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SZOLNOKI OLAJ KK – ATOMERŐMŰ SE
MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Rájátszás – harmadik mérkőzés
Játékvezetők: Papp Péter, Frányó Péter, Kovács Nimród • MKOSZ-ellenőr: Faidt Mihály
A legközelebbi hazai mérkőzés, ha ma itt győz a csapat, 2018. május 28-án lesz.)

A NEGYEDDÖNTŐ KÜSZÖBÉN

Vojvoda Dávid (9)

Pakson is sikerült nyernünk. A hazaiak becsülettel és jól harcoltak, de idővel kiütközött a két együttes közötti minőségi különbség. Dragan Aleksic,
csapatunk vezetőedzője így nyilatkozott a mérkőzést követően: „Köszönöm
a szurkolóinknak, hogy ilyen sokan elkísértek bennünket. Hétfőn szeretnénk
lezárni a párharcot, bár nem számítok könnyű találkozóra.”
Csapatunk kapitányát, Vojvoda Dávidot betegsége miatt kénytelen volt
nélkülözni csapatunk, de reméljük, hamarosan újra a pályán látjuk. Dávidot a FIBA Europe Cup versenysorozatában beválasztották a legjobb
európai játékoRájátszás 1-8. helyért
sok alkotta ötösSzolnoki Olaj KK
Falco KC Szombathely
1 győzelem
2 győzelem
be.
91-88, 104-107
92-60, 82-96
Gratulálunk!
Atomerőmű SE
Zalaegerszegi TE
0 győzelem
60-92, 82-96

1 győzelem
88-91, 107-104

Egis Körmend
1 győzelem
77-59, 78-93

Alba Fehérvár
2 győzelem
104-74, 82-79

Kecskeméti TE
1 győzelem
59-77, 93-78

Pécsi VSK
0 győzelem
74-104, 79-82

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.
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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 fotók Bugány János alkotásai

F

ATOMERŐMŰ SE

Hazai pályán legutóbb eléggé foghíjas lelátó fogadta a csapatokat.
Ruják András, a válogatott irányító játékos civilben ült a kispadon,
nem tudta vállalni a játékot sérülés miatt. Ponterősen, jól kezdte a
találkozót az Atom gárdája, szórták a triplákat. A sikersorozat egy
negyedig tartott, azt követően a vendégek akarata érvényesült. Az
utolsó összecsapásra minden mindegy alapon, bizonyára minden teher nélkül fognak ma itt pályára lépni és valószínű meg szeretnék nehezíteni a szolnokiak dolgát, hogy ne sima három vereséggel búcsúzzanak a bajnokságtól.
Itt a szurkolók beszélnek:

Fiatalon a motor- és autósporttal volt kapcsolatom amatőr alapon.
Kisújszálláson, ahol éltem, az egyik hölgy rokonom kosárlabdázott és
az ő mérkőzéseit látogatva ismertem meg ezt a sportágat. Közelebbi kapcsolatba akkor kerültem a kosárlabdával, amikor benősültem
a szolnoki Szilágyi családba, ahol majdnem mindenki játszott. Sógorom, Szilágyi Andor, akit kosaras berkekben, „Dolfi”-ként ismernek, úgy mesélte, hogy volt olyan mérkőzés, amikor öt Szilágyi volt
egyszerre a pályán csapatot alkotva. Az Olajjal a kapcsolatom közel
Vígh István
negyvenéves múltra tekint vissza. Mindig szerettem, imádtam a csapatot, akkor is, ha kikaptak és szidtam a játékosokat. Nekem ez a sportág a mindenem,
ha tehetjük, a családommal együtt elkísérjük az együttest mindenüvé. Jó most ez a gárda,
úgy vélem, a Pakson simán túllépünk, és valószínű a Körmend lesz a következő vendég a
Tiszaligetben. Az már kissé nagyobb falat lesz, de emészthető. A döntőbe a Falcot várom,
no de ne szaladjunk ennyire előre, addig még sok víz lefolyik a Tiszán – vélekedik Pista,
az ősrégi szurkoló.
Az én rovatom…

Csapatunk a várakozásnak megfelelően vette, és bízom benne, hogy veszi is az
akadályokat a rájátszásban. A riválisainknál azonban akadtak meglepetések. A
„nagy” Falco megbotlott a szomszédvárban, Zalaegerszegen, igaz nagy volt a
küzdelem, hiszen háromszori hosszabbításban dőlt el a játék a ZETE javára. Az
Alba Fehérvárt is megszorongatta a PVSK, sajnos nem eléggé, mert minimálisan
ugyan, de három ponttal győzött a Fehérvár. A Kecskemét magabiztosan legyőzte
az Egis Körmend gárdáját, és úgy néz ki, már bizonyos, hogy nem hárommérkőzéses lesz a párharc. Számunkra jó lenne, ha most itt ma letudnánk a rájátszás első
körét, és nyugodtan készülhetnénk a folytatásra.
acsay

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.

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
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A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.

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

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

