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Bomba siker a Bajzában 

A tavalyi évhez hasonlóan juniorjaink idén 

ismét bejutottak a kiemelt bajnokságba. 

Plusz öröm , hogy neves akadémiák ellen 

sikerült ezt a sikert elérni. Számunkra 

innentől minden mérkőzés ajándék, persze 

igyekszünk az ellenfeleknek megmutatni, 

hogy nem véletlenül kerültünk be ide.  

 

 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

 

Nagy Gergely U18 

Pontátlag: 15,3 

Lepattanó átlag: 5,6 

Színe: Kék 

Tantárgya: Történelem 

Étele: Cordon Blue 

Csapata: LA Lakers 

Játékosa: Lebron James 
 

 

 

A hónap mérkőzése 
 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – I. forduló 

 

Budapesti Honvéd/A – Újpest-MT/A 71-79 

(16-23, 24-15, 8-20, 23-21) 

 
Csapat: Richter D. (29/6), 

Békési B. (22), Schmidt B. 

(7), Schmidt Á. (7), Barabás 

B. (6), Bolygó M. (4), Barta 

Zs. (2), Gyöngyösi T. (2), 

Zsoldos B. (-), Dömösi D. (-), 

Hirsch D. (-), Küri M. (-) 

 

Az első negyed kezdeti nehézségei után (5-13) 

elkaptuk a fonalat és egy 16-0-ás futással 

megfordítottuk a meccset (21-13). A félidei -2 

után a harmadik negyedben extrát játszottunk, 

melynek köszönhetően 10 pontos előnyre 

tettünk szert, amit az utolsó játékrészben jól 

menedzselve meg is tartottunk. 

 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Concordia Motax KC Pápa 

 

Időpont: 2019.10.08. 19:00  

Helyszín: Bajza József Általános Iskola  

 

A 2018/19-es szezonban az 5. helyen végzett 

Pápa csapatát fogadjuk az első hazai 

mérkőzésen. Mindig egy plusz löketet ad a 

csapatnak a hazai pálya és a hazai szurkoló 

tábor. GYERTEK EL MINÉL TÖBBEN 

SZURKOLNI! HAJRÁ ÚJPEST! 
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Interjú Dejan Mladenovic-val az NB1/B vezető edzőjével 
 

- Mikor és hogyan kezdődött el az edzői pályafutása? 

D.M.: 2015-ben befejeztem profi kosárlabda NB1-es pályafutásomat és munka 

lehetőséget kaptam egy szerb gimnáziumba Magyarországon, mint testnevelő tanár, 

ahol a mai napig is dolgozom. Én vezetem a kosárlabda szekciót a gimnazisták között. 

Amatőr bajnokságban már kétszer voltunk országos bajnokok. Nem sokkal később 

Budaörsön is kaptam egy lehetőséget dolgozni a BDSE Radobasket egyesületénél, ahol 

mai napig nagyon jó kapcsolatban maradtam az elnökkel, Radovics Józseffel. Nagyon jól 

dolgoztunk együtt, mert hasonló kosárlabdát es hozzáállást tanít a gyerekeknek , mint 

ahogy én szoktam. Itt kezdődött el minden. 2014-ben Jászberényben egyetlen egy mérkőzésen vezettem 

NB1-es csapatot az ASE Atomerőmű Paks ellen, mert felnőtt edzőnk megbetegedett mérkőzés előtt. 

Óriási meglepetést okoztunk, mivel sikerült nyerni, pedig azelőtt zsinórban 5 mérkőzésen kikaptunk 

ellenük. Úgy éreztem, hogy ez volt az első jele annak, hogy kezdjek el az edzősködésen is gondolkozni.  

 

- Milyen csapatoknál fordult meg? 

D.M.: Játékosként több országban is voltam. Romániában (Temesvar, Iasi, Brasso), Szlovákiában  

(Nitra) , természetesen Szerbiában is (Spartak Sabadka, Kikinda) és utolsó 4 szezonomat 

Magyarországon töltöttem Körmenden, Debrecenben es Jászberényben. Edzőként a BDSE Budaörsnél, 

majd Újpesten a Megyeri Tigriseknél az U18-as csapatnál kezdtem meg a jelenlegi pályafutásomat. 

 
- Mi volt a döntés oka, hogy Újpestre jött dolgozni?  

D.M.: Volt edzőnk Stevan Cupic régi jó ismerősöm, akit még Szabadkán ismertem meg 2000-ben amikor 

átmentem a szabadkai középiskolába, ahol a Spartakus Sinalco csapatát erősítettem. Stevan akkor 

vezette az első osztályban játszó női csapatot és egymás után edzettünk mindig, így találkoztunk. Volt, 

hogy egyéni képzést is tartott nekem. Cupic Stevan és Páli Gábor ötlete volt, hogy jöjjek át az Újpesthez. 

Nekem pedig tetszett az ajánlat, mert jó lehetőséget láttam abban hogy vezessem az EYBL-es U18-as 

csapatot. A szakmai stábnak sok jó ötlete volt és sok új kihívása, így átjöttem Újpesthez. 

 

- A 2018/2019-es bajnoki szezonban a Megyeri Tigrisek U18-as csapatánál volt vezető edző, 

idén az NB1/B és az U20 vezető edzője lett. Mennyivel lesz nehezebb az idei év a tavalyinál? 

D.M.: Az NB1-es kosárlabda nagyobb szintű verseny. Sokkal dinamikusabb, gyorsabb és sokkal 

komolyabb minden szempontból. Sokkal nagyobb kihívás számomra. Ez egy küldetés nekem, hogy össze 

kell hozni a fiatalokat, adni kell nekik lehetőséget, építeni kell őket, mindezt  a tapasztaltabb játékosok 

segítségével, akik húzó emberek kell hogy legyenek. Ez mind nem egyszerű dolog, de mi mindent 

megteszünk, hogy minél sikeresebbek legyünk. Itt sokat számít minden mérkőzés. Fel kell készülni 

minden meccsre, szóval ez egy más dimenzió. Mivel már sok helyen jártam, ahol megtanultam ezt a 

részét is a dolognak, így tudom, hogyan kell kinéznie egy komoly felnőtt csapatnak akik elsősorban a  

fiatalokra figyelnek. 

 

- Hogyan sikerült az alapozás? Sikerült beilleszkedniük az új játékosoknak a csapatba? 

D.M.: Az alapozást augusztus 5-én kezdtük el és szerintem nagyon jól, alaposan tudtunk készülni. Az 

elején fizikális, technikai edzések voltak, később jöhetett a taktikai rész is. A bajai edzőtábor nagyon 

sokat segített abban, hogy tudtunk naponta 2-szer, akár 3-szor is edzeni ami után mindenki érezte a 

fejlődést. Mivel együtt laktunk, ebédeltünk és a nap 24 óráját együtt töltöttük jó hangulat alakult ki a 

csapaton belül. Az új játékosok elfogadták a szabályokat, beilleszkedtek a csapatba.  

 Megbarátkoztak a csapattársaikkal és velem is. Nagy örömmel merem mondani, hogy jól haladunk és 

jól együtt működünk csapatként. 
 

- Tavaly az Újpest-MT újoncként az előkelő 6. helyen végzett. Idén mik a tervek, célok? 

D.M.: Cél és terv elsősorban, hogy feltudjunk építeni egy stabil NB1/B-s csapatot a következő évekre. 

Ahogy a klub is növekszik, próbáljuk a célokat is minél feljebb tenni. Persze idén is próbálunk óriási 

meglepetéseket okozni a bajnokságban.  
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Magyar Kosárlabdázás Napja 
 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 2012-ben elindított Kosárlabdázás Napja 

program idén is folytatódott. 

 
A 27. Streetball Challenge sorozat hagyományosan a Hősök terén megrendezendő záró 

eseménye az NKM Streetball Open, melyen az eddigi állomások győzteseihez csatlakozhattak 

a Budapesti 17 kategória győztesei. Több mint 750 csapat (3000 fő), közel 5000 résztvevő a 

dobóversenyeken és további 30000 látogató jellemezte a 2019. évi szezont.  

 

 

Egyesületünk augusztusban részt vett a paksi Streetball Challenge-n, ahol 3 

csapatunk is bejutott a Budapesti Fináléba. A kosárlabdázók napján 

szeptember közepén került megrendezésre a Kosárlabda Szövetség 

rendezésében a 3X3 Budapest Kupa valamint a Streetball utcai kosárlabda 

idény záróállomása a Hősök terén. 

 

 

 

A 3X3 Budapest Kupára U14 és U12-es csapatainkat is meghívták és ennek megfelelően részt 

is vettünk az eseményen. U14-es fiaink megnyerték a kupát két győzelem mellett nem 

szenvedtek vereséget, míg U12-ben egy győzelem mellett egy vereséggel zártuk a versenyt 

azonos mérleggel a másik 2 csapattal. 

Ezenfelül még egy kadett valamint két junior korú csapatot indítottunk a Streetball 

sorozatban, akik szintén nagyszerűen képviselték szeretett klubunkat. Azt gondolom Paks után 

Budapesten is letettük a névjegyünket az utcai kosárlabdázás világában idén is. 
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Új érkezők, jelentős változás a felnőtt csapatnál 

 

Nyáron jelentős játékos mozgás volt a csapatnál. A megannyi távozó közül kiemelkedik korábbi 

edzőnk, Stevan Cupic távozása, akinek ezúton is köszönjük a nálunk eltöltött éveit, és sok 

sikert kívánunk neki a Salgótarjáni KSE élén. 

 

Helyére sikerült relatíve hamar "házon belül" a legkézenfekvőbb, és már most 

látszólag a legjobb megoldást megtalálnunk, Dejan Mladenovic edzőnk 

személyében. Dejant azt gondoljuk nem kell bemutatni kosaras berkekben 

senkinek, hisz mindamellett hogy korábban játékosként több évet lehúzott a 

Magyar élvonalban, tavaly a klubnál az U18-as csapattal ért el igen szép 

eredményt, illetve korábban oszlopos tagja volt az NB2-es feljutó csapatunknak 

is. 

 

Ami pedig a játékosi oldalt illeti 

 

Az idei szezontól egyesületünket több fronton erősíti Nagy Krisztián, aki a piros 

csoportban szereplő MAFC gárdájától érkezett hozzánk, továbbá a felnőtt 

csapatunk és a kiemelt utánpótlás játékosaink erőnléti edzője is egyben. 

"Kriszo" korábban sok-sok éven át a Nyíregyháza együttesét erősítette, illetve 

több szezonon át ott játszott NB1/A-ban is, kis pécsi kitérőt is ide véve. Alázatos, 

példamutató személyisége igazi főnyeremény számunkra, nem 

véletlenül lett kinevezve a felnőtt gárdánk csapatkapitányává. A 34 éves, 198cm      

   magas játékosra 3-4-5 poszton számít leginkább a szakmai stáb. 

 

Csatlakozott hozzánk Joó Tamás is, aki a tavalyi évben annak a Salgótarjánnak 

volt az egyik legjobbja (mindezt csapatkapitányként) fiatal kora ellenére, akik 

végül másodikként feljutottak a piros csoportba. 

Tamás a játék mellett a tanulmányait Budapesten folytatja, emellett 

egyesületünk edzői csapatát is erősíti, ugyanis az U14-es országos csapatunknál 

fog ténykedni.  A még csak 21 éves, 198cm magas Tamásra 4-es poszton számít 

a szakvezetés. 

 

 

Harmadik igazolásunk a 23 éves, 181cm magas, 1-2 poszton bevethető Mészáros 

Csaba, aki a piros csoportban szereplő Budafoki KK együttesétől érkezve húz lila 

fehér mezt. Csabinak fiatal kora ellenére már jó pár év edzői tapasztalata is van, 

így értelemszerűen komoly erősítésnek számít az edzői gárdánkban is. 

U11/A csapatunk vezetőedzője, illetve a kosárpalántás versenyrendszerben is 

aktívan fog szerepet vállalni. 

 

 
Végezetül, de nem utolsó sorban, szeretnénk bemutatni klubunk történelmi 

igazolását, a 27 éves, 190cm magas, 1-2-es poszton bevethető Darion Angelo 

Rackley-t. Ő az első amerikai játékos a klub történelmében. Darion korábban 

már megfordult Magyarországon, többek között az OSE Lions csapatában is 

kiemelt teljesítményt produkálva, de játszott a cseh és svéd élvonalban is. 

Érkezésével a látványos megmozdulásokból garantáltan nem lesz hiány a 

meccseinken, továbbá bizakodunk, hogy segítségünkre lesz magasabb szintre 

emelni az amúgy évről évre szépen fejlődő felnőtt és utánpótlás csapatainkat. 
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Győzelem az idénynyitón 

DEAC U23- Újpest-MT 62-89 (13-22, 13-22, 15-25, 21-20) 

Újpest MT: Rackley (23/9), Széphelyi (5), Nagy K. (10), Surmann 

G. (13/6), dr. Franczva (6) 

Csere: Joó (12/3), Mészáros (9/3), Nagy R. (5/3), Nyikos (4), Pollák 

(2), Fülöp (-), Ipacs (-) 

Szeptember 25-én idegenben, a tavaly rájátszásba jutó DEAC U23 csapata otthonában vívtuk meg idei 

első alapszakasz mérkőzésünket. 

Ellenfelünk összetétele mindig bizonytalan, éppen ezért úgy készültünk hogy az összes "A" csoportos 

kerettagnak számító fiatal játékosa pályára fog lépni ellenünk. Ami pedig a mi oldalunkat illette, a 

tavalyi magból itt maradók közül egyedül Surmann Péterre (aki határozatlan ideig nem is fog 

rendelkezésünkre állni) nem számíthatott Dejan Mladenovic vezetőedző. Viszont örömteli volt hogy 

idegenlégiósunk, Rackley játékengedélye időben megérkezett, így nem volt akadálya az ő pályára 

lépésének. 

Az első negyedben rögtön egymásnak esett a két fél, és a 4. perc elejéig mindössze 1-1 mezőnykosárra 

futotta a csapatoknak. Ekkor a mieink egy 7-0-ás rohanással megléptek a DEAC-tól és a csapatot jól 

mozgató Rackley a Nagy K.-dr. Franczva- Surmann G. pontjaira alapozva egy kellemes 9 pontos előnyt 

alakított ki a negyed végére (13-22). 

A második negyed elején próbált kapaszkodni a házigazda, ám a csapatunknak a csereként nagyon 

hasznosan beszálló Joó Tamásnak köszönhetően voltak válaszai. A kulcs pillanat a 14. percben 

kezdődött, amikor a mieink 3 triplát süllyesztettek el a DEAC gyűrűjébe rövid idő alatt, amivel már 

jelentős 22-39-es különbség alakult ki a két fél között. A szűnni nem akaró "betonbiztos" és a hazaiak 

számára kellemetlen újpesti védekezés kitartott a negyed végéig, ami valósággal megfojtotta a 

vendéglátókat az első félidőben. Így lett 26-44 a nagyszünetben. 

A harmadik negyedet ellenállást nem tűrően nyitottuk, előbb Surmann G., majd az egész estén 

tarthatatlannak bizonyuló amerikai játékosunk, Rackley dobott egy, illetve két triplát, ami teljesen 

demoralizálta a tehetséges fiatalokból álló DEAC-ot. A hazaiak időkérés után próbálták rendezni a 

sorokat, de a vendég előny a Nagy R.-Mészáros duó eredményességének köszönhetően továbbra is nőtt. 

Mindeközben védekezésben az óriási munkát végző Széphelyi, illetve a "festéket" uraló dr. Franczva 

nagy pluszt jelentett számunkra. 

A legnagyobb különbség a 4. negyed elején alakult ki (46-83), és ekkortájt már az élete első NB1/B-s 

meccsén nagyon higgadtan és éretten meccselő Mladenovic pihentette a kulcsjátékosait, teret biztosítva 

több újpesti, saját nevelésű játékosnak. Melyek közül leginkább Nyikos volt elemében, aki egy nem 

mindennapi 2+1-es akciót hajtott végre. A végére a DEAC egy 16-4-es sorozattal még kozmetikázni 

tudott az akkor már kiengedő csapatunk ellen, így lett a vége magabiztos 62-89-es győzelem. 

Dejan Mladenovic: Nagyon örülök, hogy amit megbeszéltünk azt véghez is vitték a srácok. 

Fegyelmezett precíz támadással és agresszív váltott védekezéssel kontrolláltuk a mérkőzést 

végig, mellyel ellenfelünknek esélyt sem adtunk. Légiósunk már az első mérkőzésen bemutatta, 

hogy jó döntést hoztunk az idehozatalával, és még jobban örülök hogy a fiataloknak is tudtam 

lehetőséget adni, amit jól kihasználtak. Örülök a győzelemnek, fontos volt jól kezdeni a 

bajnokságban, de innentől már csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Alig várjuk az 

újabb kihívást. Sok sikert kívánok a DEAC gárdájának. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2019. szeptember 
 

Elkezdődött a szezon. Klubunk számára elég jól sikerült a szeptemberi kezdés. 

Amellett, hogy ilyenkor állnak be a suli utáni csapatedzések a játékosaink számára, 

néhány korosztályunkban a szezont meghatározó mérkőzéseket játszottunk ebben a 

hónapban. A magyar kosárlabdázás napján megrendezésre került Streetball versenyen 5 

csapatott indítottunk, akik szépen helyt álltak a mérkőzéseken. A szeptember 21-22-i 

hétvégén U14/A,U14/B és U18-as csapatunk is érdekeltek voltak a saját bajnokságaikban. 

De szeretném egyesével a már játékban lévő csapatainkat is értékelni. 

U14/B 
 

Serdülő B csapatunk 1 győzelemmel és 1 vereséggel zárta első fordulós szereplését. Egy Nálunk 

fizikálisan erősebb és korban idősebb csapattól szenvedtünk vereséget: A második meccs pedig egy végig 

kiélezett mérkőzés volt, ahol szinte végig futnunk kellett az eredmény után, de nagy akaraterőről tanú 

bizonyságot téve szereztük meg a győzelmet! Minden gyermeknek jár a dicséret, szépen helyt álltak és 

küzdöttek az első fordulóban. Külön kiemelném Molnár Dánielt és Gyuricza Márkot, akik U12-esként 

egy korosztállyal feljebb játszottak és nagy segítséget nyújtottak serdülő csapatunknak! 

 

U14/A 
 

Serdülő A csapatunk két győzelemmel hozta le az első fordulós mérkőzéseit. Az első mérkőzésen a 

Honvéd ellen az egyéni kvalitásainknak köszönhetően, míg a másodikon a Vasas ellen a kitartásunknak 

köszönhetően sikerült győzni. 

Ezzel a két győzelemmel csapatunk feljutott a legerősebb A csoportba és ezzel bebiztosította helyét az 

Országos Bajnokság 32-es főtábláján. Óriási fegyverténynek tartom, hogy két patinás klub (Honvéd, 

Vasas) ellen sikerült mindezt kivívni. 

 

U18 
 

Junior csapatunknak sem volt könnyű dolga a hétvégén, hiszen három ellenféllel (BKG, Győr, 

Nyíregyháza) kellett megvívnia és kiharcolnia az esetleges kiemelt bajnokságban való részvételt. 

Sikerült Nekik! Mindhárom mérkőzésüket megnyerték. A szombati napon sorrendben Győr és 

Nyíregyháza elleni győzelem majd vasárnap  a BKG ellen is. Volt természetesen itt is sok jó egyéni 

teljesítmény, de amit feltétlenül kiemelnék, hogy minden tekintetben igazi csapatot láttam, ahol 

mindenki tudta a helyét és tette a dolgát. Ezen felül mentálisan is jól fel voltak készítve a srácok. 

A három győzelemmel pedig bejutottunk a kiemelt junior bajnokságba, ahol további kemény mérkőzések 

várnak fiainkra. 

 

NB1/B 

 
Felnőtt csapatunk Debrecenben kezdte meg idei szereplését és esélyeshez valamint a rengeteg 

belefektetett munkához méltóan magabiztosan hozta haza a győzelemért járó két pontot. 

Új igazolásaink is bemutatkoztak és igazi csapatként működve győztünk Debrecenben. 

Úgy látom jó úton haladnak felnőttjeink is de természetesen még sok munka van előttük is. 

 

 

Büszke vagyok a csapataink kezdéseire mert nagy dolgot hajtottak végre és a játékosainkon kívül 

gratulálok  Jüngling Ákos (U14/B), Páli Gábor (U14/A), Nemes Péter (U18),  

Dejan Mladenovic (NB1B) kollégáimnak is a csapataik felkészítéséért. 

Hasonlóan sikeres folytatást kívánok valamennyi csapatunknak! Ez még csak a kezdet volt! 
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Szeptemberi eredményeink 
 

Nemzeti Fiú Junior Bajnokság Selejtező 

 

2019.09.21. Újpest-MT – Győri KC 68-57 

2019.09.21. Újpest-MT – Nyíregyházi Sportcentrum KA/A 82-71 

2019.09.22. BKG Príma AK – Újpest-MT 46-86 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Területi Alapszakasz I. 

2019.09.21. Budapesti Honvéd/C – Újpest-MT/B 103-15 

2019.09.21. Újpest-MT/B – BLF/B 71-64 

2019.09.22. Budapesti Honvéd/A – Újpest-MT/A 71-79 

2019.09.22. Újpest-MT/A – Vasas Akadémia/B 73-67 

Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

2019.09.25. DEAC U23 – Újpest-MT 62-89 

Októberi programajánló 
 

Gyermek Kupa – Budapesti terület – I. forduló 

 

2019.10.12. 9:20 Újpest-MT/A – MAFC Heisler (1104 Budapest, Harmat u. 88. (Kada köz.) 

2019.10.12. 10:40 Kölökös Fiúk – Újpest-MT/A (1104 Budapest, Harmat u. 88. (Kada köz.) 

2019.10.12. 16:00 KKS-Titánok – Újpest-MT/B (1041 Budapest, Erzsébet utca 31.) 

2019.10.12. 18:40 Újpest-MT/B – Budapest Blazers/A (1041 Budapest, Erzsébet utca 31.) 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.10.01. 19:45 Vasas Akadémia/A – Újpest-MT (1026 Budapest, Pasaréti út 11.) 

2019.10.04. 17:30 Újpest-MT – Alba Fehérvár (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

2019.10.15. 19:00 MAFC – Újpest-MT (1112 Budapest, Menyecske utca 2.) 

2019.10.26. 17:00 Újpest-MT – Szolnoki KA (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 
 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.10.08. 17:00 Újpest-MT – Concordia Motax KC Pápa (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

2019.10.19. 15:00 Újpest-MT – Pécsi NKA (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 

2019.10.08. 19:00 Újpest-MT – Concordia Motax KC Pápa (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

2019.10.19. 17:30 Újpest-MT – Pécsi NKA (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

 

Hepp Kupa 

 

2019.10.01. 19:30 BLF KK – Újpest-MT (1042 Budapest, Bajza utca 2.) 

 

 

https://www.google.com/maps/search/1104+Budapest,+Harmat+u.+88.+(Kada%0D%0A+k%C3%B6z?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/1104+Budapest,+Harmat+u.+88.+(Kada%0D%0A+k%C3%B6z?entry=gmail&source=g
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TAO Támogatás 

Egyesületünk a 2019/2020-as évre is sikeresen pályázott a Magyar 

Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, így klubunk ebben az 

évben is fogadhat be Társasági Adót (TAO). Szeretnénk idén is a 

szülők segítségét kérni, hogy a támogatási keretünket fel tudjuk 

tölteni. Amennyiben van lehetősége TAO-támogatást nyújtani 

egyesületünk részére és támogatna is bennünket, úgy kérem, 

keresse Dudás József szakosztályvezetőt az alábbi email címen: 

(dudasjozsef@megyeritigrisek.hu). 

  

 

Adó 1% 
 

A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub az elmúlt két évben több, mint 

fél millió forint támogatást gyűjtött össze az adó 1%-os 

felajánlásokból. Megköszönve bizalmukat, kérjük Önöket, hogy a 

2019. évi adóbevallásuk elkészítésénél ismét támogassák 

egyesületünket az 1% felajánlásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt 

támogatóink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kiadja: 

Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub  

Szerkesztőség: 1042 Budapest, Virág u. 39. 

Email: info@megyeritigrisek.hu 

Honlap: www.megyeritigrisek.hu

mailto:dudasjozsef@megyeritigrisek.hu
mailto:info@megyeritigrisek.hu

