor Levente, Fung Szabolcs;
Bögyös Botond, Kõvári Roni, Pordán Alex, Szabadi Zsolt, Balogh
Bence, Szili Ádám, Szili Ákos, Matwi Márton Ahmed, Nagy Za-
lán, Horváth Balázs, Molnár Máté, Kapus: Bali Zoltán.
Edzõ: Zámbó Tibor, Varga Gábor
FU15 korosztályban 12 meccsbõl 11-et nyert a csapat!

1. Simontornyai KK
2. Csurgói KK
3. Hosszúhetényi Sport Kft.
4. Tamási KC
5. Dél Takarék Mecseknádasd
6. Rácalmás SE
7. Satelit SE
A csapat 2020. februártól a felsõházban játszik a következõ ellen-
felekkel: Alsóörs, Csurgói KK, Gézengúz UKC, Hosszúhetény
Sport Kft., Kiskunhalas, Soltvadkert
Az FU14 elsõ osztály, C csoport tíz meccsbõl nyolcat nyert, kettõt
vesztett el Simontornya.

Így a tabella a következõ lett:

1. Kézilabda Utánpótlás Kft. (PLER)
2. Simontornyai KK
3. Moyra – Budaörs Handball
4. PSN ZRt.
5. FTC
6. Pénzügyõr SE
Felsõházba jutott a Pler és a Simontornyai KK! Az ország legjobb
6 csapata közé jutottak a fiúk.
Góllövõ statisztika, FU14: Varga Gábor Levente (65), Szili Ádám
(32), Balogh Bence (27), Horváth Balázs (27), Szabadi Zsolt (23),
Szili Ákos (23), Kõvári Roni (22), Pordán Alex (11), Molnár Máté
(9), Matwi Márton Ahmed (8), Nagy Zalán (7), Soós Bence (2)
A felsõházas mérkõzések 2019. december 15-én kezdõdtek meg.
Ekkor Optimum-Solár Békés ellen léptek pályára. Gyõzelemmel
kezdtek, Simontornya–Békés: 22-19
A következõ mérkõzések 2020. februárban kezdõdnek, az alábbi
csapatok ellen: Pler, Pick Szeged, Optimum Solár Békés,
Grundfos Tatabánya KC, Éles KISE
Cél: FU14: NBI-ben a legjobb helyen végezni. Titkos vágy a dobo-
gó. FU15: Megnyerni a területi II. osztályt. A 2008-as kisfiúknál
csapatépítés és alapozás zajlik.

Sziliné Menyhárt Karolina


