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EYBL 

 
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén 3. 

alkalommal rendezhetjük meg az European 

Youth Basketball League egyik csoportját.  

A színvonalas nemzetközi torna nagyon sok 

hasznos mérkőzést tartogat mind az edzőknek, 

mind a játékosoknak. Minden kosárlabda 

szeretőt sok szeretettel várunk a Bajza József 

Általános Iskola tornacsarnokában 2020. 

február 20-23. között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

 

 

Schmidt Áron U14 
Színe: Kék 

Tantárgya: Testnevelés  

Étele: Pizza 

Csapata: Nincs 

Játékosa: Nincs 
 

 

 

 

A hónap mérkőzése 
 

Budapesti Kadett Bajnokság 

 

Újpest-MT/C – Ziccer KS 63-59 

(10-22, 18-14, 13-16, 22-7) 

 
Csapat: Cserhalmi (9), Fehér-Sabján (-), Ilyés 

(19/3), Ipacs (17/12), Lipták (-), Magyar (8), 

Molnár (-), Sándor (-), Szabó (10), Varga (-) 

 
A sok hiányzó ellenére bizakodók voltunk, hogy 

megszerezzük harmadik győzelmünket is a 

bajnokságban. A mérkőzés azonban nem úgy 

alakult, ahogy azt gondoltuk. 38 és fél percig 

ott voltunk az ellenfél sarkában, s végül Ipacs 

Zorán tripláival megfordítottuk a mérkőzést és 

meg is nyertük azt. Ez a találkozó is jó példa 

volt arra, hogy az utolsó másodpercig küzdeni 

kell a győzelemért. 

 

 

 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – Óbudai Kaszások 

 

Időpont: 2020.02.22. 18:00 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola 

 

A novemberi 9 pontos vereség után csapatunk 

javítani akar a Kaszások ellen hazai pályán. 

Gyertek el minél többen szurkolni és buzdítsuk 

együtt kedvenc csapatunkat! 

HAJRÁ ÚJPEST!
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Februári programajánló 

 
Budapesti Serdülő Bajnokság 

 
2020.02.01. 12:20 Zsíros Akadémia Kőbánya – Újpest-MT/C (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

 

Budapesti Kadett Bajnokság 

 
2020.02.08. 11:40 Újpest-MT/C – Zuglói Sasok (1049 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) 

2020.02.29. 10:00 Újpest-MT/C – Malév Kobrák (1049 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) 

 

Budapesti Junior Bajnokság 

 
2020.02.08. 10:00 Újpest-MT/B – Gold Boys (1049 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) 

2020.02.15. 10:40 Budafok – Újpest-MT/B (1223 Budapest, Rákóczi út 16.) 

 

Nemzeti Fiú Junior Bajnokság – Alsóház, Kelet 

 
2020.02.16. 16:00 Újpest-MT – MAFC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.02.28. 18:00 Újpest-MT – Kecskeméti KA (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.02.02. 15:00 Újpest-MT – SMAFC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.02.22. 15:00 Újpest-MT – Óbudai Kaszások (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 
 

2020.02.02. 17:30 Újpest-MT – SMAFC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.02.22. 18:00 Újpest-MT – Óbudai Kaszások (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

 

A hónap játékosa – Schmidt Áron 
 
- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan 

ismerkedtél meg ezzel a sportággal? 

S.Á.: Harmadikos voltam, amikor elkezdtem kosárlabdázni. Az 

iskolában mondták, hogy ki lehet próbálni a kosárlabdát, így 

kipróbáltam és megtetszett. 

 

- Mik a terveid a jövőben? Kosárlabdával szeretnél továbbra is foglalkozni? 

S.Á.: Szeretnék felnőtt koromban magas szinten kosárlabdázni, akár a felnőtt NB1-ben, akár 

külföldön is. 

 

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

S.Á.: A legfontosabb dolog a védekezés. Azzal lehet hosszútávon sikeresnek lenni. A legnagyobb 

hangsúlyt arra kell helyezni, hogy az edzéseken minél többet gyakoroljunk és amiket 

gyakorlunk, próbáljuk megcsinálni a meccseken is. 

 

- Az idei szezonra mi a célkitűzésed? 

S.Á.: Szeretnék minél többet fejlődni, hogy jövőre fiatalként a kadett/A keretben lehessek. 
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EYBL (2020.02.20-23.) 

 
2020. február 20-23. között a Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka ad otthont az 

European Youth Basketball League Stage II U14-es korosztály B csoportjának. 6 különböző 

országból érkeznek csapatok (Magyarország, Csehország, Románia, Szlovákia, Szerbia, 

Olaszország). A mérkőzések megtekintése díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

Program: 

 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

2020.02.20. csütörtök 

 

12:00 Soproni Tigrisek (HUN) – Naturtex SZTE-Szedeák (HUN) 

13:50 Megyeri Tigrisek (HUN) – Inter Bratislava (SVK) 

15:40 C.S. U-BT Cluj Napoca (ROU) – KK BEKO (SRB) 

17:15 Megnyitó 

17:50 Oxygen Orange 1 (ITA) – BK Lokomotiva Plzen (CZE) 

 

 

2020.02.21. péntek 

 

10:30 Soproni Tigrisek (HUN) – TJ Sokol Prazsky (CZE)  

12:20 BK Lokomotiva Plzen (CZE) – Naturtex SZTE-Szedeák (HUN) 

14:10 Oxygen Orange 1 (ITA) – C.S. U-BT Cluj Napoca (ROU) 

16:00 KK BEKO (SRB) – Megyeri Tigrisek (HUN) 

17:50 Inter Bratislava (SVK) – TJ Sokol Prazsky (CZE)  

 

 

2020.02.22. szombat 

 

8:30 C.S. U-BT Cluj Napoca (ROU) – Soproni Tigrisek (HUN) 

10:20 TJ Sokol Prazsky (CZE) – Oxygen Orange 1 (ITA) 

12:10 Inter Bratislava (SVK) – BK Lokomotiva Plzen (CZE) 

14:00 KK BEKO (SRB) – Naturtex SZTE-Szedeák (HUN) 

 

 

2020.02.23. vasárnap 

 

9:00 BK Lokomotiva Plzen (CZE) – Megyeri Tigrisek (HUN) 

10:50 TJ Sokol Prazsky (CZE) – C.S. U-BT Cluj Napoca (ROU) 

12:40 Oxygen Orange 1 (ITA) – KK BEKO (SRB) 

14:30 Naturtex SZTE-Szedeák (HUN) – Inter Bratislava (SVK)  

16:20 Megyeri Tigrisek (HUN) – Soproni Tigrisek (HUN) 
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Győztes újévi kezdés 

 
Újpest-MT – DEAC U23 70-56 (13-20, 23-14, 17-9, 17-13) 

2020.01.05., vasárnap, 17:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (21), Széphelyi (2), Nagy K. (16/6), Joó (13), Dr. Franczva (10) 

Csere: Pollák (-), Surmann (7/3), Nagy R. (1), Balogh (-), Ipacs (-) 

 

Dejan Mladenovic: Őszintén szólva nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, támadásban ritmustalanok 

és pontatlanok voltunk, védekezésben pedig hiányzott a kellő agresszivitás. A második negyedben 

azonban volt 4-5 perc erős játékunk, amikor is összekaptuk magunkat, és nagy energiát mozgósítva 

sikerült megfordítani a mérkőzést a magunk javára. A második félidőben már kontrolláltuk a 

mérkőzést, és begyűjtöttük a kötelező hazai győzelmet. A DEAC csapatának sok sikert kívánok, és 

boldog újévet mindenkinek. Hétfőtől már készülünk a Hódmezővásárhely csapatára! 

HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

Magabiztos győzelem 

 
Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli 83-56 (21-11, 23-15, 30-13, 9-17) 

2020.01.11., szombat, 17:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (18/6), Széphelyi (10/3), Nagy K. (13/6), Joó (13), Dr. Franczva (14) 

Csere: Pollák (10/6), Surmann (2), Nagy R. (3), Balogh (-), Ipacs (-) 

 

Dejan Mladenovic: Gratulálok a srácaimnak, mert nagyon komolyan és keményen játszottuk le ezt a 

mérkőzést, a megbeszéltek szerint. A pozitív hozzáállásunk főleg a védekezésben látszódott, ami igazán 

magas szintű volt. Támadásban is tudatosan találtuk meg a jó helyzeteket, amihez végre jó dobóforma 

párosult. Természetesen azért még itt is van hova fejlődnünk. Nagyon remélem hogy ezzel a mérkőzéssel 

elkezdett jönni a két ünnep között véghez vitt kemény munka gyümölcse. Fontos számunkra ez, ugyanis 

a következő öt mérkőzésünkön a legjobbunkat kell nyújtanunk a céljaink elérése érdekében. Kemény 

hónap elé nézünk, ahol sok minden eldőlhet számunkra a rájátszás előtt. A Hódmezővásárhelynek sok 

sikert kívánok, mi pedig hétfőtől már gőzerővel készülünk a Pápa elleni ütközetre, ahová célunk 

egyértelműen a győzelem megszerzése lesz. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

 

Hosszabbítás után vereség Pápán 

 
Concordia Motax KC Pápa – Újpest-MT 86-80 (20-16, 15-15, 15-17, 21-23, 15-9) 

2020.01.17., péntek, 18:00 – Pápa, Városi Sportcsarnok 

 

Újpest-MT: Rackley (30), Széphelyi (3/3), Nagy K. (18/6), Joó (13), Dr. Franczva (6) 

Csere: Surmann (2), Pollák (5/3),  Nagy R. (3/3), Balogh (nj), Ipacs (nj) 

 

Dejan Mladenovic: Egy nagyon izgalmas, ám gyenge színvonalú meccs volt. Gyengébb teljesítményünk 

ellenére is nagyon kevesen múlt a mérkőzés végkimenetele, de a Pápának nagyobb volt az akarat ereje 

és a szerencse is melléjük szegődött a legvégén. Sok sikert kívánok nekik! Mi pedig kielemezzük 

hibáinkat majd, aztán hétfőtől már készülünk a Pécs elleni rangadóra, ahol szeretnénk kijavítani ezt a 

vereséget. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Interjú Nagy Krisztiánnal, az NB1/B-s csapatunk kapitányával 

 
- 2019 nyarán igazoltál át hozzánk a MAFC-tól. Mi volt a döntés oka? 

N.K.: Úgy gondoltam, hogy a kosárlabda mellett szeretnék mással is foglalkozni! 

A MAFC-nál kitűzött cél teljes embert igényelt, profi szemléletet ami mellett nem jutott 

időm másra, csak a kosárlabda tette ki az életemet, ami az idei szezonban sem változott 

volna. 35 évesen kiakartam magam próbálni más területeken is, szerencsémre ekkor 

keresett meg a klub ezzel az új lehetőséggel, hogy a játék mellett erőnléti edzőként is 

szerephez juthatok. 

 

 

- Hogyan érzed magad az egyesületünknél? Milyen a csapatközösség? 

N.K.: Köszönöm, nagyon jól! :) Sok új embert ismertem meg a klubon belül és már elsőre szimpatikus 

volt a családias közeg. Hamar megtaláltam a közös nevezőt mindenkivel az irodában és a pályán is 

egyaránt. Kollégáim nagyon segítőkészek, jól tudunk együtt dolgozni. A csapattársaim igazi sport 

emberek ami számomra nagy szó, hogy mindezt a munkájuk/iskolájuk mellett teszik, nagyon jó a kémia 

a pályán és azon kívül is. Nem csak játékosok/edzők, hanem barátok is vagyunk, nincs kilógó ember, 

mindenki tudja a helyét és ennek megfelelően 100%-osan mindent meg is tesznek. 

 

 

- A csapattal jelenleg a tabella élén álltok. Mi a célod/célotok az idei szezonban? 

N.K.: Nagyon örülök, hogy elsők vagyunk de ez fordulóról fordulóra változhat. A zöld csoport mindig 

tartogat meglepetéseket! Sportolóként mondhatom, hogy a legjobb eredményre törekszem/törekszünk 

legyen az edző meccs vagy a bajnoki döntő. Minden mérkőzést szeretnék/szeretnénk megnyerni, a lehető 

legjobb eredményt elérni így természetesen a bajnokságot megnyerni. Azt hiszem minden sportolónak 

ez a célja akit neveznek bármiféle bajnokságba! 

 

 

- Minden mérkőzést nagyon jó mutatókkal zársz. Hogyan értékelnéd eddig a saját 

teljesítményedet? Mi az amiben változtatnál? 

N.K.: Az elmúlt mérkőzéseken tényleg sikerült jobb mutatókat produkálnom, de mivel ez egy csapat 

sport ez nagyban köszönhető a csapattársaimnak is. Remek az összhang a pályán, kiszolgáljuk egymást, 

igazi egységként játszunk és nem számít ki a befejező. Minden kosárnak egyként tudunk örülni bárki 

is szerezte azt, hiszen mindenki kiveszi a maga részét belőle egy passzal, egy zárással vagy egy megelőző 

jó védekezéssel. Nehéz "tökéletes" játékot produkálni ezért mindig van min javítani, szeretnék jobb dobó 

százalékot hozni és még több lepattanót szedni a szezon hátralévő részében, hogy ezzel még többet 

segítsek a csapatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
~ 6 ~ 

 

Januári eredményeink 

 
Kenguru Kupa 

 
2020.01.25. Újpest-MT/A – Budapesti Honvéd-SZSE 39-19 

2020.01.25. Ziccer Bocsok – Újpest-MT/A 58-28 

2020.01.25. Újpest-MT/B – Józsefvárosi KC-Molnár 23-70 

2020.01.25. BLF Bolhák – Újpest-MT/B 41-31 

2020.01.26. Újpest-MT/C – KLKS Homoktövis 54-18 

2020.01.26. KKS Tigers – Újpest-MT/C 29-35 

 

Gyermek Kupa 

 
2020.01.11. Újpest-MT/A – Vasas Akadémia U11 37-52 

2020.01.11. Vasas Amazonok - Újpest-MT/A 56-30 

2020.01.11. SZSE U12 - Újpest-MT/B 20-41 

2020.01.11. Újpest-MT/B – KKS-Titánok 47-29 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Országos Főtábla 2. forduló 

 
2020.01.25. Újpest-MT/A – Kaposvári SI 76-99  

2020.01.25. Újpest-MT/A – OSE Lions/A 73-77 

2020.01.26. PVSK Nemzeti Akadémia/A – Újpest-MT/A 99-65 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Regionális Bajnokság 1. forduló 

 
2020.01.19. BKG Príma AK – Újpest-MT/B 38-36 

2020.01.19. Újpest-MT/B – Keresztúri SE 49-50 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz 

 
2020.01.12. Újpest-MT/B – VMG-DSE 57-66 

2020.01.12. Újpest-MT/A – Budaörsi DSE/A 54-57 

 

Nemzeti Fiú Junior Bajnokság  

 
2020.01.19. Budaörsi DSE/A – Újpest-MT 68-67 

2020.01.22. Újpest-MT – Budaörsi DSE/A 81-55 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.01.11. Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli 73-81 

2020.01.17. Concordia Motax KC Pápa – Újpest-MT 70-109 

2020.01.30. Pécsi NKA – Újpest-MT 97-76 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 

 
2020.01.05. Újpest-MT – DEAC U23 70-56 

2020.01.11. Újpest-MT – Vásárhelyi Kosársuli 83-56 

2020.01.17. Concordia Motax KC Pápa – Újpest-MT 86-80 

2020.01.30. Pécsi NKA – Újpest-MT 77-59 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2020. január 
 

A téli szünetről feltöltődve visszaérkezve folytatták csapataink a saját 

bajnokságaikban a küzdelmeket! 

Kenguru korosztályban az előző fordulótól kezdve három csapatunk is szerepel 

az országos bajnokságban és nem is akárhogyan! És itt nem csak elsősorban 

az eredményességre gondolok-bár azért abban sincsen hiány-,hanem amennyi 

munkát beletesznek a gyerekek a mérkőzésekbe, bátran, alázatosan, 

harciasan kosárlabdázva teszik mindezt úgy, hogy elég sok Tigriskölyöknek 

ezek az első mérkőzései! 

 

Gyermek csapataink is az egyik legjobb fordulójukon vannak túl, sokat sikerült előre 

lépnünk az előzőekhez képest! Nagy örömmel tölt el látva az öt darab U11-12-es csapatainkat, 

hogy mennyi ügyes gyermek kosarazik a Megyeri Tigrisekben és ha kellően odafigyelünk 

Rájuk, akkor hosszú évekre biztosítva lesz az utánpótlásunk! 

 

Serdülőink folytatták főtáblás szereplésüket ezúttal Oroszlány városában! Azt már korábbi 

havi értékelésemnél is kiemeltem, hogy nagyon nagy dolog Fiainktól, hogy ilyen magas 

szinten vannak, ugyanakkor most már szeretném látni mire megyünk akkor az ellenfelekkel, 

ha kizárólag kosárlabdázunk! Ebben a Csapatban sokkal több van amit az oroszlányi hétvége 

meccseinek egy-egy negyedében vagy egy félidejében már meg is mutattak! Csak 

Csapatunkon múlik, hogy ezt egy egész mérkőzésre kiterjesszék! 

 

Kadett korosztályban sikerült kivívnunk a regionális A bajnokságban való maradást, amit 

szintén nagy dolognak tartok, de Srácainknak tovább kell dolgozniuk mert, akárcsak a 

serdülőknél itt is akadnak elrontott negyedek, félidők. Ettől függetlenül jó irányba haladunk, 

csak meg kell tanulnunk, hogy a mérkőzések az első negyedben kezdődnek! B csapatunkban 

illetve a Budapest bajnokságban szereplő együttesünkben is szép számmal debütáltak az 

újoncok, valamint a serdülőből feljátszó játékosaink is szépen bontogatják szárnyaikat az 

idősebbek között. 

 

U18-ban kritikus hónap elé érkeztünk, de bátran állíthatom hogy a srácok állták a sarat, és a 

keresztjáték során kiharcolták, hogy a kiemelt bajnokság alsóházi rájátszásában 

szerepeljenek tovább! Tették mindezt a visszavágón főleg a második félidőben parádés 

játékkal. Nagyon egyben volt a Csapat, Engem az augusztusi selejtezős csapatunkra 

emlékeztettek! Nagy dolognak tartom, hogy továbbra is a kiemelt junior bajnokságban 

játszhatnak U18-as fiaink tovább! 

 

U20-asaink rendkívül erős játékkal kezdték az évet, az élcsapatnak számító Vásárhelyt 

késztették nagy harcra, majd Pápán nyerték meg magabiztos játékkal idei második 

fellépésüket. Fontos Nekünk a stabil U20-as teljesítmény, mert ez az összekötő kapocs az 

utánpótlás és a felnőtt kosárlabda között! 

 

Felnőtt Csapatunk januárban egy kisebb hullámvölgybe került, két győzelem után kettő 

vereséget szenvedtünk, abból az egyik volt igazán kellemetlen, a másik pedig az egyik 

bajnokesélyes otthonában történt! Ettől függetlenül nem fogják feladni a Srácok, hiszen még 

nagyon sok mérkőzés van az alapszakaszból is, és a Csapat környékén mindenki azt a nagy 

igazságot vallja: "májusban kell a legjobban játszani"! 

 

Hajrá Megyeri Tigrisek! 
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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 
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