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Legközelebb hazai mérkőzésen 2015. 04. 15-én (szerdán) 18.00 órakor a nemzeti bajnokság 
középkörében a Soproni KC csapata lesz a vendég a Tiszaligetben.

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Középszakasz felsőház

SZOLNOKI OLAJ KK – KECSKEMÉTI TE-Duna Aszfalt

Játékvezetők: Papp Péter, Hegedűs Tibor, Boros Tamás, MKOSZ-ellenőr: Bodrogváry Iván

Dragan Aleksic és a csapat

tabella  
Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Felsőház

H Csapat Lejátszott 
mérkőzések

Győz. Ver. Dob. 
pont.

Kap. 
pont

Pontok

1.  Szolnoki Olaj KK 5 3 2 390 371 11
2.  KTE-Duna Aszfalt 5 3 2 367 346 10
3.  Kaposvári KK 5 3 2 456 444 9
4. Atomerőmű SE       4 1 3 300 314 8
5. Sopron KC 5 2 3 359 397 7

HaZaI PÁlYÁN
Ismét hazai környezetben lép pályára csapatunk. A ma-
gyar bajnokság középkörében a két idegenbeli találkozót 
elvesztettük. A jutalompontok még biztosítják az első helyet 
a táblázaton, de valószínű több botlás már nem fér bele, 
hogy a vezető pozíciót megtartsa az együttes. Várható volt 
és tudtuk, hogy ellenünk minden honi gárda felfokozott, 
kettőzött erővel fog küzdeni. Veszteni való nélkül játszanak 
az ellenfelek játékosai, mert ha kikapnak, nincs gond, az 
„elit” gárdától elfogadható a vereség is. Nincs pardon, to-
vább kell menetelni, keményen oda kell állni a következő 
mérkőzésen, és jobban kell teljesíteni. A mai találkozó sem 
ígérkezik könnyűnek. A kecskeméti alakulat remek formá-
ban van, legutóbb hazai pályájukon is vért izzadva tudtunk 
csak győzni, bizonyára most is nagy elánnal vetik magukat 
a küzdelembe, és be szeretnék bizonyítani, hogy harcba 
tudnak szállni a bajnoki címért. Remélhetőleg csapatunk 
játékával letisztázza az erősorrendet.
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Jelmagyarázat: N = mez szám, M = mérkőzések száma, Pá = össz. dobott pont  mérk.átl.,Idő= a pályán töltött idő átlaga, R = rádobás, S = sikeres dobás, T = támadó lepattanó, 
V = védő lepattanó, Ö = össz.lepattanó, F = elkövetett fault, Kf = kiharcolt fault, A = adott blokk, Ka = kapott blokk, El = eladott labda, Sze = szerzett labda, Gp = gólpassz.

Róza Vendéglő
5000  Szo lnok ,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 426 630

F E S T É K B O L T

MEGNYITOTTUNK!
HUNYadI úT 32.

Telefon: 06 56-376-118
Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig, szombaton: 7.30 -12.00 óráig 

NYITÁSI aKCIÓK Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Szakmai igazgató: Stojan Ivkovic  edző: Forray Gábor, Goran Miljkovic

KecsKemétI te DuNa asZfalt 
KözépszaKasz  összEsÍTETT sTaTIszTIKÁJa

N NÉV M Pá Idő 
perc

 2 pont 3 pont Büntető Lepattanó Fault Blokk Labda Gp VAL.
R S % R S % R S % T V Ö F Kf A Ka El Sze

4 Kinney, James 5 7,0 27,2 18 5 27,8 24 7 29,2 10 4 40,0 1 13 14 14 9 1 1 12 6 22 10,2

5 Kovács Péter 5 6,0 24,0 12 11 91,7 9 2 22,2 3 2 66,7 4 18 22 18 5 0 1 4 4 4 10,8

6 Barovic, Filip 4 11,3 22,3 27 18 66,7 0 0 0,0 15 9 60,0 11 14 25 12 21 1 5 8 5 3 19,0

8 Derasimovic, Marko 5 13,2 23,4 35 17 48,6 17 4 23,5 27 20 74,1 2 25 27 9 25 1 1 14 9 5 17,6

9 Pongó Máté 5 4,4 17,2 13 6 46,2 7 2 28,6 4 4 100 7 8 15 12 7 2 1 5 4 9 9,2

10 Pongó Martin 5 12,0 23,4 21 12 57,1 21 10 47,6 7 6 8,7 5 10 15 16 6 1 1 1 6 6 13,4

11 Karahodzic, Kemal 5 8,0 19,2 26 16 61,5 0 0 0,0 10 8 80,0 7 13 20 16 12 1 1 7 2 1 11,4

12 Keller Iván -

13 Mészáros Máté -

14 Ivosev, Tomislav 5 9,8 26,4 43 19 44,2 13 2 15,4 8 5 62,5 5 19 24 16 12 0 0 7 12 8 14,4

15 Hegedűs Gergely 5 4,0 12,8 7 3 42,9 12 4 33,3 4 2 50,0 4 7 11 5 7 1 0 3 4 3 6,4

16 Kovács Barnabás 1 0,0 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

17 Jakab Péter -

Első sor: (balról-jobbra) Bozóki Ferenc (masszőr), Kovács Péter (5), James Kinney (4), Pongó Martin (10), Pongó Máté (9), Mészáros Máté (13),  
Második sor: Forray Gábor (edző), Jakab Péter (17), Kemal Karahodzic (11), Filip Barovic (6), Kovács Barabás (16), Hegedűs Gergely (15), 

Tomislav Ivosev (14), Stojan Ivkovic (szakmai igazgató)

a Kecskeméti te Duna aszfalt csapata



Eddig remek szezont 
tudhat maga mögött a hírös 
városi alakulat. A Magyar 
Kupában döntőt játszottak 
és másodikok lettek. A baj-
nokság alapszakaszában az 
első, Atomerőmű SE mö-
gött végeztek és így kezdték 
meg a második helyről a 
középkörös vetélkedőt. Ez 

idáig két vereségük van, idegenben a Kaposvártól 

Kecskeméti te Duna aszfalt kaptak ki egy szoros találkozón, hazai pályán pe-
dig az Olajtól szenvedtek vereséget egy ponttal, 
de valljuk be őszintén, történhetett volna fordítva 
is. Legutóbb, e hét szerdáján a soproni csapatot 
fektették „két vállra” rendkívül nagy magabiz-
tossággal, huszonöt ponttal verték őket. Elnézve 
a tabellát és a hátra lévő mérkőzéseket minden 
esélye megvan mai vendégeinknek, hogy előkelő 
pozícióból kezdjék meg a rájátszást. Valószínű 
ma itt nagy önbizalommal felvértezve lépnek pá-
lyára és felszabadultan, minden különösebb te-
her nélkül játszhatják a mostani találkozót. 

az én rovatom…
Bevallom őszintén, amikor vereséget szenved a csapatom, nehezebben jönnek a gondo-

latok, bár a vereség is benne van a játékban, és ha nehéz szívvel is, de el kell fogadni. Most, 
hogy kétszer kikaptunk a honi mezőnyben, azért nincsen vész, csak kellemetlenül érint ez 
bennünket, szurkolókat. Azért mindig reménykedik az ember, hogy borúra derű jön. Sok-
szor előfordult már a csapat történetében, hogy bekövetkeztek váratlan fiaskók. A régmúltból 
az jut eszembe, amikor a 2006/2007-es szezonban egy Magyar Kupa győzelem után követ-
kező bajnokin kikaptunk Sopronban. Akkor sokan elkísértük a csapatot a hűség városába, 
és a mérkőzést követően vártuk a híreket, hogy mi történik Fehérváron, ahol a Paks játszott. 
Amennyiben győz az Atom, ő kezdi a rájátszást az első helyről. Aki ott volt, mindenki em-
lékszik, milyen kitörő örömmel fogadtuk az Albacomp győzelmét. Ezért szép ez a játék. Én 
mindenesetre bízom a csapatunkban, és hiszem, ma itt győzni fogunk.                           acsay

cival az élen, meg is szilárdult. Folyamatosan ott 
vagyok a mérkőzéseken, és amikor már lehetőség 
volt bérletváltásra, az elsők között vettem meg. Az 
1988/89-es szezonban elkészült a mobil lelátó, és 
attól kezdve a tiszai palánk mögött van a helyem 
immár 28 éve. Közben a családom is kosárlabda-
rajongó lett, feleségem Katalin is jelen van a ta-
lálkozókon, két fiam: László és Ádám aktívan is 
művelték a sportágat, az utóbbi ma is játszik az 
Olaj NB II-es csapatában és a játékvezetés terén is 
bontogatja szárnyait. Tehát egy kosaras családot 
alkotunk.

Most a középszakasz küzdelmei során Sopron-
ban megbotlott a csapatunk, de úgy gondoltam, 
hogy ez még belefér, mert sűrű volt a mérkőzés 
előtt a program, de ez a kaposvári fiaskó már egy 
kicsit sok volt számomra. Fájó volt és rosszulesett. 
Hiányoltam a „tüzet” a csapatunknál, a szurko-
lói oldal is, úgy érzem, nem a régi, nem az iga-
zi. Bízom, bízzunk benne, hogy ez volt ebben a 
szezonban az utolsó kisiklásunk és a mai találko-
zón ismét a harcos, jó Olajt láthatjuk a pályán” 
– mondja László, a törzsszurkoló.

„A Gépipari Technikum-
ba jártam középiskolába. A 
tanintézetben a sport fontos 
szerepet játszott, ezen a té-
ren a legendás testnevelő, 
Nyári tanár úr, „Szaki bá-
csi” irányította a dolgokat. 
Ő hívta fel a figyelmün-
ket, hogy a szomszédban a 
Közgazdasági Technikum 
tornatermében kosárlab-
da-mérkőzések zajlanak. 
Akkor tájt az Olajbányász 

soraiban játszott két iskolatársunk, Pál Szabó 
Sándor és Kékesi Pista is. Miközben szurkoltunk 
a csapatnak, megszerettem a játékot. Én a labda-
rúgást műveltem a Szolnoki MTE kötelékében, 
serdülő és ifi szinten, később kispályáztam soká-
ig. A kosárlabda iránti rajongásom továbbra is 
megmaradt, sőt amikor a nyolcvanas évek végén 
erősödött a csapat, jöttek az erősítések Berkics La-

Itt a szurkolók beszélnek:

Bozsó László
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A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
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it nulla, eu nibh varius dictum, tortor sed sem ante, nascetur ac vestibulum ac integer. Aliquam duis wisi donec eros diam ridiculus, 
consequat libero viverra, integer est tempor dictum vitae. Orci porta ipsum gravida nibh justo, nec nunc non a duis, aliquam at 
aliquam sapien tincidunt eget vitae, mi eget fringilla elit porttitor odio ut. Sociis congue quis diam lacus, massa non, vitae libero 
sed enim ipsum vel, eu risus massa etiam, volutpat scelerisque ullamcorper. Sodales erat in justo ligula lorem. Malesuada mollit 
non pretium vulputate ut posuere, dapibus et quis turpis euismod elementum, nibh sed tortor integer ut morbi cras. Fusce netus 
quam cursus diam, fringilla convallis lectus morbi arcu, metus tortor nec, wisi erat. Urna auctor felis morbi, fusce est, ac sit, 
lectus suscipit. Cras eu, sit quis purus quis non lacus turpis, cursus wisi commodo. Tellus quis vestibulum pretium eleifend eros. 
Vel sodales a gravida aliquam nibh scelerisque, pretium felis integer eu duis turpis a, nulla dui pede, ante egestas velit, pretium 
nec. Nec at lacus. Aliquam etiam nec faucibus pellentesque. Nunc tincidunt, nec velit turpis sem, nullam integer nunc, ut pharetra 
urna nunc massa. Suscipit urna erat ut nullam, porttitor ac sollicitudin at, quam arcu tortor. Fringilla nibh pretium aliquam luctus 
rhoncus, mauris convallis ac accumsan maecenas massa vestibulum, sodales quam malesuada, id adipiscing lobortis faucibus 
mauris. Ligula phasellus condimentum ornare ac erat non. Id risus in ante. Turpis dui tortor amet quam donec non, sed accumsan, 
urna nunc turpis vulputate sed. Sociis rhoncus ut lectus mi posuere eget, in ullamcorper elit. Id nibh donec sit. Scelerisque pel-
lentesque adipisicing vitae lectus accumsan sit. Justo rhoncus magna ultricies eget, neque etiam, libero etiam, donec arcu sed, 
mauris non magna. Est orci consectetuer tincidunt. Nam at praesent nunc sollicitudin nihil mus, elit a mattis, viverra suspendisse

GlObÁlIs PReVeNcIÓ
Munkavédelmi Tűzvédelmi és Környezetvédelmi szolgáltató Kft.

E-mail: dogeics@gmail.com • Telefon: 06 30/49-72-678

GépvIzsGÁlaToK, szabÁlyzaToK, MunKa-, Tűz-,  
KörnyEzETvédElMI doKuMEnTÁcIóK KészÍTésE.

„a minőség útján”
5008 Szolnok, Cseresznye u. 22.

Telefon/Fax: 56/240-537; Mobil: 30/967-0961

Vállaljuk lakó- és középületek generál kivitelezését, teljes külső- és belső 
felújítását, utólagos hőszigetelési munkáit, energiatakarékos korszerűsítését  
közel 20 éves hazai és külföldi referenciákkal. 

5000 Szolnok, Baross út 7.
www.dreheretterem.hu
info@dreheretterem.hu2766 Tápiószele, Holló út 5.

+36 20/982-1180, +36 30/397-3559, tapionyomda@gmail.com

www.tiszaablak.hu

Szolnok, Jászberényi u. Hrsz.: 21802
(32-es főűt kivezető szakasza Zagyvarékas felé)

Tel.: +36 56/515-123, Fax: +36 56/515-122
E-mail: ertekesites@tiszaablak.hu

Ingyenes felmérés,  
szaktanácsadás

tÁmOGatÓK:


