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A legközelebbi hazai mérkőzés 2015. 10. 07-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel lesz a Soproni Sördögök csapata ellen.
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5000 Szolnok, Mester u. 35. (az Üteg út felől) • Telefon: 56/340-103 
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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”

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
SZOLNOKI OLAJ KK – JÁSZBERÉNYI KSE

TÉNYEK – CÉLOK – ELVÁRÁSOK
 A klub szakmai igazgatójától, Stojan Ivkovictól 

kérdeztem meg, hogy véglegesen összeállt-e már a 
keret?

– Egy keretről sosem lehet tudni, hogy végle-
ges-e. Úgy gondolom, a klub anyagi helyzetét és 
céljait figyelembe véve kihoztuk a maximumot. 
A szakmai stáb kéréseit, igényeit teljesítettük, 
ők választották ki a játékosokat. Nekem az volt 
a teendőm, hogy "csekkoljam",  jó vagy nem, és 
a klub anyagi erejébe belefér-e a kiválasztott já-
tékos igénye. Ez idáig nem érkezett visszajelzés, 
hogy nincsenek megelégedve a teljesítmények-
kel. Személyes tapasztalataim és a felkészülési 
találkozók alapján úgy látom, hibátlan a játéko-
sok hozzáállása, emberi magatartása. Nem sike-
rült viszont külső posztra magyar játékost hozni, 
akikkel tárgyaltunk, irreális magas árral álltak elő. 

Sokan kifogásolták az ötös játékos 
hiányát, de először a külső sort kel-
lett erősíteni Vojvoda és Wittmann 
mellé. Most már úgy néz ki, az ötös 
posztra is megvan a megfelelő játé-
kosunk.

– Mi a klubvezetés elvárása a csa-
pattal szemben?

– Tisztában vagyunk vele, hogy 
néhány alakulat meg szeretné szakítani az Olaj sikerszé-
riáját. Nekünk az a célunk, hogy megőrizzük bajnoki és 
kupa sikerünket.

Az EuroCupban azt hiszem, mindenki egyet ért azzal, 
hogy nagyon erős mezőnyben vagyunk. Az első sike-
rünk ebben a rangos versenysorozatban az, hogy saját 
csarnokunkban fogadhatjuk ellenfeleinket. Amennyi-
ben két-három győzelmet be tudunk gyűjteni, az nem 
lesz csalódás. Az pedig siker lesz, ha tovább tudunk lép-
ni a következő körbe.

– A közönséggel, a szurkolókkal vannak-e tervek?
– Szeretném elérni, hogy havonta egyszer, egy előre 

megjelölt időpontban legyen szurkolói ankét. Fontos-
nak tartom a tájékoztatást a csapattal kapcsolatban, 
az összefogást a közönségünkkel, hogy így is segítsük 
együtt az Olajt abban, hogy hosszú távon élcsapat ma-
radjon!
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MINDIG MEGÚJULÓ, SZÉLES ÁRU KÉSZLETTEL,
KEDVEZMÉNYEKKEL, VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

A Jászberény csapatlistája
1 Mike Caffey
4 Mándoki Tamás
5 Horváth Ákos
6 Bános Csaba

7 Rastko Dramicanin
8 Buzsáki Bence
9 Ruják Bence
10 Cseh György

11 Soós Gábor "Kap"
12 Blaskovits László
13 Nebojsa Dukic
15 Szögi Ádám

MILOS BORISOV

Mez szám: 15
Magasság: 201 cm
Szül: 1985
Nemzetiség: Montenegró

AARON CRAFT

Mez szám: 4
Magasság: 188 cm
Szül: 1991
Nemzetiség: USA

DINO GREGORY

Mez szám: 33
Magasság: 200 cm
Szül: 1989
Nemzetiség: USA

RODNEY GREEN

Mez szám: 10
Magasság: 195 cm
Szül: 1988
Nemzetiség: USA

KYRYL NATYAZHKO

Mez szám: 21
Magasság: 210 cm
Szül: 1990
Nemzetiség: ukrán

ÚJ JÁTÉKOSAINK

2015. 10. 07. (szerda) NB I. A 18.00. Szolnoki Olaj KK – Sopron 
2015. 10. 10. (szombat) NB I. A 18.00 Szolnoki Olaj KK – Paks 
2015. 10. 14. (szerda) EuroCup 19.00 PAOK Thessalonoki (görög) – Szolnoki Olaj KK
2015. 10. 17. (szombat) NB I. A 17.00 Szolnoki Olaj KK – Nyíregyháza
2015. 10. 20. (kedd) EuroCup 18.00 Szolnoki Olaj KK – Lietuvos Rytas (litván)
2015. 10. 24. (szombat) NB I. A 18.00 Szolnoki Olaj KK – Zalaegerszeg
2015. 10. 28. (szerda) EuroCup 18.00 Szolnoki Olaj KK – Zenit Szentpétervár (orosz)  
2015. 10. 31. (szombat) NB I. A 18.00 Szolnoki Olaj KK – MAFC
2015. 11. 04. (szerda) EuroCup 20.00 Besiktas Isztambul (török) – Szolnoki Olaj KK
2015. 11. 07. (szombat) NB I. A 18.00 Kaposvár – Szolnoki Olaj KK
2015. 11. 11. (szerda) EuroCup 18.00 Szolnoki Olaj KK – Avtodor Saratov (orosz)
2015. 11. 14. (szombat) NB I. A 18.00 Szolnoki Olaj KK – Pécs 
2015. 11. 18. (szerda) EuroCup 18.00 Szolnoki Olaj KK – PAOK Thessaloniki (görög)
2015. 11. 21. (szombat) NB I. A 18.00 Székesfehérvár – Szolnoki Olaj KK 
2015. 11. 25. (szerda) EuroCup 19.00 Lietuvos Rytas (litván) – Szolnoki Olaj KK
2015. 12. 02. (szerda) EuroCup 20.00 Zenit Szentpétervár (orosz) – Szolnoki Olaj KK
2015. 12. 06. (vasárnap) NB I. A 18.00 Szombathely – Szolnoki Olaj KK
2015. 12. 09. (szerda) EuroCup 18.00 Szolnoki Olaj KK – Besiktas Isztambul (török)
2015. 12. 12. (szombat) NB I. A 18.00 Szolnoki Olaj KK – Szeged 
2015. 12. 16. (szerda) EuroCup 19.00 Avtodor Saratov – Szolnoki Olaj KK
2015. 12. 19. (szombat) NB I. A 18.00 Körmend – Szolnoki Olaj KK

A csapatunk 2015. évi programja



„Kész a keretünk, három légiós-
sal indulunk neki a bajnokságnak. 
Center posztra másfél héttel ezelőtt 
érkezett Nebojsa Dukic, akinek a tel-
jesítményével meg vagyok elégedve, 
de a csapatépítésben így egy kicsit le 
vagyunk maradva. A felkészülésünk 

jól sikerült, amit beterveztünk, azt el tudtuk végezni. 
Fizikailag jó állapotban vannak a játékosok, mindenki 
egészséges, nincs sérültünk. A taktika terén pedig min-
dig van csiszolgatni valónk, mert az sohasem tökéle-
tes. A bajnokságban a tizedik hely környéke a realitás, 
de menetközben majd meglátjuk. A mai találkozóval 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy szeretek Szol-

JÁSZBERÉNYI KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET
nokra jönni, mert kiváló a mér-
kőzés hangulata, atmoszférája. 
Az Olajnak és a Jászberénynek 
pillanatnyilag más-más a célki-
tűzése, és különböző szinteket is 
képviselnek. Mi most itt tanulni 
akarunk, és felkészülni a soron 
következő hazai mérkőzésünk-
re. Megpróbáljuk magunk ja-
vára fordítani fejlődésünk érde-
kében, hogy most lehetőségünk 
van kiváló közönség előtt egy jó csapat ellen játszani” 
– nyilatkozta Forray Gábor, a vendégcsapat vezető-
edzője.

Az én rovatom…
Marci befejezte kosaras pályafutását. Színes, 

szép ívű és eredményekben gazdag karriert 
tudhat maga mögött. Nagyon fiatalon ismer-
tem meg az utánpótlás mérkőzéseken, amikor 
a budapesti MAFC csapatában pattogtatta a 
játékszert. Már akkor látszott, hogy tehetséges, 
de nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra 
nőtt játékos lesz belőle. Nem kellett sok idő, 
hogy az akkori fővárosi nagy csapat, a Honvéd 
soraiba hívja a tizennyolc éves fiatalembert. 
Kétéves budapesti szereplést követően volt 
amerikai egyetemi ajánlata, amelyet nem foga-
dott el.

Az már sohasem derül ki, mi lett volna ha….
 Fehérvári szereplést követően kezdte meg 

a légiós pályafutását. Bajnokcsapat tagja volt 
Szlovéniában, Horvátországban, játszott Spa-
nyolországban, Görögországban, Csehország-
ban, Ukrajnában, Szerbiában.

Hozzánk, az Olajhoz 2010-ben a szezon ele-
jén igazolt. Most, hogy befejezte az aktív kosár-
labdázást, kijelenthetem, hogy szakosztályunk 
ötvenhat éves történetének legeredményesebb 
játékosát búcsúztattuk. Négy alkalommal volt 
magyar bajnok és ugyanannyiszor emelhette 
magasba a magyar kupát!

Köszönjük Báder Márton!
acsay

szeresen. Sok maradandó szép élménnyel gazdagodtunk és 
bízom benne, hogy még fogunk is.

A mostani szezont, mint mindegyiket, nagyon várjuk. 
Úgy ítélem meg – igaz eddig csak egy találkozót láttunk 
–, hogy erős keretet verbuvált össze a vezetés. Örültünk 
az ukrán fiúnak, aki az EB-n igen jó teljesítményt nyúj-
tott hazája válogatottjában. Úgy vélem, más jellegű csapat 
lesz, mint a tavalyi. Talán alkatilag is magasabbak, és a 
mostani amerikai légiós kontingenst is más karakterű já-
tékosok alkotják.

A hazai mezőnyben, figyelve az igazolásokat, úgy gon-
dolom, talán erősebbek lesznek a riválisok, de ettől függet-
lenül meg kell védeni a bajnoki címet és a magyar kupát. 
Az EuroCup-ban jó lenne a második körbe tovább menni, 
ami nagyon nehéz lesz, de lehetetlen nincs, most a hazai 
pálya előnyét is élvezhetjük, így talán van esélyünk” – biza-
kodik Tamás, a régi, hűséges és kitartó szurkoló.  

„Az olajbányászok sportjával 
a hatvanas évek második felében 
kerültem kapcsolatba, amikor 
tinédzserként a kézilabdásoknál 
játszottam. Akkoriban kezdett 
a kézilabdával párhuzamosan 
erősödni a kosarasok csapata 
is. Közel tíz évig játszottam ka-
pusként. Tanulmányaim miatt 
megszakadt a játék, és később a 
család, a munka került előtérbe, 
de szurkolóként követtem mind-

két szakosztály tevékenységét. A kézilabda megszűnt, így 
a testvérszakosztály mérkőzéseit látogatjuk feleségemmel 
– aki szintén kézilabdázott – immár harminc éve rend-

Itt a szurkolók beszélnek:

Molnár Tamás

A jászberényi edző, 
Forray Gábor
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Ingyenes felmérés,  
szaktanácsadás

SzolnokFA
Maximális természetesség, Önért!

www.szolnokfa.hu | info@szolnokfa.hu
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Amit kínálunk:

. fenyő-fűrészáru,

. kalodás tűzifa,

. hajópadló, lambéria

. asztalos borovi,

. OSB lapok,

. szögek, csavarok.

Vásároljon 15 éve
működő

fatelepünkről!

Ukrajnából és 
Szlovákiából importált 
kiváló minőségű építő 

faanyagot kínálunk 
telephelyünkön.
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KÖLTÖZTETÉS
Tel: (20)525-9620

www.koltoztetes-szolnok.hu


