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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”

2018.10.06.

AZ ELSŐ HAZAI BAJNOKI
Megkezdődött a hazai bajnokság. Az első fordulóban az SZTE SZEDE-

ÁK volt az ellenfél Szegeden. A mérkőzés hazai rohamokkal indult, de a 
folytatásban csapatunk megnyugtató fölényre tett szert, megörvendeztet-
ve a szépszámú szolnoki szurkoló tábort. Érdekessége a bajnoki rajtnak, 
hogy a tavalyi szezon négyes döntőjében az Olajjal együtt szereplő vetély-
társak (Falco, Körmend, Alba) vereséget szenvedtek a bajnoki nyitányon.

A mai találkozó előtt csapatunk kapitánya, Vojvoda Dávid véleményét 
idézem: „A bajnokság első fordulójában voltak meglepő eredmények, de 
hála Istennek, velünk ez nem történt meg. Felkészültünk a Szegedből, és 
sikerült is győzni ellenük. A Falcoból is igyekeztünk készülni. Tulajdon-
képen majdnem teljesen új csapatuk van, Perl Zoli és Govens is távozott 

tőlük, de jó mutatókkal 
rendelkező külföldi-
ekkel pótolták hiányukat. Egyértelműen bízunk a mai 
győzelemben, teltházas mérkőzést remélek, ahol ismét 
megkapjuk szurkolóink támogatását, ami nagyon sokat 
segít mindnyájunknak.” 

MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA
SZOLNOKI OLAJ KK – FALCO KC SZOMBATHELY

Vojvoda Dávid (9)

Legközelebb Sopronban lép pályára csapatunk 2018. október 13-án (szombaton). 
Hazai pályán 2018. október 17-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel  

az Euro Cup versenysorozatában a Falco KC Szombathely lesz a vendég a Tiszaligetben.

Játékvezetők: Cziffra Csaba, Söjtöry Tamás, Minár László Balázs  
MKOSZ-ellenőr: Várhalmi Zsolt



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 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

A SZOLNOKI OLAJ KK programja 2019. március végéig
Nap Kezdés Mérkőzés Megjegyzés

2018. október 13. szombat 18.00 Sopron KC - Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2018. október 17. szerda 18.00 Szolnoki Olaj KK - Falco KC Szombathely Euro Cup

2018. október 20. szombat 18.00 Kaposvári KK – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki 

2018. október 24. szerda 18.00 Sassari (olasz)– Szolnoki Olaj KK Euro Cup

2018. október 27. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Atomerőmű SE Magyar Bajnoki

2018. október 31. szerda 18.00 Szolnoki Olaj KK – Leicester Riders (angol) Euro Cup

2018. november 03. szombat 18.00 ZTE KK - Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2018. november 07. szerda 18.00 Falco KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK Euro Cup

2018. november 10. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Debreceni EAC Magyar Bajnoki

2018. november 14. szerda 18.00 Szolnoki Olaj KK – Sassari (olasz) Euro Cup

2018. november 18. vasárnap 18.00 Alba Fehérvár – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2018. november 21. szerda Leicester Riders (angol) – Szolnoki Olaj KK Euro Cup

2018. november 25. vasárnap 18.00 Szolnoki Olaj KK – Pécsi VSK Magyar Bajnoki

2018. december 15. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – BC Körmend Magyar Bajnoki

2018. december 20. csütörtök 18.00 Kecskeméti TE – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2018. december 27. csütörtök 18.00 Szolnoki Olaj KK – Jászberényi KSE Magyar Bajnoki

2018. december 30. vasárnap 18.30 TF-Budapest – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2019. január 05. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Szegedi TE SZEDEÁK Magyar Bajnoki

2019. január 12. szombat 18.00 Falco KC Szombathely –Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2019. január 19. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Sopron KC Magyar Bajnoki

2019. január 26. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Kaposvári KK Magyar Bajnoki

2019. február 02. szombat 18.00 Atomerőmű SE – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2019. február 09. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK - ZTE KK Magyar Bajnoki

2019. március 02. szombat 17.00 Debreceni EAC – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2019. március 09. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Alba Fehérvár Magyar Bajnoki

2019. március 16. szombat 18.00 Pécsi VSK – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki 

2019. március 20. szerda 18.00 BC Körmend – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki

2019. március 23. szombat 18.00 Szolnoki Olaj KK – Kecskeméti TE Magyar Bajnoki 

2019. március 27. szerda 19.00 Jászberényi KSE – Szolnoki Olaj KK Magyar Bajnoki



Alaposan kicserélődött a szombathelyi gárda. A spanyol első osztályba szerződött Perl 
Zoltán, a magyar válogatottat is erősítő Darrin Govens pedig Fehéroroszországban 

folytatja karrierét.
Az idáig lejátszott egy bajnoki mérkőzésből messzemenő következtetést ugyan nem le-
het levonni, de azért az mutat valamit, hogy a csapat pontjaiból a három amerikai új 
játékos 58 pontot termelt. A másik két légiós 10 pontot gyűjtött, a maradék kilenc pontot 

a magyar játékosok hozták össze. Figyelemre méltó a mai vendégeinknél, hogy a Sopron 
ellen, Bruisma Evan John, a huszonhat éves és 202 cm magas, négyes poszton pattogtató 

játékos 34 ponttal terhelte meg az ellenfél kosarát, 68%-os mezőny mutatóval. Valószínű, hogy 
mai vendégeinket fűti a visszavágás vágya a legutóbbi bajnoki döntőben elszenvedett vereség miatt. 
Váradi Benedek, a csapatkapitány így nyilatkozott a szolnoki mérkőzés előtt:
„Csak úgy nyerhetünk, ha összeáll a védekezésünk, minél agresszívabbnak kell lennünk, és a Szolnok kulcsjá-
tákosaira odafigyelni. Jó csapatról beszélünk, de nem feltartott kézzel megyünk oda, szeretnénk idegenben is 
győzelmeket elérni. Nehéz a sorsolásunk így, hogy két idegenbeli találkozóval kezdünk, nehéz lesz megtalálni 
a saját ritmusunkat, de a bajnokság, mint már mondtam, nagyon hosszú és még sok minden előttünk van. 
Lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek, de ezekből együtt ki kell lábalnunk.”

Aktívan atletizáltam és kiegészítő sportágként, különösen a téli időszakban, társa-
immal lejártunk kosárlabdázni a hatvanas évek elején. Akkortájt alakult, formá-
lódott az Olajos kosárlabdaszakosztály is. Sokat edzettünk és játszottunk együtt. 
Megismertem és megszerettem a játékot, de az atlétika maradt számomra továbbra 
is a fő sportág. Sok szép sikernek voltam részese, egyik legemlékezetesebb, amikor 
Oros János, Tóth Béla és Kocsondi Csaba társaságában magyar bajnokok lettünk, 
4 x 100 méteres váltófutásban. Azért továbbra is figyelemmel kisértem kosarasok 
tevékenységét. A kétezres évek elejétől viszont családi esemény lett a csapat talál-
kozóinak a látogatása. Az évek múlásával törzsszurkolók lettünk, és ha egy mód 
van rá, elkísérjük kedvenceinket mindenhová. Úgy érzem és remélem, hogy a honi 
mezőnyben meg tudjuk ismételni az elmúlt szezon sikereit. A Euro Cupban pedig 
minél tovább tudunk majd menetelni. Most itt a mai mérkőzésen biztos szolnoki 
sikert várok és remélek – bizakodik Ferenc, a kiváló sportember.

Itt a szurkolók beszélnek:

Szabó Ferenc

Az én rovatom…
Ma hazai közönség előtt mutatkozik be csapatunk a honi mezőnyben, nem is akárki az ellenfél, 
a tavalyi bajnokság ezüstérmese. Volt már hazai fellépés a Bajnokok Ligájában, az első selejtező 
körben, ami ugyan fájó volt, nem sikerült a továbbjutás, de ez már a múlté, fátylat rá. A bajnoki 
rajt Szegeden sikerrel zárult. Az új légiósok bemutatkozását mindig nagy várakozás előzi meg, így 
van ez most is. Kiválasztásuk nagyon nehéz és felelősségteljes feladat. Megtörténhet, hogy rossz 
döntés volt a választás, saját klubunkban is volt már erre példa, és cserére került sor. Valószínű 
sokan emlékeznek Justin Holiday szolnoki szereplésére és kezdeti produkciójára, sokan megkér-
dőjelezték szereplését az Olajban. Volt hozzá türelem és a végén nyerő embere lett csapatunknak, 
és tőlünk került a csúcsra, az NBA-ba. Említhetném Aaron Craft szolnoki szerződtetését is, akitől 
ideje korán megvált az Olaj, ám a folytatásban európai élcsapatokban kamatoztatta tudását, siker-
rel. Nehéz az új játékosoknak az átállás, bizonyára nem felejtettek el játszani, csak még nem hozzák 
azt a teljesítményt, amely elvárható lenne. Kapja meg a bizalmat, a biztatást minden új játékos, 
hogy hozni tudja önmagát. Amennyiben a teljesítményével a későbbiekben is adós marad, akkor 
viszont a csapat érdekében lépni kell.

acsay

FALCO KC SZOMBATHELY



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 Kft. • 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

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

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


