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Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig,
szombaton: 7.30 -12.00 óráig

Róza Vendéglő

Telefon: 06 56-376-118

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

5000 Szolnok,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 400 805

Fotók: Bugány János

A képről hiányzik Alex Murphy (5)

Ülő sor: (balról-jobbra) Benke Szilárd (11), Andrew Rowsey (0), Csák Bence (30), Szabó Zoltán (masszőr),
Kovács Péter (10), Vojvoda Dávid (9), Tóth Zoltán (12)

Álló sor: (balról-jobbra) Dragan Aleksic (vezetőedző), Szarvas Gábor (edző), Jaylin Airington (1), Tóth Ádám (5),
Luksa Andric (4), Samuel Taiwo (6), Strahinja Milosevic (24), Rudner Gábor (7), Jakab Máté (edző)

RED OKTOBER CANTU
Cantau városa Észak-Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében található. Lakosainak száma a 2017. januári adatok szerint 39 889. Légvonalban Szolnoktól 864 km távolságra van. A kosárlabdaklubot 1936-ban alapították. Tekintélyes
múltja van a csapatnak, igaz a sikereket nem mostanában érték el. Az Olasz Ligát
háromszor nyerték meg, a kupát pedig négyszer. Nyertek Euró ligát kétszer, legutóbb
1981-ben. Az elmúlt szezonban a hazai elit bajnokságban a hetedik helyen végeztek.
Hat amerikai légióssal kezdik meg a szezont, a hazai játékosok kiegészítő szerepet
töltenek be. A klub jelenlegi tulajdonosa az orosz üzletember, Dmitry Gerasimenkó
2018 júniusában szerződtette vezetőedzőnek honfitársát, Evgeniy Pashutint. Teljesen új kerettel készülnek, a tavalyi csapatukból szinte senki sem maradt. A hazai mérkőzésüket egy szoros
küzdelemben megnyerték ellenünk minimálisan, és minden bizonnyal a Tiszaligeti Arénában is küzdeni
fognak a tovább jutásukért.

Itt a szurkolók beszélnek:
Szolnokon, a Hunyadi utcában laktam. Az állomás közelében az úgy nevezett Piros
iskola mellett, ahol volt egy szabadtéri kosárlabdapálya. Oda jártam a haverokkal
játszani, komoly csaták folytak. Később egy darabig jártam edzésekre „Paszuly” bácsihoz a Közgazdasági Technikum tornatermébe, de nem mélyültem el a játékban,
azonban megszerettem és megismertem. Kijártam az Olaj mérkőzéseire, sőt vidékre
is elkísértem a csapatot, jó bulik voltak. Ott voltam Kecskeméten 1989-ben, amikor
Misek Csaba utolsó kosara az „A” csoportba kerülést jelentette, és a 800 szolnoki
szurkoló önfeledten ünnepelt a Hírös város sportcsarnokában. Később ugyan figyeltem az Olaj kosárlabdáját, de „átnyergeltem” a motorsportra. A legjobb eredményemet 1995-ben értem el, amikor 250 köbcentiméteres kategóriában a Magyar Gyorsasági Bajnokságon második lettem. Dolgoztam külföldön, de most már évek óta
Kovács László
itthon vagyok, és a mérkőzéseken hot doggal táplálom a szurkolókat. Azért látom a
találkozók nagy részét a munkám mellett, és ha nagyon izgalmas a találkozó, akkor vendégeimnek egy kicsit
várakozni kell. A mostani szezont szurkoló társaimmal együtt már nagyon várjuk. Formálódik, alakul az új
gárda, úgy vélem, jók leszünk ismét. Az olasz csapat hazai pályájukon egypontos előnyre tett szert, amelyet
Szolnokon le lehet dolgozni, és jöhet a következő forduló a bajnokok mezőnyében – vélekedik Kovács Lacika.

Az én rovatom…

Minden szezonkezdés előtt nagy várakozással figyelem a csapat alakulását, és várom a rajtot. Természetesen így van ezzel a csapat szurkolóinak mindegyike. Várjuk a mérkőzéseket, a találkozást a
csapattal és szurkoló társainkkal. Az idei szezon, úgy vélem, biztatóan alakul. Vannak ugyan olyan
dolgok, amelyek sokunk számára kissé érthetetlenek. Kezdjük mindjárt az elején! Mint honi bajnokok aspirálhatunk a Bajnokok Ligájába. No persze, hogy oda jussunk, selejtezőket kell játszani.
Ez rendjén is van, mert az elit mezőnybe való kerülést ki kell érdemelni. Az már számomra érthetetlen, hogy a selejtezők időben ütik a világbajnoki mérkőzések programját. Nagy valószínűséggel
minden nemzet bajnokcsapatában vannak válogatott játékosok és nagyon nehéz összeegyeztetni a
programot, a felkészülést mindkét szinten. Nem tudom és meg is haladja az én kompetenciámat,
hogy elmarasztaljam az ügyek intézéséért felelős szervezetek működését, de úgy vélem, valami itt
azért nem teljesen tökéletes. Csapatunk az olasz ellenféllel szemben hátrányos helyzetbe került a
nemzeti válogatottak programja miatt, de az Olaszországban lejátszott szoros mérkőzést követően
van realitás a tovább lépésre. A folytatásban, ha most, ma sikerül nyerni csapatunknak, akkor a
ciprusi AEK Larnaca és a belga Telenet Giants Antwerp párharc győztesével találkozunk. Az első
mérkőzésükön idegenben a belgák nyertek kilenc ponttal.

acsay

Ha ellátogatsz a RepTárba, ezzel a kuponnal
díjmentesen veheted igénybe a MiG-21-es és
JAK-52-es PILÓTAPONTOT.
Beváltható: 2018. december 31-ig. A kupon készpénzre nem váltható,
kizárólag a belépőjegy megvásárlásával együtt érvényes. Nyitvatartás: K-V 10:00-18:00

www.reptar.hu

TÁMOGATÓK:

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

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

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

