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5000 Szolnok, Mester u. 35. (az Üteg út felől) • Telefon: 56/340-103 
Mobil: 30/954-9207 • E-mail: pallaibau@t-online.hu

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”

AZ ELSŐ KÖR LEZÁRÁSA Csapatunk a mai találkozó megnyerésével min
denképpen szeretné lezárni vendégeinkkel a vetélkedőt. A következő körben, hogy ki lesz 
az ellenfél, az ma még biztosan nem fog eldőlni. A két örök rivális szomszédvár versengése 
még folytatódik. Jelenleg csak tippelni lehet, hogy vasi, vagy zalai csapattal fogunk találkoz
ni. Nagy a valószínűsége, hogy a hazai pályaelőny fog 
dönteni, az pedig a körmendieknek kedvez.

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Rájátszás – első kör, harmadik mérkőzés

SZOLNOKI OLAJ KK – PÉCSI VSK

Rájátszás 1-8. helyért
Szolnoki Olaj KK

2 győzelem
74-70, 66-72

Alba Fehérvár
2 győzelem
98-95, 84-87

Kaposvári KK
0 győzelem

Soproni KC
1 győzelem
89-59                             

Atomerőmű SE
1 győzelem
95-70                              

Pécsi VSK- 
Pannonpower

0 győzelem

Egis Körmend
1 győzelem

88-78                              

Zalakerámia 
ZTE KK

1 győzelem
71-68

A legközelebbi hazai mérkőzés (ha ma nyerünk!) 2016.05.18-án (szerdán) lesz itt a Tiszaligetben 
a Körmenddel vagy a Zalaegerszeggel.

Játékvezetők: Cziffra Csaba, Szabó Gergő, Jakab László • MKOSZ-ellenőr: Benczur Lajos

Vojvoda Dávid(9)



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

A rájátszás összesített statisztikáját a rendszer hibája miatt nem tudtam elkészíteni. (a szerk.)



Az első szolnoki találko
zóhoz hasonlóan ismét el
érhető közelségbe került a 
meglepetés, hogy a bajno
ki cím védőjét legyőzze a 
mecsekalji gárda. A csapat 
szimpatikus „sajátnevelé

sű” edzője, Csirke Ferenc így nyilatkozott a 
mérkőzést követően: 

– Nagyon büszke vagyok a csapatomra! Újra 
bebizonyítottuk, hogy mekkora tartás van a 

játékosokban és nagyot tudnak küzdeni. Pici 
szerencse kellett volna ahhoz, hogy másképp 
alakuljon a mérkőzés. Ha szakmailag nézem, 
akkor el kell mondani, hogy nagyon sokat hi-
báztunk. Az első negyed pontszegénysége meg-
bosszulta magát, de utána mindenki hatalma-
sat küzdött egy Európa Kupa résztvevő csapat, 
a Szolnok ellen. Köszönjük a szurkolóknak, 
akik ma is fantasztikusak voltak. Nem adjuk 
fel, ameddig a rájátszás számunkra tart, addig 
küzdünk tovább! 

Pécsi VSK-Pannonpower

Az én rovatom…
Sokan állítják, és valószínű, hogy igazuk van, amikor azt mondják a playoff egy más mű
faj. Az első körben, különösen az élen végzett csapatok esetén a papírforma szerint 
az esélyes találkozik az esélytelennel. Szerintem az törvényszerű, hogy amelyik csapat 
a gyengébb, azoknál a játékosoknál a motivációs tényező nagyobb, mert bizonyítani 
szeretnék, hogy azért ők is ott vannak a „páston.” Csapatunk játéka eléggé hullámzó. 
Vannak olyan szakaszok, amikor az ellenfél szinte nem jut szóhoz, labdához, de időn
ként nálunk is vannak üresjáratok és ilyenkor feljön az ellenfél, sőt még a vezetést is 
megszerzi. Ekkor aztán ismét összekapják magukat a mieink és begyűjtik a győzel
met. Valószínű ma itt nyerünk és jöhet a következő kör, ahol vélhetőleg, nagyobb 
játékerőt képviselő csapattal fogunk találkozni. Az üresjáratainkat szűkíteni kell, ne 
kínáljunk esélylehetőséget további ellenfeleinknek!

acsay

Fiatalon nem volt kap-
csolatom a kosárlabdá-
val. Iskoláséveim idején, 
közel tíz évig versenysze-
rűen úsztam. Ez a sport-
ág adott nekem olyan 
tartást és hitet, amely a 
mai napig is elkísér, mert 
megtanított arra, hogy 
hogyan küzdjek céljai-
mért és hogyan érjem el 
azokat. Barátaim révén 

kerültem az Olaj közelébe és elkezdtem kijár-
ni a mérkőzésekre hét évvel ezelőtt. A mostani 
szezonban felejthetetlen élmény volt az olasz 

Sassari elleni mérkőzés, amikor megvertük 
őket a EuroCupban. Nem tartom magam 
egy kosárlabda szakértőnek, a szórakozásért 
járok a találkozókra. Mint szolnoki ember, 
lokálpatriótaként úgy érzem, „kötelességem” 
szurkolni a magyar élmezőny meghatározó 
csapatának. Sok ismerősöm van az ország 
minden részén, és amikor felhívnak és gratu-
lálnak, hogy már megint nyertetek, jó érzéssel 
tölt el. Remélem, majd most is kapok elismerő 
hívásokat a bajnokság végén. A mai találko-
zón egyértelműen győzelmet várok, még ha 
nem is lesz sima, biztosan meglesz – mondja 
Róbert, a lokálpatrióta szurkoló. 

Itt a szurkolók beszélnek:

Kézér Róbert,  
Strahinja Milosevic 

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

Fele lős  k iadó:  Acsay Att i la  spor tszer vező 
Nyomdai  k iv ite lezés :  Tápió Nyomda Kft .  •  ISBN 9789638855404

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.

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

2766 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

TÁMOGATÓK:

KÖLTÖZTETÉS
Tel: (20)525-9620

www.koltoztetes-szolnok.hu

5000 Szolnok, Baross út 7.
www.dreheretterem.hu
info@dreheretterem.hu

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Szolnok, Városmajor út 59/A
Tel.: 56/422-339, 56/413-257

Fax: 56/525-013
Mobil: 30/9258-378

E-mail: szolnok@oktogonkft.hu

www.oktogonkft.hu webshop.oktogonkft.hu


