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ADRIA-LIGA mérkőzés
SZOLNOKI OLAJ KK – KK METALAC FARMAKOM VALJEVO

A legközelebbi hazai mérkőzésen, 2014.10. 11-én 16.00 órai kezdettel a bosznia 
és hercegovinai Igokea Aleksandrovac csapata lesz a vendég a Tiszaligetben.

ELVÁRÁS 
A 2014/2015 – ös 
SZEZONRA

„Az Adria Ligában a nyolc közé, a honi baj-
noki és kupadöntőbe jutás, de az utóbbi két 
sorozatban a címvédéssel lennénk igazán elé-
gedettek. Az Európa Kupában, pedig a tisztes 
helytállás a célunk, csak titkos álmunk lehet a 
továbbjutás” – nyilatkozta dr. Nyerges Zsolt, 
a klub első embere az Új Néplap munkatár-
sának.

STEFAN SINOVEC (5)
Az Olaj új légiósa kiváló védekezéssel és ponterős já-

tékkal mutatkozott be a Tiszaligetben. A játékos pálya-
futása a belgrádi Usce Vizura csapatánál indult. Légiós-
kodott Ukrajnában, a Khimik élvonalbeli gárdájánál. A 
honi környezetben a Partizan, majd a Metalac Valjevo és 
a KK Radnicki következett. Legutóbb Macedóniában, a 
MZT Skopjeben játszott, onnan igazolt Szolnokra.

Stefan Sinovec (5)

fotó: Bugány János
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NYITÁSI aKCIÓK

A SZONOKI OLAJ KK csapata

Vezetőedző: Vlamidir Djokic

KK Metalac Farmakom Valjevo játékos kerete
N NÉV mag. (cm) szül. nemz.
0 Malesevic, Nikola 202 1989 SRB
4 Radenkovic, Miroslav 204 1983 SRB
5 Kuzetta, Ognjen 193 1987 BIH
7 Bakic, Boris 193 1986 MNE
8 Kutlesic, Dusan 199 1994 SRB
10 Otasevic, Nikola 180 1982 SRB
13 Majstoronovic, Djordje 208 1990 SRB
14 Jevtovic, Nikola 208 1989 SRB
16 Josilo, Marko 200 1992 SRB
18 Tomasevic, Nikola 194 1990 SRB
19 Ljubicic, Marko 195 1987 SRB
20 Rakicevic, Petar 204 1995 SRB
21 Radulovic, Bojan 210 1992 SRB
34 Todorovic, Nemanja 206 1991 SRB
53 Dudjerszki, Slobodan 198 1988 SRB

Lóránt Péter Károly

Mez szám: 4
Magasság: 206 cm
Szül:  1985
Nemzetiség:  magyar

Sinovec, Stefan

Mez szám: 5
Magasság: 195 cm
Szül:  1988
Nemzetiség:  szerb

Keller Ákos

Mez szám: 6
Magasság: 208 cm
Szül:  1989
Nemzetiség:  magyar

Stajkovski, Marko

Mez szám: 7
Magasság: 202 cm
Szül:  1996
Nemzetiség:  szerb

Witmann Krisztián

Mez szám: 8
Magasság: 184 cm
Szül:  1985
Nemzetiség:  magyar

Vojvoda Dávid

Mez szám: 9
Magasság: 196 cm
Szül:  1990
Nemzetiség:  magyar

Tóth Zoltán

Mez szám: 11
Magasság: 175 cm
Szül:  1994
Nemzetiség:  magyar

Jones, Lazeric D.

Mez szám: 12
Magasság: 185 cm
Szül:  1990
Nemzetiség:  USA

Báder Márton

Mez szám: 14
Magasság: 212 cm
Szül:  1980
Nemzetiség:  magyar

Brkic, Marko

Mez szám: 21
Magasság: 206 cm
Szül:  1982
Nemzetiség:  szerb

Milosevic, Strahinja

Mez szám: 24
Magasság: 203 cm
Szül:  1985
Nemzetiség:  szerb



Az én rovatom…
Nem sikerült a rajt, győzött a vendégcsapat, a Partizan csikócsapata. Őszintén mon-

dom, nem kell szégyellni ezt a vereséget. Nagyon jó képességű fiatalok alkotják a szerb 
együttest, amely, ha ők így együtt maradnak, szép jövő áll előttük. Milenko Tepic a maga 
huszonhét évével korelnöknek számít, a többiek 1990-t követően születtek. Rendkívül ag-
resszív védekezésükkel meglepték csapatunkat. Eltelt egy kis idő, mire a mieink felvették a 
ritmust, de felvették és egyenrangú ellenfelekké váltak, a mérkőzés hajrájában a nyerési le-
hetőség is felcsillant. Azért jó ez a Liga, mert ilyen magas színvonalú játékot láthatunk, ha 
bizonyos elemeiben még hiányzott is valami. A pontok számára gondoltam. Úgy hiszem, 
csapatunk még sokat fog javulni az idő múlásával, és sok szép élménnyel gazdagítanak 
majd bennünket. 

acsay

Berta György és 
felesége, Éva több 
mint húsz éve rend-
szeres látogatói az 
Olaj kosárlabda 
mérkőzéseinek.

„G y e r m e k e i n k , 
Gyuri és Gábor ko-
sárlabdáztak a klub 
utánpótlásában. Az 
idősebbik egészen 

az ifi szintig jutott. (Berta György tagja volt 
annak a csapatnak, amely Baján 1999-ben 
Országos Ifjúsági Kupát nyert. A szerk. meg-
jegyzése.) Később továbbtanultak, elkerültek 
Szolnokról. Részünkről a kosárlabda szeretete 
megmaradt, és rendszeresen látogatjuk a mér-
kőzéseket. Itt voltunk akkor is amikor „döcö-
gött a szekér.” Túl az első Adria ligás szereplé-

sen úgy gondolom, össze kell még csiszolódnia 
a játéknak. Türelemre és toleranciára van 
szükség. A csapatépítés, szerintem, még nincs 
befejezve, bizonyára lesznek még változások. 
A Ligában előrébb tudunk lépni a tavalyi sze-
zonhoz képest. Hazai környezetben, a honi 
bajnokságban és a kupában jó lenne ismétel-
ni.

Az Európa Kupában siker lenne a második 
körbe jutni. Sajnos az, hogy Debrecenben lesz-
nek a találkozók, számunkra valószínű, hogy 
nem teszi lehetővé helyszíni megtekintést.

Ma itt remélhetőleg megszerezzük az első 
győzelmünket, de keményen meg kell küzdeni 
érte, mert ebben a mezőnyben nincs gyenge 
csapat, nincs lefutott mérkőzés” – mondja 
György, a törzsszurkoló.

Itt a szurkolók beszélnek:

Berta György

Valjevo városa Nyugat Szer-
biában helyezkedik el, Belgrád-
tól mintegy 100 kilométerre. A 
közel 60.000-es település régi 
magyar neve Macsó. A város 
kosárlabdacsapata jelentős 

múlttal rendelkezik, 1948-tól jegyzik. Az 
utóbbi időben a szerb bajnokság legmaga-
sabb ligájának résztvevője. Ebben a szezon-

KK Metalac Farmakom Valjevo ban, az utolsó pillanatban került be az Adria 
Ligába a szerbiai Radnicki kiválását köve-
tően. A sportcsarnokuk felújítása miatt az 
első fordulókban felcserélték a pályaválasztó 
jogukat. Az első mérkőzésen a montenegrói 
Podgoricában vendégeskedtek és a verseny-
sorozat legjobbjának kikiáltott otthonában, 
egy szoros mérkőzésen, szerencsével győzött 
a „favorit” az újonc ellen.



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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