
HAZAI PÁLYÁN, HAZAI BAJNOKSÁGBAN
A bajnokság elején járunk, így a tabellán elfoglalt helyezések még nem tükrö-

zik híven az erőviszonyokat, de azért mutatnak valamit. A Körmend, a Falco, a 
Kaposvár erősnek tűnik. Az Alba Fehérvár gyengén kezdett, de azért nem sza-
bad leírni. A Kecske-
mét, a Pécs meglepe-
tésekre képes csapatok 
és a Pakssal is számol-
ni kell. Összességében 
érdekes, remélhetőleg 
színvonalas bajnok-
ság kezdetén vagyunk. 
Mindenesetre örömteli 
a tény, jelenleg veretle-
nül az OLAJ áll az élen.

Cseppek

7. szám2017-2018

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

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”

2017.11.04.

Strahinja Milosevic (24)

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
SZOLNOKI OLAJ KK – JÁSZBERÉNYI KSE

A legközelebbi hazai mérkőzés 2017. 11. 15-én 18.00 órai kezdettel lesz a  
FIBA Europe Cup versenysorozatában a FALCO KC Szombathely csapata ellen.

Játékvezetők: Győrffy Pál, Jakab László, Hervay Tibor, MKOSZ-ellenőr: Bogárdi János  

Férfi NB I. A TABELLA
H Csapat M Gy V Dob Kap P. 

1. Szolnoki Olaj KK 5 5 0 426 369 10

2. Egis Körmend 5 4 1 433 370 9

3. Kaposvári KK 5 4 1 414 406 9

4. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 5 3 2 440 384 8

5. KTE-Duna Aszfalt 5 3 2 393 345 8

6. Pécsi VSK-VEOLIA 5 3 2 368 360 8

7. Naturtex-SZTE-Szedeák 6 3 3 454 426 9

8. Atomerőmű SE 6 3 3 477 483 9

9. DEAC 6 3 3 443  80 9

10. Zalakerámia ZTE KK 5 2 3 364 408 7

11. Sopron KC 5 1 4 350 384 6

12. MAFC 5 1 4 349 400 6

13. Alba Fehérvár 5 1 4 344  97 6

14. JP Auto - JKSE 4 0 4 273  16 4



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 

ÖRÖMÜNNEP A TISZALIGETBEN
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A sport mindig közel állt hozzám, versenyszerűen kenuztam, 
belekóstoltam a röplabdázásba, valamint a birkózásba is. Amatőr 
alapon a Széchenyi lakótelepi szabadtéri kosárlabdapályán a bará-
taimmal, haverokkal sokat játszottunk. Ott voltam tizennégy éve-
sen a Kossuth téren, amikor elkezdett futni a szekér és bajnok lett 
a csapat ‘91-ben. Ez az élmény alapozta meg az Olaj iránti szim-
pátiámat, amely azóta is töretlen. A mostani csapat nagyon jó ösz-
szetételű emberileg és sportszakmailag is. A legutóbbi mérkőzésen, 
a FIBA Europe Cup versenyében kiütéssel legyőztük a rivális, orosz 
Novgorod csapatát. Nagy élmény volt. A mai találkozón a Jászbe-
rény csapatát nem szabad leírni, annak ellenére, hogy a bajnoki 
rajtjuk nem jól sikerült, de azért biztos szolnoki sikerre számítok 
– mondja Zsolt, a sportszerető Olajszurkoló.

Itt a szurkolók beszélnek:

Czifra Zsolt

A megyénkbeli csapatnak, enyhén szólva, nem volt sikeres a jelen bajnokság 
kezdete. Az első fordulóban a Körmend volt vendég a jászok fővárosában, 
és szoros mérkőzésen győztek a vasiak. A következő fordulóban az újonc 
Debrecen győzött hazai pályán tizenegy ponttal. A tavalyi sikercsapat, a ZTE 
győzelmét sem tudták megakadályozni a berényiek hazai környezetben. Ide-
genben derekasan helyt álltak Kaposváron, de a győzelem a somogyiaké lett. 
Összességében jelenleg győzelem nélkül a bajnoki táblázat utolsó helyén áll-

nak. Nem megerősített hírek szerint a csapatnál komoly változások várhatóak. A két amerikai 
légióst elküldték, helyükre új játékos érkezik, aki valószínűleg már a szolnoki vendégszereplés 
alkalmával pályára is lép. Több információ nem szivárgott ki, így bizonytalan a berényi gárda 
összeállítása, de szombaton mindenképpen kiderül.

JÁSZBERÉNYI KSE

Az én rovatom…
Remek néhány nap van a csapatunk és szurkolóik mögött. Az elmúlt hét péntekén győz-
tünk Fehérváron vendégként, ami mindig ünnep. Most szerdán, mindenszentek napján 
– a FIBA nem vette figyelembe a keresztény ünnepet – nagy fölénnyel legyőztük az orosz  
novgorodi  csapatot. A győzelmet, azt mondják, nem kell magyarázni, de azért a csar-
nokban lévő hangulatról lehet beszélni. Nagyszerű, felemelő érzés kerítette hatalmába a 
publikumot, és úgy gondolom, a csapatunkat is. Nem volt hibátlan a nyújtott teljesítmény, 
de egytől egyig mindenki odatette magát, mindenki küzdött, hajtott, elveszett labdát nem 
ismerve, sikerre éhesen, időnként sziporkázó teljesítményt produkálva kiütötték ellen-
felüket. Nagy élményben részesítették a közönséget, a szurkolókat. Ma itt egy másfajta 
mérkőzésre van kilátás, de a lendületből nem szabad visszavenni, ott kell folytatni, ahol 
szerdán abbahagytuk. 

acsay



Cseppek A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
E-mail: attila.acsay@gmail.com, www.szolnokiolaj.hu 

Felelős kiadó: Acsay Attila sportszervező 
Nyomdai kivitelezés: Tápió Nyomda Kft. • ISBN 978-963-88554-0-4

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

RepTÁr Szolnoki RepÜlOmÚzeum
www.reptar.hu

Nyitvatartás: Keddtől-Vasárnapig 10:00-18:00

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

TÁMOGATÓK:

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

www.tiszaablak.hu E-mail: ertekesites@tiszaablak.hu

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

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.


