
Cseppek

31. 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”

2018.06.14.

A DÖNTŐ HARMADIK FELVONÁSA
Csapatunk közel volt a bravúrhoz, hogy meg-
szerezze a döntő második győzelmét idegen-
ben, a Falco otthonában. A végjátszma azonban 
nem jött össze a fiúknak, az ellenfél kihasználta 
a hibákat, és három ponttal győzött. A folytatás 
ma itt következik, és úgy gondolom, hazai kör-
nyezetben az esély az Olajnál van. A kosárlab-
dát szerető közvélemény valószínű, hogy örül 
az eredménynek, mert több jó mérkőzés meg-
tekintésére lesz lehetősége. 
Csapatunk vezetőedzője, Dragan Aleksic nyi-
latkozata a szombathelyi mérkőzést követően: 
„Volt nyerési esélyünk, hiszen 33-35 percig nagyon 
jól kosaraztunk, s kézben tartottuk a mérkőzést. Utá-
na azonban minden dobásunkat kihagytuk, s az utolsó 
negyedben szerzett mindössze hat pont miatt elúszott 
a győzelmünk. Ilyesmi még nem fordult elő velünk a 
szezonban, sokkal, de sokkal jobban kell játszanunk és  
összpontosítanunk csütörtökön.”

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
Bajnoki döntő, harmadik mérkőzés

SZOLNOKI OLAJ KK – FALCO KC SZOMBATHELY

A döntő negyedik mérkőzésére 2018. 06. 18-án, 18.00 órai kezdettel Szombathelyen kerül sor, és 
ha szükséges az ötödik találkozó, az 2018. 06. 20-án, 18.00 órakor lesz itt, a Tiszaligetben.

Jétékvezetők: Cziffra Csaba, Győrffy Pál, Frányó Péter • Ellenőr: Bodrogváry Iván

Szakmai stáb: (balról-jobbra) Szarvas Gábor, Dragan Aleksic, Jakab Máté



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 
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Nagyot küzdött, és nyert hazai pályáján a Falco. A csapatba beszállt a sé-
rüléssel bajlódó Darin Govens is, aki saját felelősségére vállalta a játékot. 
A hazai publikum örülhetett a győzelemnek, amely után így nyilatkozott 
a születésnapját is ünneplő Srecko Sekulovic, a hazaiak vezetőedzője: 
„Nagyon köszönöm a szép születésnapi ajándékot, vereség után nem érez-
ném magam ennyire jól, az biztos… Hullámzóan játszottunk, s nem ez volt 
az első összecsapás a szezonban, amelyet az utolsó két percben sikerült meg-

nyernünk. A harmadik negyedben a távoli dobásaink nem ültek, ezért voltak problémáink, jó 
védekezéssel azonban túllendültünk. A nyomás most a Szolnokon van. Govens hétfőn este szólt, 
hogy mindenképpen játszani akar, ritka nagyszerű sportember.”

Az Olaj kosárlabdájával a párom révén kerültem kapcsolatba, aki már 
hosszú évek óta a csapat elkötelezett szurkolója. Engem is „megfertőzött” 
a játék, amikor 2010-ben elvitt egy kosármérkőzésre. Amit ott tapasztal-
tam, az nagyon megtetszett, és én is beálltam a szurkolók táborába. A 
legutóbbi szombathelyi találkozón is ott voltunk, szorítottunk a sikerért, 
úgy vélem, kevés hiányzott a győzelemhez, de az utolsó periódusban a 
kinti dobásaink nem ültek, és ha a palánk alatti játékra koncentráltunk 
volna, talán meglett volna a siker. Azt gondolom, hogy ma itt győzni 
fogunk, és megőrizzük a pályaelőnyünket. A következő szombathelyi ösz-

szecsapáson, ha jobban odafigyelnek a fiúk, lehet győzni, de ha mégsem, akkor a jövő hét 
szerdáján ünnepelhetjük az újabb bajnoki győzelmünket – vélekedik Anita, az elkötelezett 
Olajszurkoló.

Itt a szurkolók beszélnek:

Györfi Anita 

Az én rovatom…
Nem sikerült győzni Szombathelyen a bajnoki döntő második mérkőzésén. Közel 
álltunk a sikerhez, de a végjátszmában hibázott csapatunk. A játékban benne van, 
hogy nem sikerülhet minden, pedig ott voltunk a győzelem kapujában. El kell is-
merni, hogy a szombathelyi sárga-feketék hősiesen küzdöttek, és a finisben az Olaj 
fölé kerekedtek. Úgy gondolom, a csapatunk levonja a tanulságot a nyerhető találko-
zó elvesztéséből, és ma itt nem lesz kétség, hogy melyik csapat esélyes a bajnokság 
megnyerésére. Az már bizonyos, hogy nem lesz söprés, de még a lehetősége fennáll, 
hogy az Olaj Szombathelyen gyűjti be a bajnoki címet, de ha nem, akkor hazai pályán 
ünnepelhetünk, ezt biztosra veszem.

acsay

FALCO KC SZOMBATHELY
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GLOBÁLIS PREVENCIÓ
Munkavédelmi Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

E-mail: dogeics@gmail.com • Telefon: 06 30/49-72-678
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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


