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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”

2016.05.29.

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Rájátszás – második kör, ötödik mérkőzés

SZOLNOKI OLAJ KK – EGIS KÖRMEND

CÉLEGYENESBEN?
Mint az várható volt, hazai pályán a Körmend egyenlített, így ma 

itt mindent eldöntő ütközetre kerül sor. Aki ma itt győz, az bajnok
esélyes lesz. A vendégeink, felvértezve a Magyar Kupa sikerrel és a 
legutóbbi találkozón kivívott győzelmükkel esélyesként érkeznek. 
Bizonyára nagy harc lesz a pályán.

Egyértelmű, hogy a győztes fogja játszani a döntőt. A másik ágon 
az Alba Fehérvár már „páholyból” nézi, illetve várja, ki lesz az el
lenfele, mert idegenben, Pakson legyőzte az Atomerőmű SE csapa
tát.    

Stojan Ivkovic a pénteki körmendi mérkőzés után: „nem szabad 
lebecsülni a bajnokot, mert hatalmas szíve és lelke van.”

A legközelebbi hazai mérkőzés 2016.06.01-jén (szerdán) lesz a Tiszaligetben, hogy ki ellen és melyik 
helyezésért azt most még nem lehet tudni.

Játékvezetők: Földházi Tamás, Benczur Tamás, Győrffy Pál Attila

Zsíros Péter (22)

Szolnoki Olaj KK
2 győzelem 80-73, 93-88        

2 győzelem 86-77,89-53

3 győzelem 99-77, 96-68, 69-64

1 győzelem 80-76

Alba Fehérvár 

Atomerőmű SEEgis Körmend



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

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

Kérjük ajánlja fel az adója 1%-át  a 

Szolnoki Olaj KK  
Szurkolói  
Egyesületnek

Adószámunk: 18285910-1-16

Dino és Milosevic Goran Vrbanc (11)

Jarrod Jones (21) Jurkunas irányít

Kovács Péter (10) Milos Borisov (15)

Strahinja Milosevic (24) Vojvoda Dávid (9)



A kosárlabdával Szol-
nokon, az Újvárosi Ál-
talános Iskolában ismer-
kedtem meg, ahol Zádori 
László volt a testnevelőm, 
aki nagy odaadással ok-
tatta a kosárlabdát. Kö-
zépiskolásként az Olaj 
utánpótlásának az edzé-
seit látogattam, ahol Pap 

Géza vezette a foglalkozásokat. Később Va-
sadi János bácsi rábeszélésére – aki ráadásul 
szomszédunk volt és a Szolnoki Vízügy-Dózsa 
Sportegyesület elnöke – elmentem röplabdáz-
ni. Mindig Szolnokon játszottam, csak a klub 
neve változott. NB I-es szintig jutottam, és 
több évig ütögettem a labdát azon a szinten. 
Az aktív játékot befejezve visszatértem a ko-

sárlabdához és egy baráti társasággal öregfiúk 
szintjén játszogatunk. Az Olaj kosárlabdáját 
folyamatosan figyelemmel kísértem és a mér-
kőzések zömén itt is vagyok. Az eltelt hosz-
szú időszak alatt a csapatnak voltak sikeres 
és kevésbé sikeres időszakai. Mostanában jó 
szezonok voltak inkább, és talán megszoktuk 
a győzelmeket. Most itt ismét a siker kapu-
jában állunk, az hogy Körmenden mi lett az 
eredmény a legutóbbi mérkőzésen, el kell felej-
teni. Azt várom, hogy döntőbe kerülünk, hazai 
pályán más eredmény nem születhet, mint a 
győzelem. Tudom, hogy nehéz helyzetben van 
a csapatunk irányító játékos híján, de a töb-
bieknek extrát kell nyújtani és úgy gondolom, 
meg is fogják tenni – mondja László, a röplab
dás, kosárbarát szurkoló. 

Itt a szurkolók beszélnek:

Tompa László

A legutóbbi mérkőzésen, hazai pályán Körmend aprajanagyja ott volt a 
csarnokban. Az áhított siker nem is maradt el, talán egy kissé fölényesre is 
sikerült. Vezetőedzőjük, Teo Cizmic az eltiltása miatt nem ült a kispadon. 
Kollégája, Hencsey Tamás másodedző dirigálta a csapatot – sikerrel. Va
lószínű ma itt egy mindenre elszánt, győzelemre éhes együttes fog pályára 
lépni a Tiszaligetben.

EGIS KÖRMEND

Az én rovatom…
A Körmenddel a páros ütközetben, a legutóbbi találkozón nagyarányú győzelmet arattak 
a vasi pirosfeketék. Nem mondanék igazat, ha úgy vélekednék, hogy jó szívvel fogadtam 
a méretes zakót. Kikaptunk, a hazaiak egyenlítettek, csak ennyi történt. Ma remélhetőleg a 
mi javunkra dől el a magas színvonalúnak minősíthető vetélkedő. Számomra azért a nem 
túl sikeres mérkőzés üde színfoltja volt, amikor Zsíros Péter bevert a körmendi katlanban 
két triplát. Beigazolódott, hogy amikor Pétert ezelőtt jó néhány évvel beválasztottam a 
Sportiskola úgynevezett tehetség csoportjába, jó döntést hoztam. A vereségünk ellenére 
ez a tény jó érzéssel töltött el.

acsay



Olaj
Cseppek

A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
Emai l :  att i la .acsay@gmai l .com,  www.szolnokiolaj .hu 
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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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