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ADRIA-LIGA mérkőzés
SZOLNOKI OLAJ KK – PARTIZAN NIS

A legközelebbi hazai mérkőzésen, 2014. 10. 08-án 18.00 órai kezdettel 
a KK Metalac Farmakom szerb csapat lesz a vendég a Tiszaligetben.

ADRIA LIGA 
Ismét várjuk délről a csapatokat a Tiszaligeti 

arénába. A versenysorozatot az előző sze-
zonhoz hasonlóan tizennégy együttes kezdi 
meg. A jól ismert csapatokon kívül vannak 
újak, és vannak távolmaradók. A szerb KK 
Radnicki helyett a szintén szerb KK Metalac 
Farmakom Valjevo került a mezőnybe. To-
vább színesedett a bolgár Levski Sofia beszál-
lásával a paletta, az együttes a kieső bosznia 
és hercegovinai Siroki helyébe lépett. Úgy 
vélem, ismét egy remek szezon előtt állunk.

(szerk).

Ország Csapat Város

 Horvátország 
KK Cibona Zagreb 
KK Cedevita Zagreb 
KK Zadar Zadar 

 Szerbia 

Partizan NIS Belgrád 
KK Metalac Valjevo
Crvena Zvezda Belgrád 
Mega Vizura Smederevo

 Bosznia és Hercegovina KK Igokea Aleksandrovac 

 Szlovénia 
KK Krka Novo mesto 
Union Olimpija Ljubljana 

 Magyarország Szolnoki Olaj KK Szolnok 

 Bulgária Levski Sofia Szófia

 Macedónia KK MZT Skopje Skopje 

 Montenegró Budućnost VOLI Podgorica 

Október 15.:  Szolnoki Olaj  –  Zenit Szentpétervár  (18:00) 
Október 22.:  VEF Riga  –  Szolnoki Olaj  (18:30) 
Október 29.:  Szolnoki Olaj  –  Union Olimpija Ljubljana  (18:00)
A hazai mérkőzésekre a debreceni Főnix Csarnokban kerül sor.

Eurocup első három fordulójának menetrendje



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

F E S T É K B O L T

MEGNYITOTTUNK!
HUNYadI úT 32.

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

NYITÁSI aKCIÓK

Az Adria Liga sorsolása: 
02. forduló: 2014.10.08. 18.00 óra KK Metalac Farmakom  - Szolnoki Olaj
03. forduló: 2014.10.11. 16.00 óra Szolnoki Olaj - Igokea
04. forduló: 2014.10.18. MZT Skopje Aerodrom - Szolnoki Olaj
05. forduló: 2014.10.25. Szolnoki Olaj - Levski Sofia
06. forduló: 2014.11.01. Cibona - Szolnoki Olaj
07. forduló: 2014.11.10. Szolnoki Olaj - Crvena Zvezda Telekom
08. forduló: 2014.11.15. Mega Vizura - Szolnoki Olaj
09. forduló: 2014.11.22. Szolnoki Olaj - Zadar
10. forduló: 2014.11.29. Budućnost VOLI - Szolnoki Olaj
11. forduló: 2014.12.06. Szolnoki Olaj - Union Olimpija
12. forduló: 2014.12.13. Szolnoki Olaj - Krka
13. forduló: 2014.12.21. Cedevita - Szolnoki Olaj

Szolnoki Olaj KK JÁTÉKOSKERETE
N Név poszt mag. (cm) szül. nemz.

4 Lóránt Péter Károly center 206 1985 HUN

5 Sinovec, Stefan hátvéd 195 1988 SRB

6 Keller Ákos center 208 1989 HUN

7 Stajkovski, Marko hátvéd 188 1984 HUN

8 Wittmann Krisztián irányító 184 1985 HUN

9 Vojvoda Dávid bedobó 196 1990 HUN

11 Tóth Zoltán irányító 175 1994 HUN

12 Jones, Lazeric D. hátvéd 185 1990 USA

14 Báder Márton center 212 1980 HUN

21 Brkic, Marko bedobó 206 1982 SRB

24 Milosevic, Strahinja Bedobó 203 1985 SRB

PARTIZÁN NIS JÁTÉKOSKERETE
N Név mag. (cm) szül. nemz.
4 Tepic, Milenko 202 1987 SRB

5 Aranitovic, Petar 188 1994 SRB

7 Kouzeloglou, Giannis 206 1995 GRE

8 Muric, Edo 202 1991 SLO

9 Marinkovic Vanja 195 1997 SRB

10 Dallo, Boris 196 1994 FRA

11 Milutinov, Nikola 212 1994 SRB

12 Milosavljevic, Dragan 198 1989 SRB

14 Gagic, Dorde 211 1990 SRB

19 Andric, Mihajlo 200 1994 SRB

22 Milutinovic, Andreja 198 1990 SRB

24 Glisic, Milos 205 1998 SRB

33 Bezbradica, Nemanja 206 1993 SRB

55 Száli, Djoko 210 1995 SRB

Vezetőedző: Dragan Aleksic, edző: Andrius Jurkunas Vezetőedző: Dusko Vujosevic



Az én rovatom…
Na végre, ismét elkezdődik a labda pattogása a Tiszaligeti Arénában. Úgy vélem, hogy 

nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy nagyon várjuk már a nyitányt. A holtszezon 
sem volt izgalommentes a szurkolónak az „aranyos” szezont követően. Úgy volt, hogy 
megválik a klub az Adria Ligától, de mindannyiunk örömére mégis folytatódik a déli ka-
landozás. Izgalmas, aggódó várokozással vártuk az Euro Cup indulásával kapcsolatos fej-
leményeket, de végül jogot nyertünk. Később kiderült, örömünk nem lehet teljes, mert 
az illetékeseknek nem felelt meg a szolnoki csarnok nézőkapacitása, kevés volt a nézők 
számára kialakított ülőhely. Így a rangos versenysorozatnak a szolnoki szurkolótábor által 
már ismert debreceni Főnix Csarnok lesz a helyszíne. Ma itt, remélhetőleg, jó mérkőzést 
látunk, egy jó rajt, fél siker. Emlékeztetőül csak annyit, hogy a mai kiváló ellenfelünk nem 
nyert még meccset Szolnokon. Bízom benne, hogy ez a tendencia tovább folytatódik! 

acsay

„A Széchenyi kör-
úti „piros iskolába” 
jártam általánosba. 
Ott a sport elsőbbsé-
get élvezett” -  mond-
ja Czifra Ferenc, a 
negyvenes évei ele-
jén járó kosárlabda-
olajrajongó, majd így 
folytatja:

„Én a röplabda 
sportágat választot-

tam, és az akkori Vegyiművek színeiben ját-
szottam NB I-ben is. Barátaim kosaraztak, 
így én is rendszeres látogatója lettem az Olaj 
találkozóinak. Megtetszett a változatos, lát-
ványos játék. Amikor belekóstoltam a szur-
kolásba, a csapatnak fényes napjai voltak, 

1991-et írtunk. A mostani szezon előkészüle-
teit figyelemmel kísértem, a két hazai tornát 
látni is lehetett, a lengyelországi eseményeket 
a sajtóból követtem nyomon. Jónak ítélem 
meg a szereplést, mert igen neves ellenfelekkel 
találkozott a csapatunk, és nem vallott szé-
gyent. A cseh favorit gárdát meg sikerült le-
győzni. Az újonnan érkezett játékosok is szé-
pen kezdenek beilleszkedni. Sajnálom, hogy 
Lóránt Péter még nem szerepelhetett, de va-
lószínűnek tartom, nem lesz neki nehéz újra 
játékba lendülni. A válogatottból visszatérő 
játékosok remekül teljesítenek. Egy kis hiány-
érzetem van a játékos kerettel kapcsolatban 
centerposzton, de ennek megítélése a szakve-
zetés dolga. Azért jó lenne a „festékben” egy 
tekintélyt parancsoló, termetes, ponterős já-
tékos piros-feketében.”    

Itt a szurkolók beszélnek:

Czifra Ferenc

   Az Adria Liga egyik él-
csapata lesz ma itt a vendég. 
Szerbia legsikeresebb együtte-
sének számít. A több mint hat 
évtizedes történelme alatt 44 
trófeát nyert, hat alkalommal 
hódította el a jelenlegi verseny-

sorozat bajnoki címét, de többnyire ott volt 
mindig az élmezőnyben. A mostani felké-
szülése során kilenc edzőmérkőzést játszott, 
háromszor nyert, hat alkalommal vereséget 

PARTIZAN NIS szenvedett, természetesen ebből messze-
menő következtetéseket nem lehet levonni.                                                                                                                               
A játékosállományában az elmúlt szezon-
hoz képest jelentős változás volt, hogy a 
szerb válogatott egyik húzó embere, Bogdan 
Bogdanovic a törökországi Fenerbahce-hez 
igazolt. Érkezett Görögországból a szerb 
nemzetiségű Andreja Milutinovic és a görög 
Giannis Kouzeloglou. Edo Muric a szlovéni-
ai Krka-tól.  Tavalyi keretből nyolc játékos 
ismét a csapathoz tartozik.



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.
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A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
E-mai l :  acsay.att i la@tvnetwork.hu,  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

TÁMOGATÓK:

„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


