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JÁTÉK A HATODIK 
CSILLAGÉRT

   Ma itt győzni kell és ünnepelhetjük a hato-
dik magyar bajnoki címet. Az idény előtt kitű-
zött cél maradéktalanul teljesül. Megnyerte a 
csapat a Magyar Kupát, az Adria Ligában hete-
dik lett, ma itt minden bizonnyal győzni fog és 
ismét az ünneplésé lesz a főszerep. 

Dragan Aleksic, a Szolnok edzője: Termé-
szetesen a győzelem a célunk. Bár már csak egy 

A döntő, szerintem, ma itt befejeződik és az idény lezárul!

Játékvezetők: Papp Péter, Hegedűs Tibor, Frányó Péter, MKOSZ-ellenőr: Várhalmi Zsolt  

siker választ el minket 
az aranyéremtől, nem 
számítok könnyű meccsre 
ma sem. A Kecskemét több-
ször is bizonyította már, hogy 
nem szabad leírni őket, ke-
mény csapatról van szó, ame-
lyik soha nem adja fel a harcot. 
Ugyanolyan komolyan készültünk 
most is, mint a párharc eddigi 
mérkőzéseire. Nem tervezünk 
előre semmiféle ünneplést, most 
csak arra koncentrálunk, hogy 
ma is nyerjünk. Aztán, ha ez 
sikerül, majd úgyis jön min-
den magától.
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A Kecskeméti TE Duna Aszfalt csapata

A Szolnoki Olaj KK csapata



A kecskemétiek partiban 
szerettek volna maradni hazai 
pályán a vendég Szolnoki Olaj 
csapatával a bajnoki döntő má-
sodik mérkőzésén. Ezt az is iga-
zolta, hogy a találkozó első két 
negyedét követően a hazai pub-

likum nagy tetszésére három pontos vezetés birto-
kában térhettek pihenőre a nagy szünetben a csa-

KECSKEMÉTI TE-DUNA ASZFALT
patok. A folytatásban még kiegyenlített volt a játék 
képe, de a negyedik negyedben kidomborodott a 
címvédő erőfölénye, amely a pontok számában is 
megmutatkozott a szépszámú vendégszurkolók 
legnagyobb örömére, és az Olaj győzelmét ered-
ményezte. A mostani szolnoki találkozó esélye-
se ismét a címvédő hazai csapat, de a kecskeméti 
gárda teljesítménye, amelyet a bajnoki szezonban 
nyújtott, elismerést érdemlő és megsüvegelendő.

Az én rovatom…
Ma itt igencsak befejeződik a 2014/2015-ös szezon. Összességében úgy ítélem meg, hogy 

sok élménnyel gazdagodtunk ismét. Voltak remek, színvonalas mérkőzések, láthattunk nagy-
szerű játékosokat és kiváló teljesítményeket a csapatunk részéről és az ellenfelek oldaláról is. 
Biztosan nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy üresek lesznek a napjaink az Olajmér-
kőzések hiányában. Hosszú lesz a szünet, míg ismét mérkőzésre mehetünk és üdvözölhetjük 
szurkoló barátainkat. Természetesen reménykedünk abban, hogy lesz ismét sikeres és nem 
csak honi viszonylatban ütőképes csapata az Olajnak. Sok a kérdőjel a jövő szereplésével 
kapcsolatban. Szorongva várjuk a fejleményeket, az előzetes hírek szerint az Adria-ligát il-
letően nem túl biztatóak a lehetőségek. Megy a huza-vona az illetékesek között, és nagy a 
valószínűsége, hogy mi húzzuk a rövidebbet, nem találkozhatunk déli szomszédaink kiváló 
csapataival. Most mindenesetre zárjuk sikerrel a szezont a Tiszaligeti arénában, ünnepeljük 
meg a hatodik bajnoki győzelmünket, ha a mai mérkőzés véget ér.

acsay

az Olajbányász mellett jó néhány szurkoló barátommal 
egyetemben.

   A mostani szezonunk elég nyögvenyelősen indult. 
Úgy vélem, több volt ebben a csapatban, és talán egy 
meghatározó ötös játékossal kiegészülve a Euro-Cupban 
is tovább meneteltünk volna. Azért menetközben min-
den játékos a helyére került és jöttek az eredmények. A 
mai találkozó kimenetele sem kétséges, mert meg fogjuk 
nyerni és ismét bajnokok leszünk. A jövőt illetően jó len-
ne, ha egy-két szolnoki kötődésű játékos is beépülne a 
csapatba. Mint szurkoló reménykedem benne, hogy jö-
vőre is színvonalas, jó mérkőzéseken biztathatom a csa-
patot társaimmal együtt” – mondja István, akit sokan 
csak becenevén, „Flambár”-nak ismernek. 

   „A Szolnoki MTE labda-
rúgó csapatának megszállott 
szurkolója voltam. A hetvenes 
években, amikor a Mátyás ki-
rály útról átkerült az együttes 
a Tiszaligetbe és fuzionált a 
MÁV-val, számomra kiderült, 
hogy nemigen fog előbbre lépni 
a magasabb osztály irányába 
a foci, átpártoltam a kosár-
labdához. Megkedveltem ezt 

a dinamikus, gyors és látványos játékot. Sok év telt el 
azóta, volt benne siker, kudarc, de mindig kitartottam 

Itt a szurkolók beszélnek:
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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
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