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SZOLNOKI OLAJ KK – EGIS KÖRMEND
MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Rájátszás – második kör, harmadik mérkőzés
Játékvezetők: Papp Péter, Praksch Péter, Török Róbert • MKOSZ-ellenőr: Gincsai János dr.
A legközelebbi hazai mérkőzés, ha ma itt sikerül győznünk, akkor 2018. június 10-én
vasárnap a Szombathely, vagy a Székesfehérvár csapata ellen lesz.

FOLYTATÓDNAK AZ ELŐDÖNTŐK KÜZDELMEI
Sikerült Körmenden nyerni, ami nem kis fegyvertény. Így a döntőbe kerülés esélyei elérhető közelségbe kerültek. A másik ágon élesedik a küzdelem. A Székesfehérvár nagy küzdelemben legyőzte a
szombathelyi sárgákat, így már bizonyos, hogy háromnál több találkozót kell vívniuk a döntőbe jutásért. Csapatunk vezetőedzője,
Dragan Aleksic így vélekedett a körmendi találkozóról:
„Színvonalas és izgalmas meccsen sikerült legyőznünk a Körmendet. Nagyszerű hangulat volt a csarnokban s ehhez időnként magas
színvonalú játék is társult. Védekezésben több hibát is elkövettünk,
nem koncentráltunk eléggé a feladatra, ezért a végjátékot nagy
küzdelem jellemezte, de a sorsdöntő pillanatokban jó döntéseket
„B” közép
hoztunk. Most készülhetünk a harmadik összecsaRájátszás 1-4. helyért
pásra. Gratulálok a szurkolóknak és a mi szurkoFalco KC
lóinknak, akik eljöttek, támogattak minket.”
Szolnoki Olaj KK
2 győzelem
92-72, 80-77

Szombathely
1 győzelem
90-88, 90-94

Egis
Körmend
0 győzelem
72-92, 77-80

Alba Fehérvár
1 győzelem
88-90, 94-90

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 fotók Bugány János alkotásai
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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

EGIS KÖRMEND

Hazai pályán mindig jól teljesít a vasi kisváros csapata. Most is nagyot
harcoltak. Különösen a két magyar játékosuk, Ferencz Csaba és Csorvási
Milán vette ki a részét a pontgyűjtésben. Ketten több kosarat dobtak,
mint a többi játékos összesen. A körmendi edző, Antonis Constantinides így nyilatkozott a találkozó után: „Nagyon küzdelmes mérkőzést
játszottunk, védekezésben és támadásban egyaránt jól teljesített a csapat.
A Szolnok érettebb játékosokkal rendelkezik, s ezt rutinosan ki is használta. Kicsit csalódott vagyok, de nem adjuk fel a küzdelmet, megpróbálunk
nyerni Szolnokon. Ha a légiósaink is felzárkóznak a magyar játékosok teljesítményéhez, akkor nem vagyunk esélytelenek.”
Itt a szurkolók beszélnek:
Valószínű én voltam az Olaj szurkoló táborának a legfiatalabbja, mert
édesapám elmondása szerint egyéves koromban már kivitt mérkőzésre.
Sportos családba születtem, anyai nagyapám, Szatmári János kiváló labdarúgó volt. Édesanyám is a sport területén tevékenykedik mint a MÁV
és a Sportiskola Vívó Szakosztályának vezetőedzője. Én édesapám nyomdokain a kosárlabda sportágat választottam és rendszeresen művelem.
Az Olaj találkozóin mindig ott vagyok, és a „B” közép soraiban bíztatom
a csapatunkat, hazai pályán és idegenben is. Jó érzéssel tölt el, amikor
zúg a „Hajrá Olaj”, és énekeljük a különböző rigmusokat. A Körmenden
Barcsik Balázs
túl lépünk, mert idegenben is sikerült győzni ellenük, hazai pályán pedig
kötelező lesz a győzelem. A döntőbe a Falcot várom ellenfelül, de őket is legyűrjük, lehet, hogy
ötmérkőzéses lesz a küzdelem, de szolnoki győzelem lesz a vége. Az Olaj lesz a bajnok - jövendöli Balázs, az ifjú szurkoló.
Az én rovatom…
A legutóbbi idegenbeli mérkőzésen nagyot harcolt a csapatunk, mindenki oda tette magát, és igyekezett tudása legjavát adni. Nekem kezdettől fogva nagyon szimpatikus Kendrick Perry játéka, aki az alábbi nyilatkozatával tovább erősítette ezt bennem:
„Amikor utánanézel egy csapat múltjának, az egyúttal mindig egy mércét is jelent, hogy mit
kell elérni. A Szolnok évek óta az elitet képezi. Amikor ide érkezel, nem akarod azt, hogy a
jó széria a te évedben múljon ki, akkor legyen egy kis kisiklás. Nekünk, légiósoknak – legalábbis nekem – ez a legfontosabb, hogy a tradíciókhoz hűek legyünk, a szintet tartsuk, sőt
emeljünk. Ha ránézek a bajnoki zászlókra, büszke vagyok, hogy a kupasikerrel már én is
letehettem a névjegyemet itt. Ezek a zászlók sokkal tovább lesznek itt, mint én. Ezek az apró
dolgok nagyon motiválnak, amikor Szolnokra és a sikerekre gondolok. Kendrick Perry”
Reménykedem, hogy a következő szezonokban is büszkén nézhet majd a csarnokban
függő zászlókra.
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

