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EYBL 

 
2020.02.20-23. között megrendezésre került 

az EYBL CE U14 B csoportjának második 

fordulója Újpesten. A 9 csapatos tornára 

kilátogatott nézők jobbnál jobb 

mérkőzéseket tekinthettek meg a Bajza 

József Általános Iskola Tornacsarnokában. 

A csapatok értékes tapasztalatokkal és 

díjakkal gazdagodtak a 4 nap során. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

Tóth Barnabás U18 

Pont átlag: 18,25 

Lepattanó átlag: 5,5 

Színe: Lila 

Tantárgya: Matematika 

Étele: Carbonara tészta 

Csapata: LA Lakers 

Játékosa: LeBron James 
 

 

 

A hónap mérkőzése 
 
Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – 

Alsóház, Kelet 

 

Újpest-MT – MAFC 73-64 

(16-20, 11-15, 20-19, 26-10) 

 

Csapat: Major P. (29/15), Kékesi K. (13/3), 

Papp B. (6), Tóth B. (11/6), Francia B. (10), 

Sassupe N. (3/3), Nagy B. (1), Gáll Cs. (-), 

Horváth A (-), Gudor B. (-), Szabó B. (-) 

 

Jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, de a 

második negyedre elfáradtunk, igyekeztünk 

lassabb játékot játszani és inkább a védekezésre 

koncentrálni, ne legyen nagy különbség a 

szünetben. Az öltözőben rendezni kellet a 

fejeket, mert mentálisan voltak problémák. A 

fiúk extra védekezéssel és támadással a 

negyedik negyedben robbantottak. Extra nagy 

akarás és szív diadala volt ez a mai, a "kis" 

Tigrisek nem adták végre fel és megtudták 

milyen megnyerni egy kiemelt mérkőzést!  

 

 

Kiemelt programajánló 

 
Férfi NB1/B Zöld Csoport – Alapszakasz 

 

Újpest-MT – OMNIA Pub & Food Békés 

 

Időpont: 2020.03.29. 18:00 

Helyszín: Bajza József Általános Iskola 

 

Az alapszakasz utolsó mérkőzését hazai pályán 

zárjuk. A cél nem más mint a győzelem.  

Gyertek el minél többen szurkolni kedvenc 

csapatunknak! HAJRÁ ÚJPEST!
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Márciusi programajánló 

 
Nemzeti Fiú Serdülő Regionális Bajnokság – Alapszakasz III. 

 
2020.03.07. 9:00 Budapest Basket/B – Újpest-MT/B (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.03.07. 10:45 Újpest-MT/B – BLF KK/B (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Országos Alsóház 

 
2020.03.07. 15:00 Újpest-MT/A – Nyíregyházi Sportcentrum (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.03.08. 9:30 DMTK – Újpest-MT/A (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.03.08. 17:15 Kaszások Akadémia – Újpest-MT/A (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

  

Budapesti Serdülő Bajnokság 

 
2020.03.14. 9:00 Ziccer KS – Újpest-MT/C (1163 Budapest, Tiszakömlő u. 31-35.) 

2020.03.22. 13:00 MALÉV Zsiráfok – Újpest-MT/C (1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.) 

2020.03.29. 13:00 Újpest-MT/C – Józsefvárosi KC (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság 

 
2020.03.01. 10:00 VMG-DSE – Újpest-MT/B (2030 Érd, Széchenyi tér 1.) 

2020.03.17. 18:00 Újpest-MT/A – Budapesti Honvéd/B (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.03.21. 12:00 Újpest-MT/A – Gödöllői SK (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

2020.03.28. 12:00 Budaörsi DSE/B – Újpest-MT/B (2040 Budaörs, Hársfa u. 29.) 

2020.03.28. 14:00 Budaörsi DSE – Újpest-MT/A (2040 Budaörs, Hársfa u. 29.) 

 

Budapesti Kadett Bajnokság 

 
2020.03.08. 10:00 Óbudai KA/B – Újpest-MT/C (1033 Budapest, Rádl árok u. 1.) 

2020.03.10. 18:00 Újpest-MT/C – MAFC/B (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) 

 

Budapesti Junior Bajnokság 

 
2020.03.08. 10:40 Budapest Basket – Újpest-MT/B (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 

2020.03.21. 10:00 Újpest-MT/B – MALÉV Kobrák (1049 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) 

2020.03.29. 13:00 MALÉV SC – Újpest-MT/B (1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.) 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.03.07. 15:00 Újpest-MT – EKE Eger KOK (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.19. 15:00 Újpest-MT – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.25. 16:00 Újpest-MT – Óbudai Kaszások (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.29. 15:30 Újpest-MT – Békési SzSK (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 
 

2020.03.07. 17:30 Újpest-MT – EKE Eger KOK (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.19. 17:30 Újpest-MT – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.25. 18:30 Újpest-MT – Óbudai Kaszások (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 

2020.03.29. 15:30 Újpest-MT – OMNIA Pub & Food Békés (1046 Budapest, Bajza u. 2.) 
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A hónap játékosa – Tóth Barnabás 
 

- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan 

ismerkedtél meg ezzel a sportággal? 

T.B.: 11 éves koromban, 4 akkori osztálytársam miatt kezdtem el kosarazni 

poénból. 

 

- Mik a terveid a jövőben? Kosárlabdával szeretnél továbbra is 

foglalkozni? 

T.B.: Egyetemre szeretnék menni, és mellette mindenképpen szeretnék 

majd komoly szinten kosarazni a jövőben is. 

 

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

T.B.: A csapat összhang a legfontosabb a győzelemhez. 

 

 

- Az idei szezonra mi a célkitűzésed? 

T.B.: Azzal, hogy bejutottunk a 16-ba és bent is maradtunk szerintem minden célunkat elértük. 

 

 

- Hogyan éltétek meg szeptemberben, hogy feljutottatok a kiemelt bajnokságba? 

T.B.: Jó érzés volt tudni, hogy a korosztályunkban az ország legjobb 16 csapata közé tartozunk. 

 

 

- Januárban a Budaörsi DSE ellen kellett oda-vissza vágót játszanotok a kiemelt 

bajnokságban maradásért. Hogyan indultatok neki ennek a két meccsnek? 

-T.B.: Úgy indultunk neki, hogy muszáj nyernünk. Az idegenbeli 1 pontos vereség után már 

magabiztosan fogadtuk őket hazai pályán. 
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Kibrusztolt hazai siker 

 
Újpest-MT – SMAFC 80-76 (20-25, 17-22, 27-10, 16-19) 

2020.02.02., vasárnap, 17:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola Tornacsarnoka 

 

Újpest-MT: Rackley (15/6), Széphelyi (10/3), Nagy K. (19/9), Joó (12/3), Dr. Franczva (17/6) 

Csere: Pollák (-), Nagy R. (3/3), Komma (4), Nyikos (nj), Surmann P. (nj), Ipacs (nj), Balogh 

(nj) 

 

Dejan Mladenovic: Remekül kezdtük a mérkőzést, de utána érthetetlenül tiszta 

dobóhelyzeteket engedtünk ellenfelünknek, amivel ők remek ritmust kaptak el. A harmadik 

negyedben aztán egy nagyon agresszív védekezést sikerült produkálni , amivel ellenfelünket 

sikerült megtörni, támadásban pedig okosan , precízen játszottunk ,és ezzel a magunk javára 

fordítottuk a mérkőzést. Ezzel a mérkőzéssel az önbizalmunk úgy érzem helyreállt a pécsi 

vereséget követően , és nyugodtan tudunk készülni a jövő heti Cegléd elleni csoport rangadóra. 

Örülök hogy ennyire kollektíven támadtunk, és sok jó egyéni teljesítmény született. Ez 

mindenképpen jó jel a következő meccsünk előtt. A SMAFC-nak további sok sikert kívánok, mi 

pedig hétfőtől már teljes gőzzel a Ceglédre készülünk. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

 

 

 

 

 

Újpest siker a lila-fehérek csatáján 

 

KTE-Duna Aszfalt – Újpest-MT 68-88 (19-25, 20-21, 11-21, 18-21) 

2020.02.29., szombat, 18:00 – Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok 

 

Újpest-MT: Rackley (15), Bán (15), Mucza (20/3), Nagy K. (1), Dr. Franczva (10) 

Csere: Joó (15), Komma (8), Nagy R. (-), Pollák (2), Balogh (2), Ipacs (nj), Széphelyi (nj) 

 

Dejan Mladenovic: Nehéz kiszámítani hogy mi vár rád a Kecskemétiek ellen, hisz mi például 

úgy számoltunk hogy teljes csapattal fogadnak minket. A taktikánkat azonban villámgyorsan 

átkellett váltanunk a "B" opcióra, ami azt gondolom összességében így is rendben volt a sok 

hiányzó ellenére. A második negyedbeli hullámvölgyet leszámítva végig kontroll alatt tartottuk 

a mérkőzést, és azt gondolom megérdemelten hoztuk el a 2 bajnoki pontot Kecskemétről. 

Ellenfelünknek sok sikert kívánok, mi pedig már holnaptól elkezdünk foglalkozni a 

Bonyháddal, hétfőtől pedig teljes gőzzel készülni fogunk. Külön örülök két új játékosunk sikeres 

bemutatkozásának, azt gondolom hogy velük megnőttek a variációs lehetőségeink, és már egy 

nagyobb potenciállal rendelkező Újpestre számíthat mindenki. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Új arcok a fedélzeten 

 

Időrendi sorrendben haladva első sikeres igazolásunk Komma László volt, aki 

február elején már debütált is nálunk és azóta több mérkőzésen pályára lépett 

felnőtt és U20-as csapatunkban egyaránt. Rendszeres követőink róla már 

olvashattak korábbi bejegyzésünknél, Laci 2000-res születésű, 201 cm, és 4-5 

poszton számít rá Dejan Mladenovic vezetőedző. Az NB2-es Pénzügyőr gárdájától 

érkezett hozzánk. Lacira tervek szerint a következő szezonban is számíthatunk. 

 

Második igazolásunkat azt gondoljuk kosaras berkekben nem is igazán 

kellene bemutatni. Bán Tibor az NB1/B piros csoportos BKG PRIMA SE 

csapatától érkezett. A 25 esztendős játékos rengeteg tapasztalattal 

rendelkezik, több "A" csoportos csapatnál szerepelt eddigi pályafutása során, 

korábban az U20-as válogatottal EB bronz érmes és tavaly "B" csoportos 

bajnok lett az OSE LIONS csapatával. A szakvezetés 2-3 poszton számít 

elsősorban a 185 cm magas hátvédre. Tibi egyenlőre a szezon végéig kötelezte 

el magát csapatunkhoz. 

Végül, de nem utolsó sorban csatlakozott hozzánk a "Deadline" utolsó 

pillanataiban Mucza Tamás, aki NB1/A-ból érkezik kölcsönben 

egyesületünkhöz a szezon végéig (szezon első felét még Veszprémben töltötte). 

A mindössze 20 éves kora ellenére is már komoly tapasztalattal bíró, 191 cm 

magas hátvédre elsősorban 2-3-as poszton számít a vezetőedző. Tamás már 

korábban U18-as és az U20-as nemzeti válogatottban is bemutatkozott, számos 

klubszinten kiemelkedő utánpótlásban elért sikerrel karöltve, továbbá NB2-es 

bajnok lett a Budapesti Honvéddal, ahol később NB1/B piros csoportban is 

maradandót alkotott. 

 

Surmann Gábor (klubmenedzser): Felmérve az eddig eltelt időszakot a bajnokságban, egyik oldalról 

nagy dicséret illeti a csapatot, hisz a sérülések okozta létszámhiány és a szűkösebb rotáció ellenére 

mondhatni erőn felül teljesítettek a srácok. A jelenlegi harmadik helyezésünket szép eredmények 

konstatáljuk. Másik oldalról azt azonban reálisan látni kell, ahhoz hogy még ettől is szebb eredményre 

pályázhassunk (feljutó helyek valamelyikére), és méltó ellenfelei legyünk a "végjátéknál" is majd a 

riválisainknak, úgy elengedhetetlen volt a keret megerősítése, főként mezőnyposzton. A célunk az volt, 

hogy a meglévő játékosok mellé, s nem pedig valaki helyett igazoljunk. Aki benne él a szakmában , az 

tudja hogy télen különösen nehéz jó, minőségi játékost igazolni, és csak azért igazolni akárkit hogy 

többen legyünk azt mi nagyon nem preferáljuk. Éppen ezért nagy örömünkre szolgál mindhárom játékos 

megszerzése, akikkel esélyünk lehet "felvenni a kesztyűt" a jelenlegi két első helyezettel szemben, amely 

gárdák személyesen véleményem szerint a piros csoport szintjét is simán megütik. Rátérve a 

játékosokra: Komma Lacival már a jövőre is gondolunk, hisz ő még jövőre is megfelel majd a fiatal 

szabálynak. Személyében egy roppant tehetséges játékost és intelligens embert ismertünk meg, aki 

folyamatosan fejlődni szeretne, ez Újpesten adott lesz neki. Bán Tibi kvalitását és a kosárlabda iránti 

alázatát ,elkötelezettségét, azt gondolom kár lenne ecsetelni, hisz aki ismeri Tibit az tudja hogy a 

kosárlabdával kel s fekszik, mindezt profi gondolkodás mellett. Amennyiben sikerül neki a rendszert 

hamar megszoknia, úgy villámgyorsan nagyon hasznos játékosunkká fog válni. A BKG PRIMA 

együttesének, közülük is Nagy Ágoston Úrnak ezúton is köszönöm hogy az átigazolás zavartalan, 

gördülékeny volt. Mucza Tomi leigazolása egy igen csak hosszú folyamat volt, ami végül örömünkre 

pozitívan zárult. Ezúton is szeretném megköszönni minden érintettnek az együttműködését, a 

kölcsönadó klubnak, az MKOSZ-nek, Tamás menedzsmentjének, nem utolsó sorban a Megyeri Tigrisek 

tulajdonosi körének. Tamást Újpesten nem nagyon kell bemutatni senkinek , hisz anno még a Budapesti 

Honvéd csapatával többször borsot tört az orrunk alá az NB2-es rangadókon, és terhelt minket a jó 

játékával. Tamásra én abszolút felnőtt kosárlabdázóként tekintek, bár életkorának köszönhetően eleget 

tesz a fiatal szabálynak is, ami azt gondolom plusz extra lesz csapatunk számára." 



 
~ 6 ~ 

 

Februári eredményeink 

 

 
Budapesti Serdülő Bajnokság 

 
2020.02.01. Zsíros Akadémia Kőbánya – Újpest-MT/C 38-117 

2020.02.29. Budapest Blazers – Újpest-MT/C 43-80 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Országos Alsóház 

 
2020.02.15. Kaposvári SI – Újpest-MT/A 82-79 

2020.02.15. Újpest-MT/A – Vasas Akadémia/B 86-72 

2020.02.16. Kozármisleny SE – Újpest-MT/A 59-112 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Regionális Bajnokság – Alapszakasz II. 

 
2020.02.16. Újpest-MT/B – FKE Kőrösi 71-37 

2020.02.16. SZPA-HSE  – Újpest-MT/B 0-20 

 

Budapesti Junior Bajnokság 

 
2020.02.08. Újpest-MT/B – Gold Boys 101-63 

2020.02.10. Keresztúri SE - Újpest-MT/B 78-100 

2020.02.15. Budafok – Újpest-MT/B 149-12 

 

Nemzeti Fiú Junior Kiemelt Bajnokság – Alsóház, Kelet 

 
2020.02.06. MAFC – Újpest-MT 100-65 

2020.02.09. Kecskeméti KA – Újpest-MT 86-61 

2020.02.16. Újpest-MT – MAFC 73-64 

2020.02.18. Zsíros Akadémia Kőbánya/A – Újpest-MT 119-66 

2020.02.28. Újpest-MT – Kecskeméti KA 74-64 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.02.02. Újpest-MT – SMAFC 46-74 

2020.02.07. Ceglédi KE – Újpest-MT 88-98 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 
 

2020.02.02. Újpest-MT – SMAFC 80-76 

2020.02.07. Ceglédi KE – Újpest-MT 92-66 

2020.02.29. KTE-Duna Aszfalt U23 – Újpest-MT 68-88 

 

 

 

 

 

 

 



 
~ 7 ~ 

 

Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2020. február 
 

Február hónap is eseménydúsan telt Egyesületünk életében az egészen fiatalaktól kezdve a 

felnőttekig bezárólag. 
 

Kenguru korosztályban a már jól megszokott három csapatunkkal 

képviseltetjük magunkat, és míg az egyik csapatunkban a U12-es bajnokságban 

is szereplő gyermekek húzóteljesítménye mellett egyre inkább találja meg 

mindenki a helyét és rakja hozzá a saját teljesítményét a Csapatéhoz, addig a 

másik csapatunkkal olyan fiatal kerettel álltunk ki akiknek a nagy része még 

csak "kis kenguru", és a harmadikkal pedig olyan csapat ellen aratunk 

magabiztos győzelmet, amelyiktől pár fordulóval ezelőtt még nagyobb arányban 

kaptunk ki! A sok edzésmunka kezd beérni! 

 

U12-es Csapatunk is szenzációsan kezdte a hónapot méghozzá dupla győzelemmel és ugyan a 

hónap végén az eredmények nem alakultak úgy ahogyan az elején, de játékminőségben sikerült 

nagyot előre lépnünk és látszik az út merre szeretnénk továbbfejlődni a gyerekekkel! 

 

Serdülő fiainknak is nagy örömömre kijött a lépés a kaposvári országos főtábla aktuális 

fordulójában és két értékes győzelemmel tértek haza! Nagyon bízom benne, hogy ez megindítja 

a Gyerekeket és a most hétvégi országos fordulón folytatják a megkezdett győzelmi szériát! A 

regionális bajnokságban is sikeres fordulón vagyunk túl. A győzelmen kívül örömmel látom, 

kezd egybekovácsolódni a gyermek korosztályból feljátszó és a "kis serdülő"-inket felvonultató 

Csapatunk! 

 

Ezenfelül hazai rendezésünkben részt vettünk a Nemzetközi U14-es Ifjúsági tornán is, ahol az 

eredményektől függetlenül nem vallottunk szégyent, óriási dolognak tartom, hogy részt tudunk 

venni nemzetközi meccseken és ezáltal értékes tapasztalatokat nyerhetnek Gyermekeink! 

 

Kadett csapataink a regionális B és budapesti bajnokságban szerepeltek sikeresen, melyet 

továbbra is arra használunk fel, hogy mindenki éles szituációban tudjon jobban fejlődni! A 

csapatunkra március közepétől vár a nagy feladat a regionális bajnokság következő 

szakaszában, izgatottan várom a folytatást! 

 

Junior fiaink folytatták szereplésüket a kiemelt országos bajnokság alsóházi rájátszásában 

méghozzá nem is akárhogyan! Utolsó két hazai mérkőzésüket megnyervén nagy lendületben, 

pozitív hangulatban fejezték be ezen szakaszát a bajnokságnak! Nagy dolognak tartom ezt mert 

U18-asaink is becsülettel végig dolgozzák a szezont és most már ez meglátszik az eredményben 

is! 

 

Felnőtt és U20-as csapatunk nehéz februáron van túl már ami a meccsek számát és ellenfelek 

minőségét illeti, továbbá új igazolásokkal erősítettük meg a Csapatot, ennek ellenére továbbra 

is várakozáson felüli teljesítménnyel képviselik szeretett Klubunkat! 

 

 

Gratulálok minden Csapatunknak, kívánok legalább ilyen sikeres 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 
 

 

 

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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