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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”

2017.10.18.

FIBA EUROPE CUP 32-es FŐTÁBLA
SZOLNOKI OLAJ KK – KARPOS SOKOLI

A legközelebbi hazai mérkőzés 2017.10.21-én 18.00 órai kezdettel lesz az 
Atomerőmű SE csapata ellen

Játékvezetők: Sebastien Clivaz (svájci), Mehmet Karabilecen (török), Borys Shulga (ukrán)
FIBA-ellenőr: Erich Kratschmer (osztrák)

A FŐTÁBLÁN
Csapatunk könnyedén túljutott a második 
selejtező körben svédországi ellenfelén. 
Nincs pihenő, a szegedi találkozón a fiúk 
hozták a kötelezőt, igaz, a vége felé kicsit 
meleg volt a helyzet, de az a lényeg, hogy 
meglett a győzelem. Közben kialakult a 
FIBA Europe Cup további mezőnye. A har-
minckét együttest nyolc négyes csoport-
ba sorolták. Az Olaj a „H” jelűbe került, 
a szombathelyi Falco, az orosz Nyizsnij 
Novgorod és mai vendégünk, a macedón 
Karpos Sokoli társaságában. A négy csapat 
körmérkőzést játszik oda-vissza alapon, és 
a két első jut tovább a legjobb tizenhat közé.

PERRY KENDRICK (3)
A közönség szimpátiáját élvező, kiváló irá-
nyító amerikai játékost kérdeztem, aki az 
elmúlt szezont mai ellenfelünknél töltötte.

 – Milyen információid vannak volt csapatodról?
 – A vezetőedzői tisztet Borce Daskalovski vette át, aki tavaly má-
sodedző volt, nagyon képzett motivált szakember. A csapatban 
többnyire maradt a régi állomány, de vannak újak is. A játék idő 
nagy részét a légiósok használják, de bizonyára kapnak lehe-
tőséget a macedón játékosok is. A mi 
csapatunk nagyon erős, bárki van a 
pályán, támadásban és védekezésben 
tudjuk hozni az eredményt. Nálunk 
aktívabb a rotáció, mint a mai vendé-

geinknél. Biztosra veszem, hogy 
ma itt mi fogunk nyerni, mert 
ilyen közönség előtt, ahol feláll-
va, tapsolva, buzdítanak ben-
nünket, nem lehet más az ered-
mény, csak a győzelem – zárja 
mondandóját az Olaj 3-asa.  



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 

A KARPOS SOKOLI CSAPATA

Álló sor (balról-jobbra): Borce Daskolovski vezetőedző, Comagic, Zarko (20) Pelic, Nenad (14)  Labovic, Dragan (26) Nikolovszki, Kiril (11)  
Gjuroski, Stojan (99) Sapundjiev, Ivan (10) Antal Tasevski edző, 

Térdelnek (balról-jobbra): Sokolov, Darko (6) Brown,Jaylon (3) Collins, Anthony (1) Antanasov, Andrej (7) Jakimovski, Damjan (2) McFadden, Thaddus (12)

Jelmagyarázat: N = mez szám, M = mérkőzések száma, Pá = össz. dobott pont  mérk.átl.,Idő= a pályán töltött idő átlaga, R = rádobás, S = sikeres dobás, T = támadó lepattanó, 
V = védő lepattanó, Ö = össz.lepattanó, F = elkövetett fault, Kf = kiharcolt fault, A = adott blokk, Ka = kapott blokk, El = eladott labda, Sze = szerzett labda, Gp = gólpassz.

SZOLNOKI OLAJ KK

Vezetőedző: Dragan Aleksic, edzők: Szarvas Gábor és Jakab Máté 

N NÉV M Pá Idő 
perc

 2 pont 3 pont Büntető Lepattanó Fault Blokk Labda Gp VAL.
R S % R S % R S % T V Ö F A El Sze

Összesítés 80,1 pont 220 128 58,2 210 75 35,7 106 80 75,5 67 165 232 135 34 78 61 122 649,0

Átlag/mérkőzés 561,0 31,4 18,3 58,2 30 10,7 35,7 15,1 11,4 75,5 9,6 23,6 33,1 19,3 4,9 11,1 8,7 17,4 92,7

3 Perry, Kendrick 4 16,3 31,2 28 20 71,4 12 3 25,0 20 16 80,0 0 13 13 16 0 8 8 21 19,5

4 Andric, Luksa 4 7,8 24,3 22 15 68,2 0 0 0,0 3 1 33,3 6 14 20 11 3 7 0 11 12,3

5 Taiwo, Samuel -

6 Polyák László 4 4,0 16,1 7 3 42,9 6 3 50,0 4 1 25,0 2 5 7 11 0 1 2 0 3,5

 7 Rudner Gábor -

 9 Vojvoda Dávid 4 20,0 29,8 32 20 62,5 22 11 50,0 11 7 63,6 3 18 21 13 0 9 3 6 18,5

10 Kovács Péter 1 0,0 4,4 0 0 0,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 3 0 0 0 0 -1,0

12 Ford, Quincy 4 8,3 26,9 17 7 41,2 19 5 26,3 8 4 50,0 10 18 28 5 1 8 4 6 9,0

15 Tóth Ádám 4 4,5 15,9 20 9 45,0 0 0 0,0 0 0 0,0 10 3 13 8 1 4 2 1 5,0

21 Anda Dávid -

22 Phillip, Tarik Tobias 4 9,3 23,2 12 8 66,7 11 3 27,3 19 12 63,2 0 14 14 4 1 5 11 8 11,8

24 Milosevic, Srahinja 4 13,8 29,6 35 19 54,3 12 2 16,7 14 11 78,6 6 13 19 10 1 10 6 11 13,3

30 Csák Bence -

33 Frikker Marcell -

11 Tóth Zoltán 1 0,0 7,6 1 0 0,0 2 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 -2,0

FIBA Europe Cup összesített statisztikája



Vidéken, Újszászon éltem, 1993 környékén apukám kíséretében 
– ő egyébként focizott - voltam először Olajmérkőzésen, tizennégy 
évesen. Nem sokkal azelőtt nyerte első bajnokiját a csapat, és na-
gyon népszerű volt. Ezt követően kedvesem, későbbi férjem nagy 
kosárrajongó volt, így nem volt kérdéses a folytatás. Közben meg-
születtek a gyerekek, így volt némi szünet, de most már négy éve a 
harmadik legkisebb gyermekem is csatlakozott hozzánk, sőt anyu-
kám is a szurkoló tábort erősíti. Az idei szezon csapatáról nagyon 
pozitív a benyomásom. Örültünk, amikor Vojvoda Dávid nálunk 
maradt, és tetézte örömünket Milosevic visszatérése és Andric szer-
ződéshosszabbítása is. A többiek és az újak is jól illeszkednek be a 
munkába, így úgy vélem, jó lesz a CSAPATUNK, és remélhetőleg 

minél tovább tudunk menetelni itt is ott is. Ma itt természetesen győzelmet várok és ezért 
fogunk szurkolni – mondja Katalin.

Itt a szurkolók beszélnek:

Papp-Földi Katalin és férje 
Papp Gábor 

A klub nem régen, 1996. december végén alakult Skopjében, Macedónia fővárosában. Az ez-
redforduló óta résztvevője a nemzeti bajnokságnak. Fennállásának legsikeresebb szezonja volt 
a legutóbbi. Második lett a honi bajnokságban az MZT Skopje mögött, a kupadöntőt viszont 
megnyerte. Indult az Adria Ligában, ahol a tizedik helyen végzett a begyűjtött tíz győzelemmel 
és tizenhat vereséggel. A csapat hazai találkozóit a hétezer személyes Boris Trajkovsi Arénában 
játssza, amelynek névadója a klub néhai elnöke. Jelenlegi keretükben három amerikai játékos 
van, Collins, Anthony, aki irányító szerepkörben játszik, ugyanúgy, mint Brown, Jaylon. A har-
madik pedig a sikeres pontszerző, McFadden, Thaddus. A további légiós kontingens tagja még 
a horvát magasember Delic Nenad (210 cm), valamint a két szerb játékos Labovic, Dragan és 
Comagic, Zarko erőcsatári poszton. A további hat macedón játékosnak kevesebb játékidő jut, 
de jól kiegészítik a külföldiek játékát.   

KARPOS SOKOLI

Az én rovatom…
Mindnyájunk örömére sikeresen vette csapatunk a FIBA Europe Cup selejtezőjének 
négy mérkőzését, és ottvagyunk a harminckettes fő táblán. A várakozásnak megfelelően 
a török Trabzonspor elleni vetélkedő volt a nehezebb, de együttesünk sikerrel vette az 
akadályt és a svédek ellen már nagyobb volt az esélyünk a folytatásra a nemzetközi me-
zőnyben. Nem könnyű a csapatunk csoportja, mint az eddigiekben, most sem kedvezett 
a sorsolás, a beosztásunk. Nem kívánok jósolgatni, latolgatni, de úgy vélem, esélyesek 
vagyunk a tovább lépésre, a tizenhatba kerülésre, és ott már akármi is lehet.

acsay
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A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
E-mai l :  att i la .acsay@gmai l .com,  www.szolnokiolaj .hu 

Fele lős  k iadó:  Acsay Att i la  spor tszer vező 
Nyomdai  k iv ite lezés :  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

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

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.


