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SZOLNOKI OLAJ KK – TRABZONSPOR MEDICAL PARK
FIBA EUROPE CUP 1. SELEJTEZŐKÖR
Játékvezetők: Alfred Jovovic (horvát), Michal Proc (lengyel), Marko Vladic (osztrák), FIBA ellenőr: Pavel Smid (cseh)
A legközelebbi hazai mérkőzés 2017.10. 07-én 18.00 órai kezdettel lesz a
Sopron KC csapata ellen.
Báder Márton,
a klub sportigazgatója

Nagyon nagy szükségünk van a
buzdításra és nyilván nem csak erről az egy meccsről van szó, hanem
szeretnénk, hogyha a régi hangulat
uralkodna majd Szolnokon, a hazai mérkőzéseken. Nekünk nagyon
fontosak a szurkolók, mi, személy
szerint én és a vezetőség is azt gondoljuk, hogy a kosárlabda az a játékosokról és a szurkolókról szól, nem
az edzőről, vagy nem a vezetőségről.
Tehát akkor jó, ha a szurkoló boldog,
a játékosok élvezik a játékot és közönségszórakoztatóan játszanak.

FIBA

EUROPE
CUP
Megkezdi nemzetközi szereplését csapatunk. A FIBA Europe illetékes vezetői
egyáltalán nem vették figyelembe az Olaj
elmúlt évekbeli különböző európai szerepléseit, csak szigorúan a nemzeti vetélkedő eredményei alapján sorolták be a
jelenlegi versenysorozatba. Így selejtezőkön keresztül vezet az út a főtáblára kerüléséhez. Az első körben kapta csapatunk
a jelenlegi török vendégeinket, akikkel a
jövő héten, szerdán játszunk visszavágót.
A két találkozó összesítése alapján a győztes tovább lép a selejtező második körébe,
ahol a svéd Södertalje King csapat vár a
pároscsata győztesére.

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.

A TRABZONSPOR CSAPATA

Browing, Steve

Magasság: 190 cm
Született: 1989

Zubic, Tomislav

Nemzetiség: USA

Magasság: 208 cm
Született: 1990

Saruhan, Apel

Magasság: 200 cm
Született: 1984

Eldrige, Osiris

Nemzetiség: török

Magasság: 191 cm
Született: 1998

Green, Caleb

Magasság: 203 cm
Született: 1985

Nemzetiség: horvát

Nemzetiség: USA

Vasiliauskas, Sarunas

Magasság: 188 cm
Született: 1989

Magasság: 193 cm
Született: 1994

Nemzetiség: török

Magasság: 206 cm
Született: 1991

Obekpa, Christopher

Magasság: 208 cm
Született: 1993

Esli, Burak

Nemzetiség: USA

Nemzetiség: litván

Kilicli, Deniz

Nemzetiség: nigériai

Heslip, Brady

Magasság: 191 cm
Született: 1990

Sirin, Osman

Magasság: 207 cm
Született: 1990

Nemzetiség: török

Nemzetiség: kanadai

Zare Markovski

Nemzetiség: török

vezetőedző
Született: 1960

Nemzetisége:
macedon-olasz

A 191 cm magas, 1993-as
születésű USA-állampolgárságú, 1-es és 2-es poszton
bevethető játékos az amerikai
West Virginiai egyetemen végzett ez
évben. A legutóbbi szezonban 9,5
pontot, 3 gólpasszt és 2,9 lepattanót
átlagolt. A játékosnak a Szolnoki Olaj
lesz az első európai csapata.

A 191 cm magas, 1993-as születésű játékos 1-es és 2-es poszton
szerepeltethető. A nyíregyházi utánpótlásban nevelkedett, majd játszott
a város NB I-es gárdájában is. 2014től légióskodott a romániai BC Mures
csapatában,
Marosvásárhelyen,
ahonnan az elmúlt év novemberében
távozott és a fővárosi MAFC-hoz
igazolt.

A tavalyi együttesünkből élő szerződése volt Tóth Ádámnak (15) és nagy örömünkre szerződést hosszabbított Vojvoda
Dávid (9) és a kiváló center, Luksa Andric (4), visszatért Szolnokra a szurkolók kedvence, Strahinja Milosevic (24) és ismét
Olaj színekben szerepel a remek védőjátékos, Kovács Péter (10) is. Befejezte tanulmányait Tóth Zoltán (11) és visszatért
nevelőegyesületéhez. Az első keret soraiba tartozik még Rudner Gábor (7), Samuel Taiwo (5), Anda Dávid (21), Csák
Bence (30) és Frikker Marcell (33). A csapat vezetőedzője ismét Dragan Aleksic, segítői Szarvas Gábor és Jakab Máté.
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HUNYADI ÚT 32.

Telefon: 06 56-376-118

Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig,
szombaton: 7.30 -12.00 óráig

Róza Vendéglő

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

A fotókat készítette: Kakó Zsolt

A 204 cm magas,1993-as születésű,
USA-állampolgárságú, 3-as és 4-es
poszton bevethető játékos a North
eastern Egyetemen játszott. Résztvevője volt a 2016-os és a 2017-es
NBA nyári ligájának. A 2016/17-es
szezonban a Jazz fiókcsapatában, a
Salt Lake City Stars-ban szerepelt. A
játékosnak ez az első európai szerződése.

POLYÁK LÁSZLÓ (6)

QUINCY FORD (12)

A 183 cm magas,1992-es születésű,
USA-állampolgárságú, irányító játékos az egyetem elvégzését követően
a Nemzeti Kosárlabda ligában kezdte
a Sydney Kings csapatában. A következő szezonban (2014/15) Körmenden találkozhattunk vele. Legutóbb a
macedón Karpos Sokoli együttesében zárta a szezont, ahol 12,5 pont
és 4,56 gólpassz volt az átlaga.

TARIK TOBIAS PHILLIPPE (22)

KENDRICK PERRY (3)

ÚJ JÁTÉKOSAINK:

TRABZONSPOR
A csapat Trabzon város együttese,
amely Törökország észak-keleti
részén, a Fekete-tenger déli partján terül el, Szolnoktól légvonalban – hozzávetőlegesen – 1700
km-re. Lakosainak száma a legutóbbi adatok szerint 283 509.
A klubot 1967-ben alapították,
amelyben alapvetően a futball játszotta a fő szerepet. A kosárlabdát 2008-tól működtetik, amikor is

az élvonalból kieső Apella BK-tól megvásárolták a
jogokat. A következő szezonban visszajutottak az
első osztályba, azóta volt még egy kiesésük, de az
utóbbi hat évben folyamatosan az elsőosztály résztvevői. Az elmúlt szezonban a 12. helyen végzett a 16
csapatos török bajnokságban, amelyet a szakemberek megítélése alapján a kontinens második legerősebb bajnokságának tartanak a spanyol mögött. Erős
ellenfélnek ígérkezik és az is mai vendégeink előnye,
hogy idegenben kezdenek.

Itt a szurkolók beszélnek:
A sportot gyerekkorom
óta szeretem, különösen a
labdajátékok állnak hozzám
közel. Zagyvarékason jártam
általános iskolába, ott a kézilabda és a labdarúgás volt
a főszereplő. A kosárlabdát
nem ismertem. Középiskolába bekerültem Szolnokra,
Kézér Tamás és fia, a gépipariba, ott több osztálytársam kosárlabdázott.
Kevin
Megismertem, megszerettem és megtanultam a
játékot, amatőr alapon űztem is, de mind a mai
napig, ha időm engedi „pattogtatok”. Akkoriban
Szolnokon nagy kosárlabda őrület volt, az előző
évben nyerte meg az Olaj az első bajnoki címét,
amelyet sajnos én még nem láttam. A folytatást viszont már nyomon követtem. A debreceni főiskolás

időszakomban, ha Olaj-meccs volt, jöttem haza
és szurkoltam. Telt-múlt az idő, de én mindig ott
voltam és most már kilenc éves fiam is törzs szurkolóvá vált, sőt most már aktív játékos a Szolnoki
Sportiskola kötelékében. Az idei szezon kezdetét
nagyon várom, örülök, hogy Báder Marci vis�szatért és vezetői szerepkörben folytatja szolnoki
pályafutását. Strahinja Milosevic visszatérése pedig a nagy megelégedés kategóriába tartozik, az ő
játéka nagyon meghatározó lehet a csapat szempontjából. A mai törökök elleni találkozóval kapcsolatban kissé pesszimista vagyok. Nagyon belenyúltunk a sorsolásba. Az még külön megnehezíti
a helyzetünket, hogy az első találkozó nálunk van.
Azért reménykedem, hogy nem ér véget az európai
szereplésünk – mondja Tamás, az Olaj és a kosárlabda elkötelezett híve.

Az én rovatom…
Az elmúlt szezon, mindannyiunk számára szokatlan módon, kurtán fejeződött be. Csapatunk
nem került a legjobb négy társaságába, így külső szemlélődőként nézhettük a bajnokság végső
kimenetelét. Ami elmúlt az elmúlt, kár most már keseregni rajta, akik régóta kísérik figyelemmel
a csapat szereplését, azok elmondhatják, volt ennél rosszabb is. A bajnokság befejezésével viszont
volt bőven olyan esemény a honi sport terén, amely megdobogtatta a sportszeretők szívét. A teljesség igénye nélkül – számomra fontos volt – a női kosárlabda Európa Bajnokságon a válogatottunk szereplése, amikor a franciák ellen a negyeddöntőbe jutásért vívott küzdelemben, szerintem,
egy megnyert meccset buktunk el egy ponttal. Maradandó élményt jelentett a Hosszú Katinkával
fémjelzett 17. FINA Világbajnokság Budapesten-Balatonfüreden. A B-33 kosárlabda küzdelmeiben július közepén a Tiszai Hajósok terén, kiváló milliőben, Szolnokon szurkolhattunk a Szarvas
Gábor vezette 18 éves magyar fiúknak. A bajnoki rajt előtt figyelhettük a férfi EB-t. Csapatunk kiválóan szerepelt, mert hosszú évek után ott volt Európa legjobbjai között. No, de most elkezdődik
a hazai fellépése az Olajnak, amelyet már nagyon vártunk és bizakodunk a jövőben, a SIKERBEN!
acsay

Köszönjük minden kedves támogatónknak az 1%-os felajánlását:
Szolnoki Olaj Szurkolói Egyesület

TÁMOGATÓK:

RepTÁr Szolnoki RepÜlOmÚzeum
www.reptar.hu

Nyitvatartás: Keddtől-Vasárnapig 10:00-18:00
Szolnok, Thököly út 90. (Posta Garázs melletti udavar)
Tel.: +36 56/515-123, Fax: +36 56/515-122
• 5 és 6 légkamrás TROCAL műanyag nyílászárók gyártása és
forgalmazása
• Régi nyílászárók bontása, új nyílászárók beépítése

www.tiszaablak.hu

E-mail: ertekesites@tiszaablak.hu

Szolnok, Táncsics Mihály u. 15.
Asztalfoglalás, rendelés: +36 20 298 7238

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.

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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

E-mai l: att i l a.acs ay@g mai l.com, w w w.szolnok iol aj.hu
Felelős k i adó: Acs ay Att i l a sp or tszer ve ző
Nyomd ai k iv itele zés: Tápió Nyomd a Kf t. • ISBN 978-963-88554-0-4

