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Bronzérem a Süni Kupán 

A legkisebbek is megkezdték a szezont egy 

igen hasznos felkészülési torna keretében. A 

nem mindennapi szabályok miatt még 

izgalmasabbak voltak a mérkőzések. Több 

fiatal növendékünk is bemutatkozott a 

Megyeri Tigrisek színeiben. Az egész csapat 

értékes tapasztalatot szerzett ezalatt a 3 

mérkőzés alatt, amit majd kamatoztatni 

tudnak a Kenguru Kupában. 
 

 

 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

Békési Benedek U14 

Pontátlag: 19,5 

Színe: Lila 

Tantárgya: Nincs  

Étele: Gyros 

Csapata: Houston Rockets 

Játékosa: James Harden 

 

 

 

 

A hónap mérkőzése 

 
Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – II. forduló 

 

Újpest-MT/A – MAFC/A 74-69 

(18-18, 19-25, 22-12, 15-14) 

 
Csapat: Békési B. (23/3), Richter D. (20/6), 

Bolygó M. (8), Dömösi D. (6), Schmidt Á. (6), 

Schmidt B. (5), Barabás B. (4), Barta Zs. (2), 

Ertinger Á. (-), Gyöngyösi T. (-), Küri M. (-), 

Szőcs Zs. (-) 

 

Ismét bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk 

nagy pofon után is felállni a padlóról és küzdeni, 

harcolni és kosárlabdázni. Az első félidő végén 

ugyan hat pontos hátrányban voltunk, azonban 

mégis úgy éreztem, meg tudjuk nyerni a 

meccset. Bár a harmadik negyedet tíz ponttal 

nyertük, mégis a záró felvonás hozta azt a 

három extra villanást, amivel eldöntöttük a 

mérkőzést. Idén kitűztünk egy célt magunk elé 

és egyenlőre szépen haladunk is felé... 

 
 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Agrofeed SZE Győri KC 

 

Időpont: 2019.11.30. 17:30 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

HAJRÁ ÚJPEST! 
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Novemberi programajánló 
 
Gyermek Kupa 

 

2019.11.10. 9:00 Újpest-MT/A – Budapest Csepel (1104 Budapest, Harmat u. 88.) 

2019.11.10. 10:30 BEAC Újbuda KA/A - Újpest-MT/A (1104 Budapest, Harmat u. 88.) 

2019.11.10. 15:00 Újpest-MT/B – Csata Garfield (1041 Budapest, Erzsébet u. 69.) 

2019.11.10. 16:30 MAFC Grosics - Újpest-MT/B (1041 Budapest, Erzsébet u. 69.) 

 

Budapesti Serdülő Bajnokság 

 

2019.11.10. 13:00 Újpest-MT/C – MALÉV Zsiráfok (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.16. 10:00 Újpest-MT/C – Zsíros Akadémia Kőbánya (1049 Budapest, Tóth A. u. 16-18.) 

2019.11.24. 9:00 Budapest Blazers - Újpest-MT/C (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 

2019.11.07. 18:40 Újpest-MT/A – MAFC/B (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2019.11.10. 11:00 Budapesti Honvéd/A - Újpest-MT/A (1134 Budapest, Dózsa Gy. út 53.) 

2019.11.10. 15:00 Újpest-MT/B – Budaörsi DSE/B (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.14. 17:00 VMG-DSE – Újpest-MT/B (2030 Érd, Széchenyi tér 1.) 

2019.11.16. 15:00 Budaörsi DSE/A – Újpest-MT/A (2040 Budaörs, Hársfa u. 29.) 

2019.11.23. 10:00 Budaörsi DSE/B - Újpest-MT/B (2040 Budaörs, Hársfa u. 29.) 

2019.11.23. 16:00 Budapesti Honvéd/B – Újpest-MT/A (1113 Budapest, Dózsa Gy. út 53.) 

2019.11.24. 10:00 SZPA-HSE - Újpest-MT/B (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) 

2019.11.28. 18:00 ELITE Basket - Újpest-MT/A (2045 Törökbálint, Óvoda u. 1.) 

  

Budapesti Junior Bajnokság 

 

2019.11.09. 12:00 Gold Boys – Újpest-MT/B (1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5.) 

2019.11.16. 11:40 Újpest-MT/B – Budafok (1049 Budapest, Tóth A. u. 16-18.) 

2019.11.30. 10:00 Újpest-MT/B – Budapest Basket (1049 Budapest, Tóth A. u. 16-18.) 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.11.07. 17:30 Újpest-MT – Kecskeméti KA (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.10. 17:00 Újpest-MT – MAFC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.16. 16:00 Újpest-MT – Vasas Akadémia (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.24. 16:00 Újpest-MT – Debreceni KA (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.11.03. 15:00 Újpest-MT – CKE (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.09. 19:00 Óbudai Kaszások – Újpest-MT (1033 Budapest, Rádl árok u. 1.) 

2019.11.17. 15:00 Újpest-MT – Bonyhádi KSE (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.30. 15:00 Újpest-MT – Agrofeed SZE Győri KC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 

2019.11.03. 17:30 Újpest-MT – CKE (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.09. 17:00 Óbudai Kaszások – Újpest-MT (1033 Budapest, Rádl árok u. 1.) 

2019.11.14. 18:00 Újpest-MT – KTE-Duna Aszfalt U23 (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.17. 17:30 Újpest-MT – Bonyhádi KSE (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.11.30. 17:30 Újpest-MT – Agrofeed SZE Győri KC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 
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III. Süni Kupa (Göd, 2019.10.05.-06.) 

 
Nagy örömömre idén is meghívtak Bennünket a gödi szervezők a saját, felkészülést szolgáló 

mini kosárlabda tornájukra. Tavaly az U12-es csapattal is nagyon jól éreztük magunkat idén 

pedig az U11-es gárdánkkal vágtunk neki a kétnapos tornának. 

 

A szabályokról tudni kell, hogy alapjaiban véve az MKOSZ kenguru versenyszabályzata szerint 

játszottuk a meccseket egy kivétellel: pontszámítás. 

 

Ugyanis a Süni Kupán minden negyed egy-egy külön mini mérkőzés és az a csapat nyeri a 

mérkőzést aki több negyedet nyer! 

 

Első mérkőzésünket a Zuglói Sasok csapata ellen játszottuk és nagyon jól kezdtük a mérkőzést. 

Voltak kifejezetten szép összjátékok is mindenki nagy koncentrációval játszott és ennek 

köszönhetően három negyedet megnyerve hoztuk a mérkőzést. 

Továbbá kiemelném, hogy ezen a mérkőzésen újoncot avattunk ugyanis a 2011-es születésű 

Medgyesi Kristóf első tétmérkőzését játszotta a Megyeri Tigrisek színeiben amihez gratulálok 

és hasonló folytatást kívánok Neki. 

A Srácoknak meg gratulálok a győzelemhez! 

 
Második mérkőzésünket a hazai Gödi SE ellen játszottunk. Nem volt egyszerű feladatunk, mert  

dupláztunk és jelenleg az ellenfél még előrébb tartott mint mi. Ettől függetlenül elégedetten 

konstatáltam, hogy még a második félidőben sem adtuk fel a küzdelmet sőt a harmadik 

negyedet egálra hoztuk ki. 

A másik három negyedet ellenfelünk nyerte így megérdemelten a mérkőzést is. 

Szégyenkezésre azonban nem volt okunk ugyanis az első meccsen aratott győzelmünknek 

köszönhetően az előkelő bronzéremért szállhattunk csatába a másnapi helyosztókon. 

 

A bronzcsatát a Gödi Kiscicák ellen vívtuk, ügyesen kosarazó gödi kislányok 

ellen óriási hangulatban. Véleményem szerint a torna legjobb mérkőzését 

játszottuk, ahol az első és harmadik negyedet ellenfelünk, míg a második és 

negyediket mi nyertük meg. 

A mérkőzés végi büntetődobásoknál is döntetlen állás született 5-5 találattal 

és végül a kosáreredmény alapján (41-24) sikerült megszereznünk a 

harmadik helyet a tornán! 

Ezen a mérkőzésen újabb két gyerkőc debütált nagy örömömre a 2010-es 

születésű Odidiomo Omoomo és a 2011-es születésű Prokopp Ábel is 

megmutatta tudását és segítette csapatunkat a bronzéremhez. 

 

Gratulálok minden pályára lépő játékosomnak az elért eredményért. Hasznos három 

mérkőzésen vagyunk túl! 

A szezon csak most kezdődik!! 
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Megérdemelt továbbjutás a Hepp kupában 
 

Újpest-MT - BLF KK 90-38 (18-12, 23-7, 27-13, 22-6) 

2019.10.01., kedd, 19:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (12), Széphelyi (2), Nagy K. (16/12), Surmann G. (12), Joó (10) 

Csere: dr. Franczva (13), Mészáros (6/3), Nyikos (3), Pollák (11/9), Nagy R. (-), Fülöp (2), Ipacs (3/3) 

    

Dejan Mladenovic: A magabiztos győzelmünk első sorban a jó védekezésünknek köszönhető. Szerettük 

volna maximálisan tisztelni ellenfelünket azzal hogy a legjobbunkat nyújtjuk, ami azt gondolom sikerült 

is. Jó lehetőség volt számunkra gyakorolni új taktikai elemeket, amiket az edzésen már próbálgattunk. 

Örülök hogy a fiatalok sok minőségi percet tudtak a pályán tölteni, illetve ezáltal többet tudtam 

pihentetni a kulcsjátékosaimat. Holnaptól már csak a Hódmezővásárhelyre koncentrálunk, ami jó kis 

erőpróbának ígérkezik ,s ahová győzelmi szándékkal szeretnénk érkezni. 

Köszönjük a kilátogató nézőinknek a támogatást, ellenfelünknek pedig sok sikert kívánunk a 

bajnokságukban. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

Sikeres hazai debütálás 

 
Újpest-MT  - Concordia Motax KC Pápa 67-62 (24-16, 12-14, 18-18, 13-14) 

2019.10.08., kedd, 19:00 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Mészáros (6/6), Rackley (20/6), Széphelyi (3/3), Surmann G. (11), dr. Franczva (12) 

Csere: Joó (13/3), Nagy R. (2), Nyikos (-), Nagy K. (-), Pollák (-), Ipacs (-), Fülöp (-) 

 

Dejan Mladenovic: Egy nagyon kemény, feszültséggel teli, kevés pontot hozó mérkőzésen vagyunk túl. 

Mindenképpen szerettünk volna győztesen bemutatkozni hazai pályán is. Az elmúlt hetek kemény 

edzésmunkáját lehetett érezni a srácokon, de ennek ellenére óriási karaktert mutattak be, hisz amikor 

a legnehezebb is volt, akkor is sikerült széttörni a jeget a pályán. Nagyon büszke vagyok rájuk, jár a 

gratuláció nekik mindenképp. A sérült játékosaim egészsége a legfontosabb, az ő gyógyulásuk fog 

prioritást élvezni. Köszönöm a kilátogató Újpest szimpatizánsok jelenlétét. HAJRÁ ÚJPEST! 
 

 

Nagy skalp Sopronban 

 

SMAFC - Újpest-MT 70-94 (14-29, 12-21, 25-25, 19-19) 

2019.10.25., péntek, 19:00 – Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok 

 

Újpest-MT: Nagy R. (2), Rackley (31/12), Nyikos (4), Surmann G. (13/6), Nagy K. (9/9) 

Csere: dr. Franczva (17/6), Joó (4), Pollák (10/3), Balogh (-), Ipacs (2), Fülöp (2), Széphelyi (-) 

 

Dejan Mladenovic: Számítottunk egy nagyon kemény meccsre, mert itt Sopronban mindig nagyon 

nehéz nyerni. Készültünk egész héten, és végre tudtunk 5:5 ellen gyakorolni új dolgokat. Hála 

Istennek már a sérült játékosok közül ketten is vissza tudtak térni és edzeni tudtak egész héten. 

Sikerült minden amit megbeszéltünk! Nagyon örülök hogy már most látszik a gyümölcse a kemény 

munkánknak. Külön öröm volt számomra, hogy azok a játékosok akikre eddig kevesebb szerep hárult, 

nagyon jól pótolták a hiányzókat. ez azért is bíztató, mivel a bajnokság nagyon hosszú lesz, és a 

hosszabb pad és bő keret sokat érhet majd végén még. Gratulálok a srácoknak, a múltheti fiaskó után 

jelesre vizsgáztak, hisz nagy önbizalommal, a megbeszélteket betartva tudták hozni ezt a rangadót 

végig koncentrálva. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2019. október 

 
U11: Az országos bajnokság 1.fordulóját október közepén játszottuk, ahol összességében az 

első mérkőzés első negyedét leszámítva bátran kosárlabdáztunk és hasznos 

tapasztalatokkal gazdagodtunk. Például ha koncentrálunk nagyon ügyes dolgokat tudunk 

már csinálni (mindkét meccsen 11/7 büntetőt értékesítettünk) 

Nagy örömünkre itt is két újoncot avattunk Bukta Judit és Bohák Bende személyében. 

 

U12: “A” és “B” csapatunk is lejátszotta az első fordulóját és mindkét csapatunk 1-1 

győzelem és vereséggel zárta a mérkőzéseit. Az “A” csapattal hasznos mérkőzéseket játszottunk, ahol 

sokat tanultunk abból, hogy ha kosárlabdázunk és az előre megbeszélt úton haladunk akkor tudunk 

tovább fejlődni és partiban tudunk lenni a Nálunk fizikálisan sokkal nagyobb ellenfelünkkel, ha pedig 

nem akkor oda a mérkőzés. 

“B" csapatunkkal pedig mindkét mérkőzésen küzdésre jelesre vizsgáztunk és mindenki bátran 

kosárlabdázott és nem sokon múlott, hogy kettős győzelemmel zárjuk a fordulót. 

 

U14: “A” és “B” csapatunk is folytatta szereplését a bajnokságban. ”B” csapatunkkal továbbra is a “kis” 

serdülőinkkel és gyermek korosztályú játékosainkkal szerepelünk, annak érdekében, hogy szokják a 

serdülő korosztályos meccseket és minél több tapasztalatot szerezzenek a játékpercek alatt. Ebben a 

fordulóban is akadtak szép egyéni teljesítmények de az egész csapatot is dicséret illeti természetesen. 

“A” csapatunk pedig folytatta kiemelkedő szereplését az A csoportban, ugyan még az első meccsen 

kikaptunk a Vasas gárdájától, de az A csoportos tagság meghosszabbításáról döntő MAFC elleni 

mérkőzésen az első negyedet leszámítva, tetszetős játékkal, igazi csapatmunkával egy szoros 

mérkőzésen sikerült győzni és ezzel továbbra is az A csoportban folytathatják a küzdelmeket fiaink! 

Nagyon nagy dolog ez! 

 

U16: Kadettjainknál is beindult a meccsdömping. Két csapattal képviseltetjük magunkat az országos 

bajnokságban eggyel pedig a budapestiben, így minden játékosunk megfelelő játékperceket tud a pályán 

tölteni.. Az “A” és “C” csapataink-szinte a teljes meccs egészében-kiélezett mérkőzéseket játszanak, ahol 

fiatal csapat révén még szoknunk kell a kadett mezőny sajátosságait, míg “B” csapatunknál elmondható 

volt, hogy minden játékosunk hozzájárulásával sikerült nagyarányban győzni. 

 

U18: Óriási sikernek tartom, hogy junior csapatunk kiharcolta a kiemelt bajnokságban való részvételt! 

Itt aztán már 3-4 naponta jönnek a mérkőzések és ez valamint, hogy még mindig nem hisszük el, itt is 

lehet keresnivalónk okoz a csapatnak hullámzó teljesítményt. 

A listavezető elleni parádés idegenbeli teljesítmény után érkezik egy nagyobb zakó, utána megint egy 

jobb mérkőzés és így tovább. Mindenki legyen rá büszke, hogy itt vagyunk és élvezze a mérkőzéseket 

mert hamar eltelik a szezon és akkor ne kelljen azon bánkódni mi lett volna ha… 

 

U20: U20-as fiaink az októberi kezdetkor nem voltak könnyű helyzetben mert elég nehéz sorsolással 

kellett kezdenünk, csupa a korosztály élmezőnyéhez tartozó csapatok ellen. De kijelenthető, hogy amit 

lehetett megnyertünk, amit nem lehetett ott pedig tisztességgel küzdöttünk és helyt álltunk a 

mérkőzések végéig! Külön öröm számunkra, hogy a 2000-es születésű, hosszú éveken át a Klubunkban 

nevelkedő játékosaink visszatértek Hozzánk erősítvén U20-as csapatunkat! 

 

NB1: Felnőtt csapatunk pedig ott folytatta októberben, ahol szeptemberben elkezdte. Alapos, 

összeszedett és rengeteg munkával szállítják a nehezebbnél nehezebb győzelmeket. Ugyan hazai pályán 

becsúszott egy vereség de szégyenkezni valónk nem lehetett, mert egy végletekig kiélezett mérkőzésen 

a bajnokság egyik élcsapata ellen történt mindez, ráadásul a következő fordulóban fiaink egy bravúros 

és magabiztos soproni győzelemmel azt gondolom törölték azt a hazai botlást. 
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Októberi eredményeink 
 
Kenguru Kupa – Budapesti terület – I. forduló 

 

2019.10.19. BLF Kenguruk – Újpest-MT/A 56-16 

2019.10.19. Újpest-MT/A – Dűlői Kaszások 19-48 

 

Gyermek Kupa – Budapesti terület – I. forduló 

 

2019.10.12. Újpest-MT/A – MAFC Heisler 40-20 

2019.10.12. Kölökös Fiúk – Újpest-MT/A 33-19 

2019.10.12. KKS-Titánok – Újpest-MT/B 41-34 

2019.10.12. Újpest-MT/B – Budapest Blazers/A 2-0 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Területi Alapszakasz – II. forduló 

 

2019.10.19. Óbudai Kaszások/C – Újpest-MT/B 23-91 

2019.10.19. Újpest-MT/B – BKG Príma AK 45-80 

2019.10.20. Vasas Akadémia/A – Újpest-MT/A 117-49 

2019.10.20. Újpest-MT/A – MAFC/A 74-69 

 

Budapesti Kadett Bajnokság 

 

2019.10.27. Budapesti Honvéd/C – Újpest-MT/C 78-61 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 

2019.10.13. Újpest-MT/B – SZPA-HSE 84-37 

2019.10.13. Újpest-MT/A – Budapesti Honvéd/B 54-65 

2019.10.26. Keresztúri SE/B – Újpest-MT/B 

2019.10.29. Újpest-MT/A – ELITE Basket 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.10.01. Vasas Akadémia/A – Újpest-MT 87-58 

2019.10.04. Újpest-MT – Alba Fehérvár 61-82 

2019.10.13. Debreceni KA – Újpest-MT 120-52 

2019.10.15. MAFC – Újpest-MT 76-66 

2019.10.19. Zsíros Akadémia Kőbánya – Újpest-MT 120-69 

2019.10.26. Újpest-MT – Szolnoki KA 68-103 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.10.05. Vásárhelyi Kosársuli – Újpest-MT 96-63 

2019.10.08. Újpest-MT – Concordia Motax KC Pápa 101-43 

2019.10.19. Újpest-MT – Pécsi NKA 48-90 

2019.10.25. SMAFC – Újpest-MT 82-54 
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Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 

2019.10.05. Vásárhelyi Kosársuli – Újpest-MT 67-87 

2019.10.08. Újpest-MT – Concordia Motax KC Pápa 67-62 

2019.10.19. Újpest-MT – Pécsi NKA 69-72 

2019.10.25. SMAFC – Újpest-MT 70-94 

 

Hepp Kupa 

 

2019.10.01. BLF KK – Újpest-MT 38-90 

 

 

 

 

A hónap játékosa – Békési Benedek 

 
- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan 

ismerkedtél meg ezzel a sportággal? 

B.B.: 9 éves koromban kezdtem el ismerkedni a kosárlabdával. Sajnos arra 

már nem emlékszem, hogyan találtam rá erre a sportágra. 
 

 

- Mik a terveid a jövőben? Kosárlabdával szeretnél továbbra is 

foglalkozni? 

B.B.: A tovább tanulás mellett folytatni szeretném a kosárlabdát. Az is 

elképzelhető, hogy felnőtt koromban külföldön is szeretnék játszani. 
 

 

 

- Szerinted mi a kulcsa a győzelemnek? Mire kell a nagyobb hangsúlyt fektetni? 

B.B.: A csapatjátékra és a védekezésre kell figyelni. Az összes mérkőzésen végig koncentrálni 

kell. A magasabb szerkezetű csapatok ellen pedig sok passzos játékkal lehet győzni. Na és 

persze, ha higgadtak vagyunk egész meccsen Richter Danival.  
 

 

 

- Az idei szezonra mi a célkitűzésed? 

B.B.: Szeretnék a csapatommal bejutni az Országos Döntőbe. Ezen felül szeretném, ha a 

februári EYBL-en legalább 2 mérkőzést megtudnánk nyerni. 
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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
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