
 
~ 1 ~ 

 

 

Köszöntő 

 
Boldog Új Évet kíván a Megyeri Tigrisek 

Kosárlabda Klub minden kedves játékosának, a 

játékosok szüleinek és minden kedves 

olvasójának. 

 

 

 

 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

 

Pollák Árpád U20 

Pontátlag: 6 

Lepattanó átlag: 2,5 

Színe: Kék 

Tantárgya: Történelem 

Étele: Brassói 

Csapata: Miami Heat 

Játékosa: Dwayne Wade 
 

 

 

A hónap mérkőzése 
 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

OMNIA Pub & Food Békés – Újpest-MT 77-80 

(16-21,18-23,14-21,29-15) 

 

Csapat: Nagy K. (20/9), Rackley D. (25), Joó T. 

(11/3), Dr. Franczva Á. (2), Széphelyi T. (-), 

Pollák Á. (9/3), Nagy R. (1), Surmann P. (12/6), 

Mészáros Cs. (nem játszott), Ipacs D, (nem 

játszott), Fülöp Á. (nem játszott), Balogh A. 

(nem játszott) 

 

Az év utolsó mérkőzését is megnyertük! A 

magabiztos 20 pontos vezetés után játékosaink 

fejben már karácsonyoztak, így az utolsó 

negyedben a hazaiak közelebb tudtak jönni 

hozzánk, de ez is kevésnek bizonyult nekik. 

Hazahozták a megérdemelt 2 pontot a fa alá 

karácsonyra a srácok! 

 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli 

 

Időpont: 2020.01.11. 17:30 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola 

 

Az idegenbeli 20 pontos győzelem után hasonló 

jókra számítunk a hazai mérkőzésünkön is. 

Gyertek el minél többen szurkolni és buzdítsuk 

együtt kedvenc csapatunkat! 

HAJRÁ ÚJPEST!
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Januári programajánló 

 
Gyermek Kupa 

 
2020.01.11. 12:00 Újpest-MT/A – Vasas Akadémia U11 (1104 Budapest, Harmat u. 88.) 

2020.01.11. 13:20 Vasas Amazonok - Újpest-MT/A (1104 Budapest, Harmat u. 88.) 

2020.01.11. 17:20 SZSE U12 - Újpest-MT/B (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) 

2020.01.11. 18:40 Újpest-MT/B – KKS-Titánok (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 
2020.01.12. 10:00 Újpest-MT/B – VMG-DSE (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.01.12. 12:00 Újpest-MT/A – Budaörsi DSE/A (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.01.26. 10:00 Keresztúri SE - Újpest-MT/B (1173 Budapest, Pesti út 84.) 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.01.11. 15:00 Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli (1042 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 
2020.01.05. 17:30 Újpest-MT – DEAC U23 (1042 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.01.11. 17:30 Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli (1042 Budapest, Bajza u. 2.) 
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A hónap játékosa – Pollák Árpád 
 

- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan ismerkedtél 

meg ezzel a sportággal? 

P.Á.: 2009-ben, 8 évesen a Megyeri Úti Általános Iskola tornatermében fogtam 

először kosárlabdát. Ekkor ismertem meg Páli Gábort, aki akkoriban játékosokat 

keresett egy kosárlabda csapathoz, majd később alapítója lett a Megyeri 

Tigriseknek. Ha mondhatjuk, akkor már a „kezdetektől” itt vagyok. 

 

- Hogy érzed itt magad törzsgyökeres Megyerisként? 

P.Á.: A nagyon hangulatos és jó csapatnak köszönhetően, kitűnően érzem magam 

és úgy érzem megtaláltam a helyemet, mind a pályán, és azon kívül is. 

 

 

- Mik a terveid a jövőben? 

P.Á.: A sikeres érettségi után, szeretném a tanulmányaimat egyetemen folytatni, de a 

kosárlabdát sem fogom hanyagolni. Terveim szerint az Újpestnél szeretnék maradni, mert 11 

év után is ide húz a szívem, és a legjobb képességem szerint szeretném erősíteni a csapatot. 

 

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

P.Á.: A győzelem kulcsa nem az egyén a csapaton belül, hanem maga a CSAPAT. Egy 

összehangolt, összetartó, jó hangulatú csapat bármilyen akadállyal szembe tud nézni, valamint 

bármilyen csapatot le tud győzni. A védekezésre több hangsúlyt kell fektetni, mert anélkül 

nehéz mérkőzést nyerni. „Minél jobban védekezel, annál jobban támadsz.” Szerintem az itt 

eltöltött éveim alatt ezt a mondatot hallottam a legtöbbször, és ez így igaz. 

 

 

- Milyen érzés az NB1-es csapatban szerepelni? Hogy érzed magad mikor becserélnek 

egy-egy mérkőzésen? 

P.Á.: Hatalmas megtiszteltetés, hogy fiatal játékosként az NB1-es csapat tagja lehetek, és ilyen 

nagyszerű, tapasztalt játékosokkal kosárlabdázhatok. Ha felmegyek a pályára mindig bennem 

van a félelem, hogy mi lesz ha rosszul játszom, vagy elrontok valamit, de ha így lenne, akkor 

szerencsére olyan csapat és edző áll mögöttem, akik mindig támogatnak bármi van. Ha pályára 

kerülök, mindig a legjobb tudásom szerint próbálom segíteni a csapatot, és perctől függetlenül 

a legtöbbet hozom ki magamból minden meccsen. Hajrá Újpest! 
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Fájó vereség Tiszaújvárosban 

 
Tiszaújvárosi Phoenix KK – Újpest-MT 77-70 (17-26, 23-13, 19-18, 18-13) 

2019.12.07., szombat, 18:00 – Tiszaújváros, Tiszaújvárosi Sportcentrum 
 

 

Újpest-MT: Rackley (24/6), Széphelyi (12/6), Nagy K. (13), Joó (-), Dr. Franczva (14), Surmann 

(7/3), Nagy R. (-), Balogh (-), Ipacs (nem játszott), Mészáros (nem játszott), Fülöp (nem 

játszott), Pollák (nem játszott) 

 

 

Dejan Mladenovic: Nagyon kemény meccsre készültünk, amilyen Tiszaújvárosban lenni is 

szokott. Az első negyedben nagyon jól kezdtünk, de sajnos a második negyedben támadásban 

elbizonytalanodtunk és védekezésben óriási hibákat követtünk el. A harmadik negyedet ismét 

jól kezdtük, de ahelyett hogy megtörtük volna a hazaiakat, ehelyett vissza engedtük őket a 

mérkőzésbe. A Tiszaújváros nagyon jól kihasználta a helyzeteket, lehetőségeket, amiket 

engedtünk nekik, és meglepett minket főleg a fiatal játékosuk. Továbbá a rossz 

dobószázalékunk is eredményezte az idei 3. vereségünket. Gratulálok az ellenfélnek, és sok 

szerencsét, sok jó mérkőzést kívánok a továbbiakra is. Mi pedig kifogjuk elemezni a történteket, 

amiből levonva majd a tanulságokat bízom benne, hogy kamatoztatni tudjuk már a következő 

mérkőzésünkre. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

 

Búcsú a Hepp Kupától 

 
Budafoki KK - Újpest-MT 92-81 (22-21, 24-10, 25-24, 21-26) 
2019.12.10., kedd, 18:00 – Budapest, BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok 

 

 

Újpest-MT: Rackley (17), Széphelyi (12/3), Nagy K. (17/6), Joó (18/6), Dr. Franczva (5/3), Nagy 

R. (11/6), Balogh (-), Ipacs (-), Pollák (-), Mészáros (nem játszott) 

 

 

Dejan Mladenovic: Egy hasonló mérkőzést játszottunk a piros csoport élcsapatai közé tartozó 

Budafokkal és követtünk el sok esetben ugyanazokat a hibákat mint legutóbb Tiszaújvárosban. 

A 2. negyedben mutatott teljesítményünk sajnos a mérkőzésünkbe került. Engedtük 

ellenfelünknek ebben a szakaszban hogy lendületbe jöjjenek a gyorsindításokból, amivel jó 

ritmust is szereztek. Nem használtuk eleget a taktikai faultokat, könnyű kosarakat szereztek 

még alsó posztról is. Dobó százalékunkkal sajnos újra meggyűlt a bajunk, pedig sok üres 

helyzetünk akadt. Vasárnapig össze kell rakni magunkat, mert újra hazai pályán léphetünk 

pályára a Szolnok ellen, ahol nem lehet más a célunk, mint a győzelem megszerzése. Gratulálok 

a Budafoknak a tovább jutáshoz, és sok sikert kívánok nekik a folytatásban. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Győzelem az év utolsó hazai mérkőzésén 

 
Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász U23 79-59 (21-16, 28-19, 12-13, 18-11) 

2019.12.15., vasárnap, 18:00 – Budapest, Bajza József Általános Iskola 

 

 

Újpest-MT: Rackley (9), Széphelyi (11/3), Nagy K. (17/6), Joó (15/3), Dr. Franczva (12), Nagy 

R. (6/3), Pollák (-), Surmann (4/3), Balogh (2), Ipacs (3/3), Nyikos (nem játszott), Mészáros 

(nem játszott) 

 

 

Dejan Mladenovic: Nagyon örülök annak, hogy precízen játszottunk és jól használtuk ki a 

helyzeteinket, illetve hogy szinte végig agresszívan tudtunk védekezni. Utóbbi sokat javult, 

aminek köszönhetően a dobószázalékunk is jobb lett az előző két mérkőzéshez képest. Végig 

kontroll alatt tartottuk a meccset, és azt gondolom megérdemelten győztünk. Gratulálok a 

fiúknak, de a Szolnoknak is, hisz sok tehetséges és szép jövő előtt fiatalból áll a gárdájuk. 

További sok sikert nekik. Mi pedig most már csak az év utolsó mérkőzésére koncentrálunk, 

amit szeretnénk megnyerni idegenben. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

Győzelemmel zártuk az évet 

 
Békési SzSK – Újpest-MT 77-80 (16-21, 18-23, 14-21, 29-15) 

2019.12.21., szombat, 17:00 – Békéscsaba, Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok 

 

 

Újpest-MT: Rackley (25), Széphelyi (-), Nagy K. (20/9), Joó (11/3), Dr. Franczva (2), Nagy R. 

(1), Pollák (9/3), Surmann (12/6), Balogh (nem játszott), Ipacs (nem játszott), Fülöp (nem 

játszott), Mészáros (nem játszott) 

 

 
Dejan Mladenovic: Három negyedig jól tudtuk kontrollálni a mérkőzést, és minden úgy alakult 

ahogy elterveztük. Ezt követően számomra érthetetlenül azt gondoltuk hogy ennek a 

mérkőzésnek már vége van, amit a hazaiak nagyszerűen megéreztek és kihasználtak. 

Elkezdtünk a játékvezetőkkel foglalkozni, és a feladatainkra már a legkevésbé sem 

koncentráltunk. A Békésieket minden dicséret megilleti hogy visszatudtak jönni húsz pontos 

hátrányból és egy drámai, egy labdás meccset sikerült elérniük, aminek a végén szerencsére mi 

győztünk. A győzelemnek örülünk természetesen, de a negyedik negyedben mutatott 

teljesítményből a tanulságokat mindenképp le kell vonnunk. Ilyen többször nem megengedhető 

nekünk. A legjobbkor jön a karácsonyi szünet, ami alatt egyrészt rendezni fogjuk sorainkat, 

másrészt tervek szerint még jobban igyekszünk majd felkészülni a következő év 

megmérettetéseire egy mini alapozást követően. Boldogok vagyunk hogy a második helyen 

"telelünk", de lesz még miben fejlődni a jövőre nézve. A Békésnek további sok sikert a következő 

naptári évben, és minden kosárlabda rajongónak boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. Január 

5.-én immáron az újévben, még nagyobb szurkoló táborral várjuk a szimpatizánsainkat a DEAC 

elleni mérkőzésünkön. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Decemberi eredményeink 

 
Kenguru Kupa 

 

2019.12.08. Újpest-MT/A – Budapest Csepel 44-32 

2019.12.08. Budapesti Honvéd Bakáts - Újpest-MT/A 45-17 

2019.12.14. KLKS Homoktövis - Újpest-MT/B 26-40 

2019.12.14. Újpest-MT/B – ICT Pilóták 21-53 

2019.12.15. Kéksárga Flamingó - Újpest-MT/C 49-22 

2019.12.15. Újpest-MT/C – Pasa Csillagok 12-46 

 

Gyermek Kupa  

 

2019.11.30. Újpest-MT/A – Csata Csillagok 44-71 

2019.11.30. Zuglói Sasok - Újpest-MT/A 53-28 

2019.12.01. Malév Zsiráfok - Újpest-MT/B 21-37 

2019.12.01. Újpest-MT/B – TFSE 2-0 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Országos Főtábla 

 

2019.12.14. Újpest-MT/A – Dávid Kornél KA/A 80-98 

2019.12.14. Újpest-MT/A – DMTK Haraszti Sasok 66-79 

2019.12.15. Szombathelyi Sportiskola KA/A - Újpest-MT/A 69-54 

  

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 

2019.12.01. MAFC/B - Újpest-MT/A 93-60 

2019.12.10. Újpest-MT/A – Budapesti Honvéd/A 19-100 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alapszakasz – Kelet 

 

2019.12.01. Újpest-MT – Zsíros Akadémia Kőbánya 79-106 

2019.12.04. Alba Fehérvár - Újpest-MT 102-51 

2019.12.07. Szolnoki KA – Újpest-MT 91-62 

2019.12.15. Kecskeméti KA - Újpest-MT 94-54 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

2019.12.07. Tiszaújvárosi Phoenix KK - Újpest-MT 61-64 

2019.12.15. Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász 95-47 

2019.12.21. Békési SzSK - Újpest-MT 86-73 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 
2019.12.07. Tiszaújvárosi Phoenix KK - Újpest-MT 77-70 

2019.12.15. Újpest-MT – Szolnoki Olajbányász U23 79-59 

2019.12.21. Békési SzSK - Újpest-MT 77-80 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2019. december 
 

Szokásos havi értékelésemet kezdeném megint a kosárpalántával, hiszen 

a kétnapos versenysorozat második napja december 1-én került 

megrendezésre. Korábban már elmondtam, de még egyszer megteszem, 

nagy örömmel és büszkeséggel töltött el, hogy legkisebbjeink ilyen szép 

számmal és  ilyen eredményesen szerepeltek a versenyen. Továbbá, hogy 

kollégáim nagyon profin végezték el a rendezői feladatokat. Várjuk 

izgatottan a további fordulókat. 

 

Kenguru korosztályban a meglévő egy csapatunk mellé decemberben még további 

kettőt sikerült elindítanunk a bajnokságban, és bár sok gyermek első mérkőzését 

játszotta, örömmel konstatáltam, hogy mindegyik csapatunk megállta a helyét és a 

kezdeti izgalom után megmutatták a gyerekek, hogy mennyit fejlődtek szeptember óta 

és ha tovább dolgozunk Velük közösen szép jövő elé fogunk nézni! 

 

Serdülő csapatunk megkezdte szereplését a főtáblán egy szombathelyi kétnapos torna 

keretében. Sajnos az eredmények nem úgy alakultak ahogyan azt reméltem 

előzetesen, de van még javítási lehetőség, és nem is kell rá sokat várni, már januárban 

jön a következő forduló. 

Azonban ez csak akkor fog működni ha megértjük, hogy a kosárlabda pályán CSAK 

kosárlabdázni kell, minden más csak értékes energiát von el! 

 

Kadett korosztályban továbbra is küzdenek Fiaink becsülettel olykor a sérüléshullám 

és betegség sem segített Bennünket, de aki hadra fogható volt az adott mérkőzésen 

mindig tudása legjavát próbálta nyújtani. Az újév eleje fontos időszak lesz 

Srácainknak a céljaink eléréséhez. 

 

Decemberben befejeződött a kiemelt junior bajnokság alapszakasza és bár győzelmet 

nem sikerült szereznünk, mindig elmondom megérdemelten voltunk itt (a selejtezőn 

mutatott játék miatt) és sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből. 

Juniorjainknak is csak most jön a java, ahol is a szezon előtt megfogalmazott célokért 

kell majd harcba szállniuk. 

 

U20-as csapatunk ebben a hónapban is folytatta stabil szereplését két győzelem 

mellett egyszer kikaptak, így az előkelő 5.helyen mentünk el a szünetre. Kell is a jó 

szereplés, hiszen idén már egyre inkább törnek fel fiataljaink a felnőtt csapatba helyet 

követelni maguknak! 

 

Felnőtt csapatunk is remekül fejezte be a szezon első felét, ugyan még a hónap elején 

Tiszaújvárosban vereséget szenvedtünk ezt két győzelemmel javítottuk és így a 

szenzációs  2.helyen! várhatjuk a januári folytatást! 
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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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