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5000 Szolnok, Mester u. 35. (az Üteg út felől) • Telefon: 56/340-103 
Mobil: 30/954-9207 • E-mail: pallaibau@t-online.hu

VÁLLALJUK:
– lakó- és középületek generál 

kivitelezését,
– teljes külső- és belső felújítását,

– utólagos hőszigetelési munkáit,
– energiatakarékos 

korszerűsítését.

20 éves hazai és külföldi referenciákkal  
„A MINŐSÉG ÚTJÁN”

A legközelebbi hazai mérkőzés 2016. 01. 08-án (pénteken) 18.00 órai kezdettel a Kecskemét csapata ellen lesz. 
Mivel továbbjutottunk a EuroCup-ban, elképzelhető, hogy lesz forduló, de most még nem ismeretes a program

Játékvezetők: : Pálla Zoltán, Pozsonyi László, Surányi Gábor • MKOSZ-ellenőr: Valovics István dr.

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
SZOLNOKI OLAJ KK – SZTE-SZEDEÁK

A forduló párosítása:
Alba – Falco
PVSK – Körmend
ASE – NYKK

Kaposvár – KTE
Sopron – ZTE
JKSE – MAFC

Nagy siker, óriási győzelem a török BESIKTAS ISTANBUL csapata ellen,  
amely a továbbjutást jelentette a következő körbe!

SZOLNOKI OLAJ KK – BESIKTAS ISTANBUL 85 – 67 

HAZAI  
MEZÖNYBEN

Most a magyar bajnokságban 
kell bizonyítani és helytállni, 
nyilván más közegben, de hogy 
továbbra is szinten maradjon 
a csapat ugyanolyan hozzáállással kell továbbra 
is teljesíteni küzdeni, mint a nemzetközi poron-
don.

Az alapszakasz pillanatnyi állása
H Csapat M Gy V
1. Atomerőmű SE 10 8 2
2. Szolnoki Olaj KK 10 8 2
3. Falco KC Szombathely 10 7 3
4. Zalakerámia ZTE KK 10 7 3
5. Egis Körmend 10 7 3
6. TLI-Alba Fehérvár 10 6 4
7. Sopron KC 10 5 5
8. KTE-Duna Aszfalt 10 5 5
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 10 4 6
10. Pécsi VSK-PANNONPOWER 10 4 6
11. Kaposvári KK 10 3 7
12. Marso Nyíregyházi KK 10 3 7
13. MAFC 10 2 8
14. JP-TOP COP JKSE 10  1 9

A forduló párosítása



Róza Vendéglő
5000  Szo lnok ,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 400 805Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

F E S T É K B O L T

HUNYADI ÚT 32.

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

MINDIG MEGÚJULÓ, SZÉLES ÁRU KÉSZLETTEL,
KEDVEZMÉNYEKKEL, VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

A BESIKTAS ELLENI SIKER KÉPEKBEN Fotók: 
Bugány János



„A szegedi kosárlabda 
társadalom nevében sze-
retnék gratulálni a Szol-
noknak  a EuroCup-ban 
elért kiemelkedő eredmé-

nyéhez. Pillanatnyilag négy győzelemmel és hat 
vereséggel a tabella kilencedik helyét foglaljuk el. 
Az eddig lejátszott találkozók alapján nyertük a 
kötelezőt és a viszonylag „erősebb” kategóriába 
sorolt csapatok ellen is tisztes eredményt értünk 
el. Kaposváron a kilencedik fordulóban bravúr 
győzelmet arattunk, de ezt követően hazai pá-

lyán, Szegeden a Pécsi alakulat jelentős előnnyel 
tudott győzni. Célkitűzésünk, hogy a legjobb 
nyolc közé kerüljünk, mint tavaly, de ez nem 
ígérkezik könnyű feladatnak, mert a mostani 
mezőny talán erősebb, mint az elmúlt szezon-
ban.  A mai találkozón a tisztes helytállás remé-
nyében lépünk pályára, nem készülünk meglepe-
tésre, de azért szeretnénk küzdelemre késztetni a 
hazaiakat és egy kicsit megcincálni az oroszlán 
bajuszát” – nyilatkozta Bonifert Domonkos, a 
vendégcsapat technikai vezetője.

NATURTEX – SZTE SZEDEÁK

Az én rovatom…
Ismét egy remek találkozót láttunk és éltünk meg e hét szerdáján. Az egység és a közös 

akarat diadala volt a pályán látott produkció. Úgy gondolom, visszatért a lélek a csarnok-
ba. Együtt voltak a játékosok, edzők, vezetők és közönség. Csodálatos volt az élmény, az 
átélt izgalom semmi mással össze nem hasonlítható érzés. Mindnyájunk nagy örömére 
van folytatása a EuroCup-nak. Most még csak találgatni lehet, kik lesznek a következő 
ellenfeleink, az viszont bizonyos, hogy újabb kiváló csapatok fognak érkezni a Tiszali-
getbe és élőben, testközelből ismerhetünk meg játékosokat, csapatokat. Azért ma itt is 
magabiztosan helyt kell állni.

Mivel az idén már nem lesz több hazai mérkőzés, ezúton kívánok minden játékosnak, 
szurkolónak és a klubvezetésnek, dolgozóinak  BOLDOG KARÁCSONYT és SIKEREK-
BEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

acsay

„A kosárlabdával egyete-
mi éveim alatt találkoztam, 
amatőr újságíróként sokszor 
írhattam tudósítást az egye-
temi csapat, a MEAFC mér-
kőzéseiről.1996 tavaszán az 
alapszakasz 8. helyén vég-
zett az akkori „Olaj” és nagy 
meglepetésre az első mérkő-

zésen nyertek Budapesten az abban az időben 
legerősebb csapat, a Honvéd ellen. A hazai első 
meccsre mentem ki kíváncsiságból és ott ragad-
tam (akkor ismét győztünk, de aztán három 
zakó következett). Azóta majd’ minden hazai 

meccsen kint vagyok. Ha a szerdai Besiktas el-
leni feledhetetlen produkciót meg tudjuk ismé-
telni, azaz magas hőfokon, félelem nélkül, nagy 
fegyelemmel, alázattal a játék és a csapat iránt, 
akkor nem csak a Szeged, hanem egyetlen hazai 
csapat sem lehet akadály. Ha az irányító posz-
ton sikerülne erősíteni, akkor egy-egy győzelem 
a következő körben is elérhető lehet. A Szeged 
ellen azt várom még, hogy a máskor kevesebb 
játéklehetőséghez jutó játékosok  – a jobbak kö-
zött és nem a mérkőzés végén – hosszabb időre 
a pályára kerülnek és bizonyíthatnak” – véle-
kedik Imre.

Itt a szurkolók beszélnek:

Gágyor Imre
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A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
E-mai l :  att i la .acsay@gmai l .com,  www.szolnokiolaj .hu 

Fele lős  k iadó:  Acsay Att i la  spor tszer vező 
Nyomdai  k iv ite lezés :  Tápió Nyomda Kft .  •  ISBN 978-963-88554-0-4

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.

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

2766 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

www.SzolnokFA.hu
Maximális természetesség, Önért! 06-70/364-5599
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www.dreheretterem.hu
info@dreheretterem.hu


