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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”

2019.03.09.

Cseppek

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
SZOLNOKI OLAJ KK – ALBA FEHÉRVÁR

Legközelebb 2019. 03. 16-án 18.00 óra kezdettel Pécsen lép pályára csapatunk, majd 
2019. 03. 20-án (szerdán), 18.00 órakor Körmenden játszunk.  Hazai környezetben 
2019. március 23-án, 18.00 órai kezdettel a Kecskemét lesz a vendég a Tiszaligetben.

Játékvezetők: Praksch Péter, Ádám József, Pozsonyi László  • MKOSZ-ellenőr: Faidt Mihály 

Új játékos a csapatunk-
ban Nikola Malesevic

A 29 éves, 201 cm magas, leg-
inkább hármas poszton bevet-
hető játékos 
az amerikai 
Rhode Island 
e g y e t e m e n 
végzett. Eu-
rópában ját-
szott az Ad-
ria Ligában, 
L e n g y e l or-
szágban és a bosnyák bajnokság-
ban. A tavalyi és az idei szezonban 
a Steaua Bucuresti színeiben sze-
repelt, ahol 12,7 pontot és 6 lepat-
tanót átlagolt. 

NYOLCADSZOR NYERTE MEG 
AZ OLAJ A MAGYAR KUPÁT

• Álló sor, balról-jobbra: Jakab Máté (edző), Benke Szilárd (11), 
Nemanja Milosevic (23), Tóth Ádám (15), 
Luksa Andric (4), Taiwo Samuel (6), Strahinja Milosevic (24), 
Szarvas Gábor (edző), Dragan Aleksic (vezetőedző)

• Térdelnek, balról-jobbra: Rudner Gábor (7), 
Andrew Rowsey (0), Vojvoda Dávid (9), 
Kovács Péter (10), Csák Bence (30), Frikker Marcell (33)
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HUNYADI ÚT 32.HUNYADI ÚT 32.HUNYADI ÚT 32.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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A GYŐZELEM PILLANATAI GYŐRBEN



A zalaegerszegi diadalt követően 1991. április 11-én, azon a felejthetetlen 
csütörtöki éjszakán, amikor egyemberként megmozdult a város, én is el-
kötelezett híve lettem az Olaj kosárlabdájának, és attól kezdve követem az 
eseményeket. A későbbiek folyamán, lehetőségeink szerint, szponzorként is 
segítgettük a szakosztály munkáját. Amikor a � am, Róbert az első csapat 
játékosa lett, ez a kötődés még tovább erősödött, és tart mind a mai napig. 
Amit hiányoltam a múltban és a jelenben is, a vezetőedzők kevés � gyelmet 
fordítanak az utánpótláskorú játékosok szerepeltetésére. Tudom, hogy az 
eredménycentrikusság nehéz feladat elé állítja őket, de megoldást kellene ta-

lálni a problémára. Pillanatnyilag csapatunk helyzete a bajnoki vetélkedőt 
illetően kedvező, de hogy az is maradjon, ma itt győzni kell. A Fehérvár elleni találkozóknak több 
évtizedes tradíciója van, attól függetlenül, hogy milyen pozícióban vannak a csapatok. Úgy gon-
dolom, a győri kupasiker után az újabb bajnoki címet is begyűjti csapatunk – jelenti ki Józsi, a 
piros-feketék elkötelezett híve, az Olaj szurkolója.

Itt a szurkolók beszélnek:

Gaál József

A szebb napokat megélt gárdánál sok esemény zajlott le már a mostani sze-
zonban. Megváltak vezetőedzőjüktől, Branislav Dzunictól, cseréltek légi-
óst, sérülések sújtották őket, elküldték Luka Markovicsot. Nehéz helyzetbe 
kerültek, de most úgy látszik, kimásznak a gödörből. A legutóbbi három 
találkozójukat megnyerték, különösen a múlt szombati volt nagy fegyver-
tény, amikor Fehérváron a Falcot magabiztosan kényszerítették térdre. A 
mai mérkőzésen kívül az alapszakaszból még négy forduló van hátra, amire 

háromszor hazai környezetben kerül sor (Kaposvár, ZTE, Sopron). Idegenben Paksra mennek, 
ahol a kispadon a menesztett edző, Dzunic foglal már helyet. A közép rájátszás előtt úgy néz ki, 
biztosítani tudják helyüket a „közép házban”, és az ottani jó szereplésükkel talán bekerülhetnek 
az első nyolc csapat közé, résztvevői lehetnek a rájátszásnak. Minden bizonnyal nagy elszántság-
gal igyekeznek folytatni a jó szereplésüket a Tiszaligetben is.  

ALBA FEHÉRVÁR

Az én rovatom…
Felejthetetlen, nagy élmény volt a közelmúltban a Magyar Kupa megnyerése. A sajnálatos 
sérülések, a játszótársak elvesztése a folytatásban olyan energiákat szabadított fel cson-
ka csapatunkban, amivel a vérmes reményeket tápláló falcosok nem tudtak mit kezdeni. 
Most a bajnoki folytatásban egy nem várt vereség becsúszott Debrecenben, tragédia nem 
történt, továbbra is jelentős fórja van csapatunknak az alapszakasz elsőségéhez, de valljuk 
meg őszintén, rosszulesett a � askó két negyed kitűnő játékát követően. A régebbi szurko-
lók bizonyára emlékeznek, hogy volt már ilyen csapatunk történetében, amikor 2007-ben 
szintén megnyertük a kupát a Cziczás, Frana, Hollins, Kelley, Sabaliauskas, Jurkunas, Mol-
nár által fémjelzett csapattal, és azt követően kikaptunk Sopronban a bajnoki találkozón. A 
folytatásban bajnokok lettünk, remélem ez most is így lesz.

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 K� . • 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

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 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

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 

2766 Tápiószele, Holló út 5.
+36 20/982-1180, +36 30/397-3559, tapionyomda@gmail.com

50 EVE A MAGYAR

LEGIEROBEN

2019. MÁRCIUS 15. 17 ÓRA HELYSZÍN: REPTÁR SZOLNOKI
REPÜLŐMÚZEUM — A belépés díjmentes

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

Telefon: 06 30/731-6931


