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Köszöntő 

Boldog karácsonyt kíván a Megyeri Tigrisek 

Kosárlabda Klub minden kedves 

játékosának, a játékosok szüleinek és 

minden kedves olvasójának. 

 
 

 

 

A hónap játékosa 
 

 

Ipacs Zorán U16 

Pontátlag: 7,25 

Színe: Kék 

Tantárgya: Matematika  

Étele: Gyros 

Csapata: Chicago Bulls 

Játékosa: Coby White 
 

 

 

 

 

 

A hónap mérkőzése 

 
NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Agrofeed Sz. E. Győri KC 77-73 

(15-21, 26-16, 21-10, 15-26) 

 

Csapat: Ipacs D. (20/12), Balogh A. (11), Micev 

N. (15), Pollák (5/3), Széphelyi T. (9), Francia B. 

(11/3), Szabó K. (6), Ji Y. (-), Kincses M. (-), Fülöp 

Á. (-), Borsodi B. (-), Kertész Gy. (-) 

 

Egy jó szerkezetű csapatot fogadtunk hazai 

pályán az utolsó novemberi mérkőzésen. A 

második és harmadik negyednek köszönhetően 

szép előnyt sikerült szereznünk, amit a srácok 

bravúrosan meg is tartottak és ezzel egy 

izgalmas meccsen ők hagyhatták el győztesen a 

pályát. Nagy dicséret illeti minden jelenlévő 

játékosunkat!    

 
 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász U23 

 

Időpont: 2019.12.15. 18:00 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola 

 

Gyertek el minél többen szurkolni az év utolsó 

hazai mérkőzésén is! 

HAJRÁ ÚJPEST! 
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Decemberi programajánló 

 
Kenguru Kupa 

 

2019.12.08. 9:45 Újpest-MT/A – Budapest Csepel (1108 Budapest, Mádi u. 173.) 

2019.12.08. 11:00 Budapesti Honvéd Bakáts - Újpest-MT/A (1108 Budapest, Mádi u. 173.) 

2019.12.14. 9:00 Ziccer Pumák - Újpest-MT/B (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) 

2019.12.14. 11:30 Újpest-MT/B – Pilóták (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) 

2019.12.15. 16:00 Kéksárga Flamingók - Újpest-MT/C (1108 Budapest, Mádi u. 173.) 

2019.12.15. 18:30 Újpest-MT/C – Pasa Csillagai (1108 Budapest, Mádi u. 173.) 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 
2019.12.01. 12:30 Újpest-MT/B – Keresztúri SE (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2019.12.01. 16:30 MAFC/B – Újpest-MT/A (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 

2019.12.10. 18:00 Újpest-MT/A – Budapesti Honvéd/A (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

 
Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.12.01. 15:00 Újpest-MT – Zsíros Akadémia Kőbánya (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.12.15. 15:30 Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász U23 (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 

2019.12.15. 18:00 Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász U23 (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

 

 

A hónap játékosa – Ipacs Zorán 
 

- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan 

ismerkedtél meg ezzel a sportággal? 

I.Z.: 9 évesen kezdtem el kosárlabdázni. Tesóm Donát is itt kezdett el 

kosarazni. Gondoltam én is kipróbálom és megtetszett. 

 

- Mik a terveid a jövőben? Kosárlabdával szeretnél továbbra is 

foglalkozni? 

I.Z.: Szeretnék az Újpest-MT NB1-es csapatában játszani. 

 

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

I.Z.: A csapatmunka. Csapatként kell megnyerni egy meccset és nem egyénileg. A nagyobb 

hangsúlyt a csapatjátékokra kéne fektetni. 

 

- Az idei szezonra mi a célkitűzésed? 

I.Z.: Szeretném ha a csapatommal bent maradnánk a regionális A csoportban. Ezen felül 

regionális döntőben szeretnék kerülni. 
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Kosárpalánta 1. forduló 

 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is minket ért a megtiszteltetés, 

hogy megrendezhettük a 2019/2020-as idény Kosárpalánta 1. 

fordulóját. A hagyományokhoz híven ismét a Bajza József 

Általános Iskola Tornacsarnoka adott otthont a versenyeknek. 

31 csapat vett részt a megmérettetésen 4 különböző 

korosztályban. A házigazda Megyeri Tigrisek 15 csapata mellett 

helyet kaptak a Vasas, Kőbányai Darazsak és Városgazda 

csapatai is. 

 
A szülők segítségének köszönhetően az egyes fordulókban több mint 100 gyermek vett részt, 

ezáltal nélkülözhetetlenné váltak a segítők. Egyesületünk utánpótlás korú játékosai önként 

vállalták, hogy segítenek a verseny akadálymentes lebonyolításában.  

 

Habár a verseny mégsem volt akadálymentes, hiszen különböző akadályversenyek nehezítették 

a kis kosárpalántáink dolgát a különböző versenyszámok között. Labdavezetés, pókmászás, 

kutyamászás, bukfenc, karika átugrás, passzolások, kosárba dobás, kidobós és hasonló játékos 

feladatok vártak a versenyzőkre. Mindenki sikeresen vette az akadályokat, hol gyorsabban, hol 

lassabban. 

 

 

A különböző versenyszámokat pontokkal díjazták annak 

függvényében, hogy ki hányadik helyen érkezett be a célba. A 

sorozat után a versenybíró összeadta a pontokat és kihirdette a 

végeredményt. Függetlenül attól, hogy ki hányadik helyen 

végzett, mindenki megkapta a neki járó aranyérmet. Nekünk 

szervezőknek a sok gyermek mosoly és kacaj volt az igazi díj. 

 

 

 

Örülünk a nagy létszámnak akik jelen voltak a versenyen és várjuk őket a következőre is! Akik 

betegség vagy más elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni, ők se csüggedjenek, bepótolják ezt a 

Kosárpalánta 2. fordulójában. Pontos időpontja még nincs a versenynek, de annyi biztos, hogy 

2020. február 1-2. napján kerül megrendezésre. 
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Csúcsrangadót nyertünk 
 

Újpest-MT - Ceglédi KE 68-59 (18-18, 15-13, 16-17, 19-11) 

2019.11.03., vasárnap, 17:30 - Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (27), Széphelyi (6), Nagy K. (3/3), Surmann G. (4), Joó (12) 

Csere: Dr. Franczva (14/6), Nagy R. (2), Pollák (-), Surmann P. (-), Ipacs (nem játszott), Fülöp (nem 

játszott), Nyikos (nem játszott) 

 

Dejan Mladenovic: Nagyon vártuk ezt a rangadót. Keményen küzdött mindkét csapat ezen az utolsó 

percig kiélezett mérkőzésen. A végjátékban remekül védekeztünk, támadásban pedig két extra kosárral 

le tudtuk zárni a találkozót. Nagyon büszke vagyok a srácokra és gratulálok nekik, mert a nagyon nehéz 

pillanatokban is képesek voltunk koncentrálni és kézben tartani a meccset. Külön öröm számomra, hogy 

mérkőzésről mérkőzésre változhatnak a szerepek csapaton belül, és a gárda érdekeit maximálisan szem 

előtt tartva mindenki el is fogadja ezt az adott meccsen rájutó szerepet, alázattal, örömmel mindezt. 

Amennyiben ez végig igy marad akkor szép eredmények várnak ránk a jövőben. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

16 között a Hepp kupában 

 

Közgáz SC és DSK/B - Újpest-MT 74-101 (22-23, 20-34, 16-24, 16-20) 

2019.11.05., kedd, 19:40 – Budapest, Lónyay Református Gimnázium 

 

Újpest MT: Nagy R. (4), Széphelyi (9/6), Nagy K. (25/15), Surmann G. (27), Dr. Franczva (15) 

Csere: Joó (8), Pollák (11/3), Ipacs (2), Rackley (nem játszott), Mészáros (nem játszott) 

 

Dejan Mladenovic: Két nappal ezelőtt játszottuk az egyik legkeményebb mérkőzésünket a 

bajnokságban, és ez azért meg is látszott a srácokon. Az első negyedben még kerestük a ritmust a 

lelkesen játszó hazaiak ellen, azonban a második negyedben egy 3 perces szakasz alatt csináltunk egy 

18-0-ás "futást" amivel lényegében eldöntöttük a mérkőzést. Onnantól rutinosan kontroll alatt tartottuk 

a mérkőzést, és hoztuk a papírformát, amivel a legjobb 16 közé jutottunk a Hepp kupában. Gratulálok 

a játékosaimnak, a lehetőségekhez mérten jól álltak ehhez a felkészülésünket jól szolgáló mérkőzéshez. 

Holnaptól viszont már csak a szombati mérkőzésünkre összpontosítunk. Ellenfelünknek sok sikert 

kívánok. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

Újpest győzelem a lila-fehérek összecsapásán 

 
Újpest-MT – KTE-Duna Aszfalt U23 86-66 (15-20, 28-16, 21-19, 22-11) 

2019.11.14., csütörtök, 18:00 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest MT: Rackley (29/3), Széphelyi (-), Nagy K. (9/9), Joó (9), Dr. Franczva (16/3) 

Csere: Surmann P. (14/9), Pollák (6/6), Nagy R. (2), Mészáros (-), Balogh (-), Ipacs (1), Fülöp (nem 

játszott) 

 

Dejan Mladenovic: Örülök hogy rögtön visszataláltunk a győzelem helyes útjára, mindezt a nagyon 

tehetséges fiatalokból és azonos mérleggel érkező Kecskemétiek ellen. Őszinte leszek tartottam a 

mérkőzéstől, mert egyrészt a múltkori vereség nem esett jól, másrészt pedig még inkább rosszul esett 

ami történt Surmann Gáborral. Egész héten nem tudtunk 10-en edzeni a további kisebb sérülések 

miatt, ami szintén csak nehezítette a felkészülésünket. Azonban nagy gratuláció illeti meg a 

játékosaimat, akik mind ezek ellenére összeszedték magukat, és hozták ezt a fontos meccset, ami ilyen 

helyzetben nem egyszerű. Külön öröm számomra hogy Surmann Peti hosszabb kihagyás után nagyon 

szépen megtalálva régi formáját, klasszishoz mérten hozta le a találkozót. Örülök hogy mindenki 

pályára került és hozzátette a magáét a 20 pontos győzelmünkhöz, ami egyáltalán nem volt ilyen sima 

amilyennek tűnik így elsőre. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Fontos győzelem 

 

Újpest-MT - Knipl Kft Bonyhádi KSE 82-73 (21-19, 18-20, 22-9, 21-25) 

2019.11.17., vasárnap, 17:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (27/6), Széphelyi (6), Nagy K. (13/3), Joó (17), Dr. Franczva (14) 

Csere: Surmann P. (3/3), Pollák (-), Nagy R. (2), Ipacs (nem játszott), Balogh (nem játszott), Fülöp 

(nem játszott), Mészáros (nem játszott) 

 

Dejan Mladenovic: Újabb fontos mérkőzést nyertünk meg. Amikor mindenki azt várja hogy te nyered 

meg az összecsapást, az ilyeneket a legnehezebb véghez vinni, de nekünk sikerült. Az első félidőben 

több problémánk is volt, ugyanis meggyűlt a bajunk a lepattanókkal, csak 5 percig tudtunk 

agresszívan védekezni, és a támadójátékunk is akadozott ezáltal. Továbbá két kulcsjátékosom is fault 

gondokba került, ráadásul mindezt feleslegesen. A második félidőre sikerült mindenen változtatni 

annyit, hogy ne legyen kérdéses a győztes ki léte. Betartottuk a megbeszélteket, és a srácok szépen 

odatették magukat, amivel a harmadik negyed közepén már eldöntöttük lényegében a mérkőzést. 

 

Eger ostroma 

 

EKE Eger KOK - Újpest-MT 65-84 (19-21, 15-18, 12-20, 19-25) 

2019.11.23., szombat, 17:00 – Eger, Eszterházy Csarnok 

 

Újpest MT: Rackley (19/3), Széphelyi (4), Nagy K. (16), Joó (6), Dr. Franczva (14) 

Csere: Nagy R. (-), Pollák (15/9), Surmann P. (7/3), Mészáros (-), Ipacs (-), Balogh (-), Fülöp (3/3) 

 

Dejan Mladenovic: A kötelező meccseket mindig nagyon nehéz megnyerni ezért volt egy kis feszültség 

bennünk. A légiósunk nagyon korán 3 faulttal bajba került, ami az első félidőben meg is zavart 

minket, de a második félidőre megtaláltuk a jó megoldásokat támadásban, és a védekezésen is sikerült 

szigorítanunk, ami után megnyertük ezt a meccset. A kulcsjátékosaim mellett szeretném kiemelni a 

fiatal Pollák Árpit, mert bár csapatmunkával győztünk, de "clutch" tripláival sikerült megnyugtató 

előnyt kiharcolnunk. Remélem ez a mérkőzés nagy önbizalmat fog adni neki a jövőben. Gratulálok a 

csapatomnak, a hibákat amiket vétettünk korrigálni fogjuk. 

 

Éllovasként győztünk újra 

 

Újpest-MT  - Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC 85-57 (20-19, 29-14, 15-7, 21-17) 

2019.11.30., szombat, 18:30 - Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (30/6), Széphelyi (13/3), Nagy K. (11/3), Joó (13/3), Dr. Franczva (9/3) 

Csere: Nagy R. (3/3), Pollák (-), Surmann P. (5/3), Ipacs (1), Balogh (-), Mészáros (nem játszott), Fülöp 

(nem játszott) 

 

Dejan Mladenovic: Előzetesen egy kemény és nehéz meccsre számítottam, de szerencsére a második 

negyed utolsó 5 percében mutatott agresszív védekezésünkkel és gördülékeny támadójátékunkkal 

jelentős előnyt sikerült kiharcolnunk a nagyszünetre. A második félidőben végig kontroll alatt 

tartottuk a mérkőzést, és lehetőséget adva mindenkinek egy magabiztos győzelmet arattunk. Hétfőtől 

gőzerővel készülünk a hétvégi Tiszaújváros elleni meccsünkre, mert természetesen ott is a győzelem 

begyűjtése lesz a célunk. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2019. november 
 

Novemberben is magas fordulatszámon pörögtek szerencsére a csapataink, hiszen 

mindenkinek folytatódott a bajnoksága, sőt még a legkisebb Tigrisek is 

bekapcsolódtak a versenyzésbe! 

 

Ugyanis a hónap utolsó hétvégéjén klubunk szervezésében megrendezésre került a 

Kosárpalánta versenysorozat első fordulója!  

 

Itt összesen 15 csapattal képviseltettük Magunkat első évfolyamos gyermekektől egészen a 

negyedikesekig! 

És büszkék is lehetünk játékosaink teljesítményére szép számmal halmozták a sikereket és 

mutatták be szüleiknek és a közönségnek mennyit fejlődtek az elmúlt hónapokban! 

Szándékosan nem emelem ki egyik csapatunkat sem mert tényleg minden gyermek kitett 

magáért és  nagyon ügyesen versenyzett! 

Ezúton szeretném megköszönni Kollégáimnak, az U20,U18,U16,U14-es csapataink 

játékosainak a színvonalas és hibátlan lebonyolításban való segítséget valamint a kedves 

Szülőknek hogy lehetővé tették gyermekeik részvételét a versenyen! 

 

U11-ben nagyon tetszik hogy egyre inkább bontogatják a szárnyaikat a fiatal játékosaink és 

legutóbb egy végletekig kiélezett mérkőzésen már győznünk is sikerült! 

 

U12-ben most nem voltunk annyira sikeresek mert a mérkőzések nagy részében minden mással 

foglalkozunk csak a kosárral nem! Ettől függetlenül nem csüggedünk tudjuk miben kell 

változtatnunk! Ha  pedig kosarazunk akkor már szépen tudunk játszani (eredménytől 

függetlenül már látom amit látni szeretnék)! 

 

U14-ben serdülő csapatunk felkerült a 32-es főtáblára amire nagyon büszkék vagyunk, a 

területi bontású alapszakasz 3 fordulója során az előkelő harmadik helyezés elérésével! 

Most jön még csak a java de ezt a Srácok is tudják! 

A további serdülő csapatainkban első éves serdülőink valamint a még fiatalabbak szépen 

szoknak bele a serdülő légkörbe hasznosan kihasználva az adódó mérkőzéseket 

tapasztalatszerzésre. 

 

U16 és U18-as korosztályokban is nagy terhelés alatt játszották végig Fiaink a hónapot a saját 

bajnokságaikban. U16-ban a regionális bajnokságban arattunk egy-két szép és értékes 

győzelmet, míg juniorban ugyan még nem sikerült megszereznünk azt a hőn áhított első 

győzelmet, de játékosaink tisztességgel és becsülettel küzdik végig a mérkőzéseket! Nagy 

dolognak tartom, hogy ebben a bajnokságban tudunk játszani és hétről hétre budapesti vagy 

vidéki fellegvárak ellen mérhetjük le aktuálisan hol tartunk! 

 

U20-asaink nagyon beindultak novemberre, hiszen egyetlen egy kivétellel az összes meccsüket 

megnyerték. Szépen kezdenek összeállni Ők is. Bízom a hasonló folytatásban. 

 

Felnőtt csapatunk folytatta magabiztos szereplését a bajnokságában, olyannyira, hogy 

novemberben sikerült a tabella élére kerülni. Tudom hogy még nagyon sok van hátra a 

bajnokságból, de azért mindig jó érzéssel tölt el, ha klubunk egyik csapata az élen van a saját 

bajnokságában. 
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Novemberi eredményeink 

 
Kenguru Kupa 

 

2019.11.16. Újpest-MT/A – Törekvés Törpillák 27-23 

2019.11.16. MAFC Farkasrét – Újpest-MT/A 43-28 

 

Gyermek Kupa 

 

2019.11.10. Újpest-MT/A – Budapest Csepel 21-55 

2019.11.10. BEAC Újbuda KA/A - Újpest-MT/A 81-28 

2019.11.10. Újpest-MT/B – Csata Garfield 37-41 

2019.11.10. MAFC Grosics - Újpest-MT/B 82-20 

 

Budapesti Serdülő Bajnokság 

 

2019.11.10. Újpest-MT/C – MALÉV Zsiráfok 44-78 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 

2019.11.07. Újpest-MT/A – MAFC/B 77-61 

2019.11.10. Budapesti Honvéd/A - Újpest-MT/A 94-39 

2019.11.10. Újpest-MT/B – Budaörsi DSE/B 74-49 

2019.11.23. Budaörsi DSE/B - Újpest-MT/B 62-84 

2019.11.23. Budapesti Honvéd/B – Újpest-MT/A 96-56 

2019.11.28. ELITE Basket - Újpest-MT/A 69-80 

  

Budapesti Junior Bajnokság 

 

2019.11.09. Gold Boys – Újpest-MT/B 21-88 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.11.07. Újpest-MT – Kecskeméti KA 61-81 

2019.11.10. Újpest-MT – MAFC 50-81 

2019.11.16. Újpest-MT – Vasas Akadémia 76-101 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.11.03. Újpest-MT – CKE 84-60 

2019.11.09. Óbudai Kaszások – Újpest-MT 70-50 

2019.11.17. Újpest-MT – Bonyhádi KSE 89-52 

2019.11.23. EKE Eger KOK - Újpest-MT 65-83 

2019.11.30. Újpest-MT – Agrofeed SZE Győri KC 77-73 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 

2019.11.03. Újpest-MT – CKE 68-59 

2019.11.09. Óbudai Kaszások – Újpest-MT 79-70 

2019.11.14. Újpest-MT – KTE-Duna Aszfalt U23 86-66 

2019.11.17. Újpest-MT – Bonyhádi KSE 82-73 

2019.11.23. EKE Eger KOK - Újpest-MT 65-83 

2019.11.30. Újpest-MT – Agrofeed SZE Győri KC 85-57
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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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