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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”

2018.10.17.

Euro Cup 2018/2019
Mivel csapatunk az olasz MIA Red Oktober Cantu ellen a Bajnokok Ligája első selejtező körében 
kettős vereséggel kiesett, így az Euro Cup versenysorozatában folytatja nemzetközi szereplését. Az 
előre lefektetett séma alapján csapatunkat a „H” csoportba sorolták, ahol a szombathelyi Falco 
mellett az angol Leicester Riders és az olasz Dinamo Banco di Sandegna Sassari lesz a vetélytárs. A 
csoportból az első két helyezett bejut a legjobb tizenhat közé, a harmadik és a negyedik helyezett-
nek pedig véget ér a szereplés.
A csoportmérkőzéseink időpontjai:

2018. október 24. (szerda)  18.00 óra  Dinamo Sassari – Szolnoki Olaj KK
2018. október 31. (szerda)  18.00 óra  Szolnoki Olaj KK – Leicester Riders
2018. november 07. (szerda)  18.00 óra  Falco KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK
2018. november 14. (szerda)  18.00 óra  Szolnoki Olaj KK – Dinamo Sassari
2018. november 21. (szerda)  18.00 óra  Leicester Riders – Szolnoki Olaj KK

Legutóbb Sopronban, a hazai bajnokságban csapatunk vereséget szenvedett.  A végjátszma szoros 
küzdelmet hozott, és egylabdás mérkőzésen vesztettünk. Csapatunk vezetőedzője, Dragan Aleksic 

így értékelte a találkozót: „Gratulálok 
a Sopronnak, kemény mérkőzést játszottunk velük. Kissé megleptek 
minket a támadólepattanókkal, ez az egész mérkőzésen problémákat 
okozott nekünk. Túl sok második esélyt adtunk nekik, és ez nem fér 
bele, ha idegenben nyerni szeretnénk, de végül egy labda döntötte el 
a találkozót. Nagyszerű hangulat volt, szerintem mindkét csapatnak 
jólesett ilyen atmoszférában játszani. Remélem, a szolnoki visszavá-
gón is hasonlóan jó mérkőzést játszhatunk velük.”

FIBA EUROPE CUP „H” CSOPORT ELSŐ KÖRÉNEK MÉRKŐZÉSE
SZOLNOKI OLAJ KK – FALCO KC SZOMBATHELY

Legközelebb Kaposváron lép pályára csapatunk 2018. október 20-án (szombaton), majd idegenben  
az olasz Sassari ellen játszik az EuroCup versenysorozatában 2018. október 24-én (szerdán), ezt 
követően hazai pályán 2108. október 27-én 18.00 órai kezdettel a magyar bajnokságban fogadja 
az Atomerőmű csapatát a Tiszaligetben.

Játékvezetők: Christoph Rohacky (osztrák), Nikola Perlic (horvát), Nicolea Dragon-Alin (román)
FIBA-ellenőr: Gencsev Plámen dr. 

Benke Szilárd (11) sikeresen 
illeszkedett be csapatunkba



Reddic Juvente Kucsora Csaba Bíró Olivér Váradi Benedek

Ron Curry Hódi Patrik Tóth Norbert Stefan Balmazovic

Julian Norfleet Evan Bruinsma

A FALCO KC SZOMBATHELY CSAPATA

Mez szám: 1
Magasság: 206 cm

Született: 1992
Nemzetiség: USA

Mez szám: 11
Magasság: 193 cm

Született: 1993
Nemzetiség: USA

Mez szám: 23
Magasság: 188 cm

Született: 1991
Nemzetiség: USA

Mez szám: 3
Magasság: 190 cm

Született: 1998
Nemzetiség: magyar

Mez szám: 12
Magasság: 198 cm

Született: 1996
Nemzetiség: magyar

Mez szám: 7
Magasság: 196 cm

Született: 1993
Nemzetiség: magyar

Mez szám: 13
Magasság: 203 cm

Született: 1986
Nemzetiség: magyar

Mez szám: 10
Magasság:194 cm

Született: 1995
Nemzetiség: magyar

Mez szám: 21
Magasság: 199 cm

Született: 1989
Nemzetiség: szerb

Mez szám: 33
Magasság: 203 cm

Született: 1992
Nemzetiség: USA

SZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2018. OKTÓBER 1-JÉTŐL
FELSZERELÉS: Csapatonként minden felszerelésnek 
azonos színűnek kell lenni, kompressziós kar- és lábvé-
dők, fejvédő, kar- és csuklószorítók.
BEDOBÁS: Amikor a negyedik negyedben, vagy bár-
mely hosszabbításban a mérkőzésóra 2:00 percet vagy 
kevesebbet mutat, a védő játékos semmilyen testrészével 
nem nyúlhat át a pálya vonalán azért, hogy zavarja a be-
dobást. A játékvezetőnek megelőző karjelzést kell alkal-
maznia figyelmeztetésként a bedobás végrehajtása előtt. 
Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a játékos szabály-
sértést követ el, technikai hibát kell ítélni ellene.
TÁMADÓ IDŐ: A támadóórát vissza kell ugrasztani, ha 
a játékvezető hibát vagy szabálysértést ítél a labdabirtok-
ló csapat ellen. Ebben a helyzetben a korábbi labdabir-
tokló csapat ellenfele lesz bedobásra jogosult. Amennyi-
ben a bedobást a védőtérfélen kell elvégezni, a támadó 
időt 24 másodpercre kell állítani, ha a bedobást a táma-
dótérfélen kell elvégezni, a támadó idő 14 másodperc.
AZ UTOLSÓ KÉT PERC: Amikor a negyedik negyed-
ben, vagy bármely hosszabbításban a mérkőzésóra 2:00 
percet vagy kevesebbet mutat az után, hogy időkérést 

engedélyeztek annak a csapatnak, amelyik labdabirtok-
lásra jogosult a saját védőfélteréről, akkor a bedobásra 
jogosult csapat edzője dönti el, hogy honnan végzi el a 
bedobást, a támadó térfélen, jegyzőasztallal szembeni 
oldalon, a bedobó vonaltól, vagy a csapat védőtérfelén. 
Amennyiben a támadótérfélen történik a bedobás és 14 
másodperc vagy több idő van vissza, akkor 14 másod-
percre kell állítani a támadó időt, ha 13 másodpercet 
vagy kevesebbet mutat a támadó óra, akkor onnan kell 
folytatni. Ha a csapat a védőtérfélről hozza játékba a lab-
dát az óra 24 másodpercről indul, amennyiben a hátra-
lévő idő engedi, ha nem, akkor onnan kell folytatni, amit 
a támadó óra mutat.
TECHNIKAI HIBA: Ha technikai hibát ítélnek, 1 bün-
tetőt kell dobatni. A büntetődobást követően a labdát 
annak a csapatnak kell adni, amelyik a labdát birtokolta 
vagy jogosult volt arra, amikor a technikai hiba történt.
VEREKEDÉS: Bármelyik csapatpadon helyet foglaló 
személyt, miután elhagyja a csapatpad területét, és aktí-
van részt vesz egy verekedésben, ki kell állítani.

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.



Kosárlabda pályafutásom Szolnokon, a Varga Katalin Gimnázium tor-
naterméből kezdődött 1980 szeptemberében, ahol a Lőrincz házaspár, 
Icuka néni és Bandi bácsi vezette a kosaras foglalkozásokat. Amikor ki-
alakult a csapatunk, a Budapest Bajnokságban szerepeltünk és jó ered-
ményeket értünk el. Csapattársaim voltak: Kis Péter, Bede Miklós, Bódi 
Péter, akik a 1991-es bajnokcsapat keretében is benne voltak. Csapattár-
saim voltak még: Lugossy Norbert és Kovács Gábor, akik szintén ott vol-
tak az első csapat küszöbén, de a továbbtanulás szétszórt mindannyiun-
kat. Azért ma is büszke vagyok arra, hogy szerepelhettem annak idején 

az Olaj első csapatában. A mai találkozón győzelmet várok, kiindulva a 
bajnoki mérkőzés legutóbb lejátszott mérkőzéséből, ahol simán tudtunk 

felülkerekedni a szombathelyieken.  
Szerintem a mostani csapatunk nem olyan erős, mint a tavalyi. A fociban azt mondják, végy 

egy jó kapust, a kosárlabdában az a szisztéma, hogy legyen egy jó irányítód. Ez most véle-
ményem szerint az Olajnál hiányzik – véli Tamás, aki küzdött és játszott az Olaj színeiben. 

Itt a szurkolók beszélnek:

Dr. Molnár Tamás 
István

A sorsolás úgy hozta, hogy ismét összeakadt a két 
csapat az EuroCup versenysorozatában. Tizenkét 
nappal ezelőtt a hazai bajnokságban találkoztak az 
együttesek. A szombathelyi gárda akkor már túl volt 
egy soproni vereségen. A sors fintora, hogy most az 
Olaj mondhatja el ugyanezt a mai mérkőzés előtt. 
A hazai bemutatkozás a Savária Arénában jól sike-

rült a Falconak, mert igaz, az első negyedben a Kaposvár ráijesztett a 
szurkolókra, de a folytatásban simán győzött a hazai csapat, tizenkilenc 
ponttal. Minden bizonnyal nagy elszántsággal érkeznek Szolnokra és 
javítani szeretnének mérlegükön az Olajjal szemben.

FALCO KC SZOMBATHELY

Az én rovatom…
Ismét az Euro Cup versenyében szerepel csapatunk. Az elmúlt szezonhoz képest az a válto-
zás, hogy tavaly alulról kerültünk fel a török Trabzonspor legyőzésével, most meg az Bajno-
kok Ligája selejtezőjében alul maradtunk az olasz elsőosztályú Cantuval szemben. Így ismét 
az Euro Cupban versenyezhet csapatunk. A sorsolás szisztémája szerint egy csoportban 
vagyunk a szombathelyi Falcoval, az olasz Sassari és az angol Leicester Riders együttesé-
vel. Az esélyeink kedvezőek a tovább jutást illetően. Szerintem a Falcot legyűrjük, az angol 
csapatról olyan hírek érkeztek, hogy nem túl acélos társaság, a Sassarit meg ismerjük, már 
győztünk ellenük hazai pályán, úgy hogy reális esélyünk van a csoportból a második hely 
megszerzésére. A folytatást meg majd meglátjuk. 

acsay

Norflett, Julian (23), a tavalyról 
megmaradt légiós  



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


