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EUROCUP ALAPSZAKASZ HARMADIK MÉRKŐZÉS
SZOLNOKI OLAJ KK – UNION OLIMPIJA LJUBLJANA

A legközelebbi hazai mérkőzésen, 2014. 11. 09-én (vasárnap) 16.00 órai kezdettel az Adria Liga versenysorozatában a Crvena Zvezda csapata lesz a vendég a Tiszaligetben.

Kísértetiesen hasonlóan indult a múlt szombati ta-
lálkozó, mint a legutóbbi két idegenbeli mérkőzésünk. 
A negyedik percben még csak Keller Ákos duplája ár-
válkodott az eredményjelző táblán. A negyed végére 
sikerült felzárkózni és átvenni a vezetést. A folytatás-
ban lendületbe jött a csapat és kivívta a szurkolótábor 
elismerését és a vezetőedző dicséretét. 

Dragan Aleksic: „Gratulálok a játékosaimnak, bár 
az első 15 perc nem úgy sikerült, ahogyan szerettük vol-
na. Úgy érzem, nagy nyomás alatt játszottunk az utóbbi 
két vereség miatt. Miután volt néhány sikeres tiszta do-
básunk és gyors indításunk, megtaláltuk a játék ritmusát 
és kontroláltuk a mérkőzést. A fiúk jó munkát végeztek.”

Bízunk benne, hogy a jó munka ma itt Debrecenben 
is folytatódik. 

Lendületben Vojvoda Dávid (9)

A „D” csoport  eredményei:                            
Khimki Moszkva – VEF Riga 94 – 65
Union Olimpija – Khimki Moszkva 85 – 88
Szolnoki Olaj KK – Zenit Sz.pétervár 96 – 94
VEF Riga – Szolnoki Olaj KK 71 – 61
Besiktas Integral – Union Olimpija 68 – 70
Zenit Sz.pétervár – Besiktas Integrál 86 – 90

A „D” csoport  állása: győzelem vereség
Khimki Moszkva 2 0
Besiktas Integral 1 1
Union Olimpja 1 1
Szolnoki Olaj KK 1 1
VEF Riga 1 1
Zenit Sz.pétervár 0 2



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

NYITÁSI aKCIÓK

Vezetőedző: Ales Pipan 

KK UNION OLIMPIJA
N Név mag. (cm) szül. nemz.
5  Rupnik, Luka 185 1993 szlovén
6  Marinelli, Paolo 194 1995 horvát
7  Hrovat, Gregor 196 1994 szlovén
8  Brodnik, Jaka 203 1992 szlovén

10 Salin, Sasu 192 1991 finn
12 Vucetic, Vasilije 207 1996 szerb
14 Muric, Dino 200 1990 szlovén
15 Begic, Mirza 216 1985 szlovén
18 Nikolov, Hristo 200 1985 bolgár
21 Mahkovic, Blaz 201 1990 szlovén
23 Omic, Alen 217 1992 szlovén
41 Marinovic, Marko 183 1983 szerb
45 Kanacevic, Halil 203 1991 montenegrói
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Az én rovatom…
Minden egyes mérkőzés előtt tele vagyok várakozással, ki tudja már ez a mostani 

hányadik lesz a sorban. Tulajdonképpen nem is érdekes, mert mindig a soron követ-
kező a legfontosabb. Érdekesen alakulnak a EuroCup – ban a csoportmérkőzések. 
Latolgatva az esélyeket talán a Khimki Moszkva csapata emelkedik ki a mezőny-
ből. A többiek úgy gondolom, egyenlő eséllyel pályáznak a továbbjutást jelentő első 
négy hely valamelyikére. Nagyon fontos, hogy hazai pályán sikeresek legyünk és 
idegenben is jó lenne győzni, de ha ki is kapunk, nem közömbös a különbség mér-
téke. Ma itt bizakodunk a sikerben és remélhetőleg a lendület ott folytatódik, ahol 
az elmúlt szombaton abbahagyták a fiúk.

acsay

Fekete Dezső

„Annakidején a 
volt párom, Pál Sza-
bó Rozika hatására 
lettem az Olaj ko-
sárlabdacsapatának 
szurkolója. Minden 
egyes mérkőzésen ott 
voltunk és szorítot-
tunk jóban-rosszban 
a sikerért.

(Rozika, mert a 
szurkolótáb orban 

csak így ismerte mindenki, a szolnoki „1-es 
ABC ” vezetője volt. Mindene volt a kosár-
labda, az Olaj. Sokat segített, hajdanán a vi-
déki mérkőzésekre úti csomagokat készítet-

tek a csapatnak. Sajnos, a szörnyű betegség 
fiatalon elragadta közülünk. A szerk.)

Sokat változott az elmúlt évek alatt a játék. 
Gyorsabb, energikusabb lett, természetesen 
ebben nagy szerepe van a különböző kupák-
nak, amelyekben, most szerepel a csapatunk. 
Kicsit féltem őket, hogy bírni fogják-e szusz-
szal. Jó játékosaink vannak, de össze kell még 
jobban szokniuk. Eldőlt, Justin Holiday – ra 
nem számíthat a szakvezetés, mert végleges 
szerződési ajánlatott kapott az NBA – ban 
szereplő Golden State Warios együttesétől. Az 
ő helyére kell egy hasonló kaliberű játékos. 
Gondolom, dolgoznak is az ügyön.

Ma itt nyernünk kell, mert a remény hal 
meg utoljára!” – mondja Dezső.

Itt a szurkolók beszélnek:

Az elmúlt két Adria-ligás 
szezonban négy alkalommal 
találkoztak csapataink. Pilla-
natnyilag az előny a ljubljanai 

együttesnél van, mert három 
egyre vezetnek a párharcban. 

Az adriai bajnokságban a negyedik helyen 
vannak, három győzelemmel és két vereség-
gel. Idegenben legyőzték a Cibonát, hazai 
környezetben, pedig a Cedevitát és a Parti-
zánt, Belgrádban nyolc ponttal kaptak ki a 
Zvezdatól. 

KK UNION OLIMPIJA A legutóbbi fordulóban a Mega Vizura 19 
pontra verte őket.

Az EuroCup vetélkedőjében, az első fordu-
lóban nem kis meglepetésre győztek a török 
Besiktas ellen két ponttal idegenben. A cso-
port elit alakulatától a Khimki Moszkvától 
Ljubljanában egy szoros mérkőzésen három 
ponttal kaptak ki. Játékosállományában a ta-
valyi keretből hét játékos maradt meg. Régi 
ismerőst köszönthetünk a vendégcsapatban, 
18-as mezben, az egykori szolnoki kedven-
cet Hristo Nikolovot, aki ebben a szezonban 
került a szlovén együtteshez. 



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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