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SZOLNOKI OLAJ KK – PÉCSI VSK PANNONPOWER
MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Játékvezetők: Benczur Tamás, Pozsonyi László, Balogh Gyula, MKOSZ-ellenőr: Gincsai János dr.
A legközelebbi hazai mérkőzés 2016.10.15-én, szombaton 18.00 órai kezdettel lesz a
Sopron KC csapata ellen.

BAJNOKI RAJT

Fotó: Bugány János

Alaposan kicserélődött
együttesünk. A tavalyi
bajnokcsapatunkból
három játékosunk maradt. A mostani szezonra verbuválódott gárda
Stojan Ivkovic választása alapján állt össze. A
célkitűzés a vezetőedző
nyilatkozata
szerint
nem lehet más, mint
a bajnoki cím újbóli
megnyerése, a Magyar
Álló sor (balról-jobbra): Stojan Ivkovic vezetőedző,Rudner Gábor, Hajdú Márton, Ryan Wright, Tóth Ádám, Troy Barnies,
Kupa visszahódítása és
Eilingsfeld János, Milos Borisov, Andrius Jurkunas edző
Ülő sor (balról-jobbra): Pór Péter edző, Wittmann Krisztián, Vojvoda Dávid cs.k., Aleksa Popovic, James Kiney, Szabó Zoltán masszőr
az európai kupaporondon való méltó helytállás. A megmaradó játékosok
közül Wittmann Krisztián is hasonlóan vélekedett.
A legutóbbi szurkolói ankéton az újonnan érkezett
magyar és légiós játékosok is megerősítették, hogy
mindkét hazai fronton az élen akarnak végezni, és a
FIBA Bajnokok Ligájában szeretnének meglepetést
okozni, sikeresen szerepelni.

PALLAI PROJECT
EGYÉNI CÉG

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

20 éves hazai és külföldi referenciákkal
„A MINŐSÉG ÚTJÁN”
VÁLLALJUK:

– lakó- és középületek generál
kivitelezését,
– teljes külső- és belső felújítását,

– utólagos hőszigetelési munkáit,
– energiatakarékos
korszerűsítését.

ÚJ JÁTÉKOSAINK
EILINGSFELD JÁNOS
Mez szám:
Magasság:
Születési év:
Nemzetiség:

TROY BARNIES

7
198 cm
1991
magyar

Mez szám:
Magasság:
Születési év:
Nemzetiség:

Legutóbbi csapata:
Atomerőmű SE

ALEKSA POPOVIC

JAMES KINNEY

3
200 cm
1989
USA

Mez szám:
Magasság:
Születési év:
Nemzetiség:

Legutóbbi csapata:
Atomerőmű SE

Legutóbbi csapata:
Zalaegerszegi TE

TÓTH ÁDÁM

Mez szám: 25
Magasság: 201 cm
Születési év: 1987
Nemzetiség: montenegró

Mez szám:
Magasság:
Születési év:
Nemzetiség:

Legutóbbi csapata:
Metalac Valejvo (szerb)

0
184 cm
1990
USA

RYAN WRIGHT
10
208 cm
1989
magyar

Mez szám:
Magasság:
Születési év:
Nemzetiség:

Legutóbbi csapata:
Atomerőmű SE

4
206 cm
1987
kanadai

Legutóbbi csapata:
Falco Szombathely

Csapatunk 2016. évi programja
2016. 10. 08. (szombat)
2016. 10. 15. (szombat)
2016. 10. 18. (kedd)
2016. 10. 22. (szombat)
2016. 10. 26. (szerda)
2016. 10. 29. (szombat)
2016. 11. 02. (szerda)
2016. 11. 06. (vasárnap)
2016. 11. 09. (szerda)
2016. 11. 12. (szombat)
2016. 11. 15. (kedd)
2016. 11. 19. (szombat)
2016. 11. 23. (szerda)
2016. 11. 29. (kedd)
2016. 12. 02. (péntek)
2016. 12. 07. (szerda)
2016. 12. 10. (szombat)
2016. 12. 13. (kedd)
2016. 12. 17. (szombat)
2016. 12. 20. (kedd)
2016. 12. 29. (csütörtök)
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HUNYADI ÚT 32.
MINDIG MEGÚJULÓ, SZÉLES ÁRU KÉSZLETTEL,
KEDVEZMÉNYEKKEL, VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT
Telefon: 06 56-376-118
Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig, szombaton: 7.30 -12.00 óráig
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Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
AEK Athén (görög)
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
Budapesti MAFC
Ludwigsburg (német)
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
Jászberényi KSE
Zielona Gora (lengyel)
Szolnoki Olaj KK
Besiktas Isztambul (török)
Szolnoki Olaj KK
TLI Alba Fehérvár
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
Dinamo Sassari (olasz)
Kaposvári KK
Szolnoki Olaj KK
Kecskeméti TE
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Pécsi VSK
Sopron KC
Szolnoki Olaj KK
Falco
Dinamo Sassari (olasz)
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
Zalaegerszegi TE
Partizán KK (szerb)
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
Atomerőmű SE
Szolnoki Olaj KK
Proximus Spirou (belga)
Szolnoki Olaj KK
AEK Athén (görög)
Budapesti Vasas
Szolnoki Olaj KK
Szolnoki Olaj KK
MHP Riesen (német)
Szolnoki Olaj KK

Róza Vendéglő

5000 Szolnok,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 400 805

PÉCSI VSK PANNONPOWER
Nálunk már bevett szokás, hogy
a legjobb nyolcba kerülés a cél.
Az elmúlt szezonban ez sikerült,
annak ellenére, hogy rendkívüli
sérülés hullám sújtotta csapatunkat. Úgy vélem, az idei keretünk erősebb lesz, persze az
igazsághoz tartozik, hogy nem
nagyon ismerjük még a többi
együttes erősítését. Ez majd menet közben fog kiderülni. Az viszont tény, hogy bővebb lett a játékoskeretünk, a fiataljaink közül néhányan beértek és a csapat gerincét sikerült megtartanunk. Veljko Budimir

Itt a szurkolók beszélnek:

A Széchenyin, az úgynevezett Barna iskola bitumenes
pályáján, tizenévesen ismerkedtem meg a kosárlabdával.
Amennyiben mód és lehetőségünk volt rá, pattogtattuk
a labdát. A játék iránti szeretetem a mai napig is tart,
hobbi szinten ma is játszom
baráti körben. A kilencvenes
évek közepétől rendszeresen
Terjéki András
látogatom az Olaj mérkőzéseit. Az idő előrehaladtával a csapat körül alakult ki
a baráti köröm, elkötelezett híve, szurkolója lettem az
együttesnek. A bajnoki rajtra összeállt az Olaj. Tet-

és Anthony Nelson a negyedik
légiós szezonukat kezdik meg
nálunk. Az újonnan igazoltak
reméljük, beváltják a hozzájuk
fűzött reményeket, valamint
Supola Zoltán átigazolása is jelentős erősítésnek számít. A mai
szolnoki fellépésünkön nem mi
vagyunk az esélyesek, de ha jól szerepelünk és ez nem
csak a győzelmet jelenti, hanem egy szoros, tisztes
eredményt tudunk elérni, az erőt, önbizalmat adhat
a folytatáshoz – vélekedik Kövecses József, a csapat
régi harcosa, jelenlegi technikai vezetője.
szik a kiválasztás szisztémája. Örömmel látom a volt
paksi játékosokat Szolnokon. Az is jó dolog, hogy az
új játékosok zömével a vezetőedzőnk már dolgozott. A
játékosok elfogadják Stojan Ivkovciot, sőt kinyilatkoztatták, döntésükben, Szolnokra igazolásukban szerepet
játszott, hogy ő a szakmai irányító.
A kanadai új játékosunknak, Ryan Wrigtnek még
nincs bajnoki címe karrierje során, úgy gondolja, ebben a szezonban begyűjti. Szerintem reális esélye van
rá. Sőt a Magyar Kupát is megnyerheti. Játékával a
nemzetközi porondon is meglepetést okozhat a csapat.
A jövőt illetően szeretném, ha minél többen lennénk
a csarnokban és visszatérne a régi hangulat. Hajrá
Olaj! – buzdít András, a csapat elkötelezett szurkolója.

Az én rovatom…
A sportot kedvelő, szerető honfitársaimnak az idei nyári eseményekre nem lehet panasza. Uborkaszezonról nem beszélhettünk. Először a labdarúgó Európa Bajnokságon a válogatottunk szereplése országos eseménnyé vált és felébresztette a szunnyadó reményeket a sportág felemelkedésével
kapcsolatban. Igaz, a nyár végi feröeri világbajnoki selejtező 0-0-ás eredménye kissé visszazökkentett bennünket a valóságba, de hátha csak kisiklás volt.
Következett az olimpia Rióból, felejthetetlen élményekkel. Mindegyik helyezésnek megvolt a
maga szépsége, öröme és bánata. A nyolc aranyat egy kivétellel a hölgyek szállították. Számomra
egytől egyig mind gyönyörű volt, de a lelkemhez Hosszú Katinka teljesítménye áll legközelebb.
Édesapja Hosszú István három szezonon keresztül erősítette csapatunkat, a kilencvenes évek elején. Az ezredforduló nyarán együtt kanalaztam a családdal a Hosszú Puska által főzött halászlevet
Baján. Az asztaltársasághoz tartozott az akkor még kislány, de már ígéretes úszó Katinka és az első
edzője, az anyai nagyapja, Bakos László is.
Az idei nyár végén férfi kosarasaink kiharcolták részvételüket a 2017. évi Európa Bajnokság döntőjébe. Tizennyolc évi kihagyás után, ismét ott leszünk Európa elit mezőnyében, ami szintén remek
teljesítmény. Sportélményekben tehát gazdag időszak áll mögöttünk, de most kezdődik egy újabb
sorozat. Pályára lép az Olaj és reményeim szerint ez is tartogat számunkra kiváló élményeket.
acsay

TÁMOGATÓK:

RepTÁr Szolnoki RepÜlOmÚzeum
www.reptar.hu

Nyitvatartás: Keddtől-Vasárnapig 10:00-18:00
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás

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

www.tiszaablak.hu

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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 pellentesque 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

Olaj

Cseppek

A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.

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