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Közlemény 
 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-

én veszélyhelyzetet hirdetett ki a 

Koronavírus magyarországi 

következményeire való tekintettel. 

Egyesületünk társadalmi szerepvállalása 

mindig is fontos volt számunkra, ezért a 

kialakult helyzetben még fontosabbnak 

tartjuk, hogy példát mutassunk felelős 

hozzáállásunkkal:  

 

 Felfüggesztettük a személyes 

találkozással járó edzéseinket, 

rendezvényeinket. 

 Felfüggesztettük a tagdíjfizetési 

kötelezettséget, csökkentve 

játékosaink családjai terheit. 

 A vírus megfékezése érdekében 

ügyintézésünk átállt "home office”-ra. 
 

 

 

 

A hónap játékosa 
 

Komma László U20 
Pont átlag: 26  

Lepattanó átlag: 9,3 

Színe: Sárga 

Tantárgya: Matematika 

Étele: Libasült rizzsel 

Csapata: Milwaukee Bucks 

Játékosa: Vince Carter 
 

 

 

 

A hónap mérkőzése 
 
NB1/B Zöld csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 

Agrofeed SzE. Győri KC – Újpest-MT 77-79 

(20-13, 17-25, 25-21, 15-20) 

 

Csapat: Komma L. (28), Micev N. (5), Pollák Á. 

(2), Kékesi K. (8), Balogh A. (2), Széphelyi T. 

(17), Tóth B. (13/9), Major P. (2), Pápay Sz. (2), 

Kincses M. (-), Papp B. (-) 

 

Számunkra a páros negyedek voltak a 

kedvezőek a zártkapus mérkőzésen. A 

srácoknak végig helyén volt  a szívük, ezért a 

hazai 2 pontos győzelem mellé, idegenben is 2 

ponttal tudtunk győzni egy jó szerkezetű és 

agresszív kosárlabdát játszó Győri csapat ellen. 

Gratulálok a Srácoknak az extra 

teljesítményért! 

 

 

 

 

 

Kiemelt programajánló 

 
Elérhető weboldalunk a Digitális Oktatás 

Megyeri Tigrisek módra! Naponta frissülő 

tartalom! Edzéstervek, archív mérkőzések, 

különféle kihívások. (Rajzpályázat, 

Fotópályázat, Kvíz) 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 

www.megyeritigrisek.hu weboldalon!

http://www.megyeritigrisek.hu/
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A hónap játékosa – Komma László 
 
- Hány éves korodban kezdtél el kosárlabdázni? Hogyan ismerkedtél 

meg ezzel a sportággal? 

K.L.: 14 évesen kezdtem kosarazni. Először kosaras barátaimmal jártam 

szabadtéri pályákra pattogtatni, aztán egy testnevelés órai kosarazás 

alkalmával szólt az egyik ex kosaras tanárom, hogy érdemes lenne 

elkezdenem komolyabban foglalkozni a sportággal, az ő ajánlására kerültem 

a Budapesti Bikák csapatához, ahol aztán igazán beleszerettem a játékba. 

 

 

 

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

K.L.: Jövőbeli szakmáról még nincs konkrét elképzelésem, de reál beállítottságomból adódóan 

gazdasági irányban szeretném folytatni a tanulmányaimat. A kosárlabdát természetesen 

semmiképpen nem szeretném abbahagyni, nem is tudnám elképzelni nélküle a 

mindennapjaimat. Igyekszem a tőlem telhető legmagasabb szintre emelni a tudásomat ezen a 

téren. 

 

 

 

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

K.L.: Ezt nehéz szerintem így konkretizálni, de talán az egyik legfontosabb az odaadás, ha az 

összes játékos úgy lép pályára, hogy minden egyes percben a maximumot nyújtja és teljes 

koncentrációval csak a kosárlabdára és a győzelemre összpontosít. 

 

 

 

- Milyen érzés volt, mikor megkerestek Téged Egyesületünktől, hogy gyere át 

hozzánk játszani az U20-as és az NB1/B-s csapatba? 

K.L.: Megtisztelésnek éreztem, ugyanakkor nehéz döntés elé állított, de végülis úgy érzem jól 

döntöttem, és hálás vagyok Surmann Gábornak, hogy hívott a csapatba. Úgy érzem kevés olyan 

csapat van, ahol ennyi lehetőségem lett volna a fejlődésre, ezt elsősorban kiváló edzőimnek 

köszönhetem. 

 

 

 

- Könnyen be tudtál illeszkedni a csapatba? Hogy érzed magad nálunk? 

K.L.: Ugyan csak két és fél hónapja kerültem a csapathoz, de egy befogadó társaságot ismertem 

meg, mindenki nagyon segítőkész, úgy érzem bárkihez fordulhatok, ha kérdésem merülne fel. 

 

 

 

- Ha nem nyilvánítják lezártnak a bajnokságot, akkor szerinted milyen esélyei lettek 

volna NB1-es csapatunknak? 

K.L.: Nagyon sajnáltam, hogy így alakult, ugyanis jó eséllyel indultunk volna a feljutásért, így 

hogy az amúgy is élvonalban versenyző csapat két feljebbi osztályából érkező játékossal is 

bővült. 
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Értékes győzelem Bonyhádon 

 
Knipl Kft. Bonyhádi KSE – Újpest-MT 62-70 (16-20, 15-19, 19-16, 12-15) 

2020.03.04., szerda, 18:00 – Bonyhád, Városi Sportcsarnok 

 

Újpest-MT: Rackley (11), Mucza (11/6), Bán (19/12), Joó (-), Nagy K. (11/3) 

Csere: Dr. Franczva (13), Komma (5), Pollák (-), Nagy R. (nj), Ipacs (nj), Balogh (nj), Széphelyi 

(nj) 

 

Dejan Mladenovic: Számítottunk rá, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Bonyhádon, 

már többször is láttuk, hogy nehéz itt meccset nyerni. Rövid idő volt készülni, mert most 

minden második-harmadik napon mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapatomra, mert a rossz 

dobószázalékunk ellenére is helyén volt az önbizalmunk , és kulcs pillanatokban bedobtuk amit 

bekellett. Bár kevés pontot kaptunk , a védekezésen így is van mit javítani, amit már holnap el 

is kezdünk. Gratulálok a játékosaimnak, de a Bonyhádnak is, és további sok sikert kívánok. 

Szombaton a sereghajtó érkezik hozzánk, akiket maximálisan megszeretnénk tisztelni, és 

ennek módja szerint készülünk is rájuk. HAJRÁ ÚJPEST! 

 

 

Nőnapi győzelem 

 
Újpest-MT – EKE Eger KOK 84-60 (22-14, 30-13, 12-29, 20-4) 

2020.03.07., szombat, 17:30 – Budapest, Bajza József Általános Iskola 

 
Újpest-MT: Rackley (18/9), Bán (16/3), Mucza (20/3), Nagy K. (4), Dr. Franczva (15) 

Csere: Joó (4), Széphelyi (2), Komma (4), Pollák (1), Nagy R. (-), Surmann P. (-), Ipacs (-) 

 
Dejan Mladenovic: Egy közel tökéletes első félidő után, fegyelmezett támadással és kemény 

védekezéssel biztos előny birtokában mentünk a nagyszünetre. A 3 negyedben nagyon lazára 

vettük a dolgokat, és mind támadásban mind védekezésben szétestünk, amit az Eger remekül 

kihasznált és visszajött ezáltal a mérkőzésbe. A jövőben még egy ilyet nem engedhetünk meg 

magunknak, főleg mi nem, akik a legmagasabb célokat tűzték ki maguk elé a szezont illetően. 

Tanulnunk kell ebből, hisz máskor ettől jóval nagyobb árat is fizethetünk egy ilyen kilengéssel. 

A 4. negyedben aztán egy védekezés váltással a biztos előnyünk hamar visszajött, és onnantól 

már kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak, de gratulálok 

ellenfelünknek is. Hétfőtől készülünk a Győr elleni mérkőzésünkre, ahol célunk nem lehet más 

mint a győzelem. Boldog Nőnapot kívánok a csapat nevében a hölgyeknek. HAJRÁ ÚJPEST! 
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Győzelem a bajnokság utolsó mérkőzésén 

 
Agrofeed SzE. Győri KC – Újpest-MT 86-100 
2020.03.13., péntek, 19:00 – Győr, Széchenyi István Egyetemi Csarnok 

 
Újpest-MT: Rackley (13/3), Bán (6), Mucza (23/9), Nagy K. (9/3), Dr. Franczva (24/6) 

Csere: Joó (10), Széphelyi (10), Komma (5), Pollák (-), Nagy R. (-), Surmann P. (nj), Balogh (nj) 

 
Dejan Mladenovic: Felkészültünk rá, hogy mindig kellemetlen Győrben a Győr ellen játszani. 

Készültünk erre a meccsre, első félidőt tökéletesen kezdtük. Harmadik negyedben is 

folytattuk, utána kicsit szétesett a játék, nem voltunk fejben végig ott, azt hittük eldőlt a 

meccs, lehetőséget adtunk a Győrnek, hogy kicsit visszajöjjön. De utána végig irányításunk 

alatt tudtuk tartani a meccset. Nagyon gratulálok a srácoknak, a Győrnek sok sikert a 

bajnokság folytatásában. Vigyázzunk magunkra, meglátjuk mi lesz a bajnokság sorsa. 
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Digitális oktatás Megyeri Tigrisek módra 

 
Reméljük, hogy a koronavírus okozta helyzetben, ha csak azzal, hogy egy rövid időre kizárjuk 

a válság okozta problémákat a gyerekek életéből, elfoglaltságot, célt, tartalmas időtöltést 

tudunk számukra biztosítani, akkor mindenki számára könnyebbé tehetjük a következő 

időszakot.  

 

Ezért 2020.03.23-án 16.00-tól a www.megyeritigrisek.hu weboldalunkon elérhetővé teszünk 

digitális tartalmakat, melyeket folyamatosan szerkesztünk és frissítünk: 

 

 Edzésprogramok minden korosztálynak 

 Mérkőzések a Megyeri Tigrisek archívumából 

 Megyeri Tigrisek és az ÚKTV közös oktatófilmjei a kosárlabda alapjairól 

 Kihívások, pályázatok 

 Programok online/offline tartalommal 

 Megyeri Tigrisek Kosárlabda hírújságjai online 

 

A weboldalunkkal kapcsolatban észrevételeiket kérjük, küldjék el az info@megyeritigrisek.hu 

email címre. 

 

 

Kívánjuk a legjobbakat Mindenkinek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(forrás: www.klebis.hu ; www.nyiregyhazaspartacus.hu ) 

 

http://www.megyeritigrisek.hu/
mailto:info@megyeritigrisek.hu
http://www.klebis.hu/
http://www.nyiregyhazaspartacus.hu/
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Márciusi eredményeink 

 
Kenguru Kupa 

 
2020.03.07. Újpest-MT/A – SZSE Terézvárosi 45-34 

2020.03.07. MAFC Csíkihegyek – Újpest-MT/A 38-23 

2020.03.08. Újpest-MT/B – BEAC Petőfi 16-46 

2020.03.08. BLF Bolhák – Újpest-MT/B 37-34 

2020.03.08. Újpest-MT/C – Malév Zsiráfok 29-54 

2020.03.08. KLKS Szigeti – Újpest-MT/C 22-39 

 

Gyermek Kupa 

 
2020.02.29. Budapest Csepel – Újpest-MT/A 43-33 

2020.02.29. Újpest-MT/A – Zuglói Sasok 23-35 

2020.02.29. Újpest-MT/B – BEAC Farkasrét 22-53 

2020.02.29. BLF KK/B – Újpest-MT/B 32-22 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság – Országos Alsóház IV. 

 
2020.03.07. Újpest-MT/A – Nyíregyházi Sportcentrum 94-49 

2020.03.08. DMTK – Újpest-MT/A 68-75 

2020.03.08. Kaszások Akadémia – Újpest-MT/A 68-103 

 

Nemzeti Fiú Serdülő Regionális Bajnokság – Alapszakasz III. 

 
2020.03.07. Budapest Basket/B – Újpest-MT/B 36-70 

2020.03.07. Újpest-MT/B – BLF KK/B 75-39 

 

Nemzeti Fiú Kadett Regionális Bajnokság – Alapszakasz II. 

 
2020.03.01. VMG-DSE – Újpest-MT/B 82-52 

 

Budapesti Kadett Bajnokság 
 

2020.03.08. Óbudai KA/B – Újpest-MT/C 79-33 

 

Budapesti Junior Bajnokság 

 
2020.03.08. Budapest Basket – Újpest-MT/B 65-73 

 

NB1/B Zöld Csoport, Fiú U20 – Alapszakasz 

 
2020.03.04. Bonyhádi KSE – Újpest-MT 54-83 

2020.03.07. Újpest-MT – EKE Eger KOK 73-63 

2020.03.13. Agrofeed SZE. Győri KC – Újpest-MT 77-79 

 

Férfi NB1/B Zöld Csoport - Alapszakasz 
 

2020.03.04. Knipl Kft. Bonyhádi KSE – Újpest-MT 62-70 

2020.03.07. Újpest-MT – EKE Eger KOK 84-60 

2020.03.13. Agrofeed SZE. Győri KC – Újpest-MT 86-100 
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Havi összefoglaló Surmann Péter Szakmai Vezetővel – 2020. március 
 

Annak ellenére, hogy a hónap közepén az egészségügyi helyzetre való tekintettel 

befejeződött minden korosztályban a 2019/2020-as  kosárlabda bajnokság, az 

addig történtekre büszkén és örömmel gondolok vissza. 

 

Ugyanis kenguru csapataink harcba szálltak még az országos bajnokság 

6.fordulójában és megint nem is akárhogyan! Amelyik meccseken sikerült 

diadalmaskodnunk, ott ismételten csapatmunkáról tudok beszámolni, minden 

Gyermek hozzátette a saját maga részét a Csapat sikeréhez. Több mérkőzésen is extrán 

sikerültek a félidei büntetőzések, volt olyan mérkőzésünk amikor a fizikális különbséget a 

nagyobb, erősebb ellenféllel szemben technikai tudással pótoltuk és voltak olyan mérkőzéseink 

is ahol a nagyon fiatal, olykor még csak egy-két meccs rutinnal rendelkező Kis Tigrisek is 

megmutatták már karmaikat!! Szóval tanulságos, sikeres és bíztató fordulón lettünk túl a 

legkisebbjeinkkel, akkor még nem tudtuk hogy utoljára a szezonban! Gratulálok minden 

gyermekünknek!! 

 

Serdülőinkre áttérvén egy kicsit visszacsatolnék az előző havi értékelésemhez, ahol is 

reményemet fejeztem ki U14-es csapatunkkal kapcsolatban, hogy elindult náluk is valami, 

amikor is a februári országos fordulójukban már kettő győzelmet szorgoskodtak össze! Nagy 

örömömre igazam lett, ugyanis a márciusi hazai rendezésű fordulón 3 győzelemmel, magabiztos 

játékkal nyerték meg a csoportjukat! Jó volt látni a Srácokat  önfeledten és igazi csapatként 

játszani, melynek meg is lett a gyümölcse! Gratulálok itt is még egyszer a Srácoknak kár hogy 

vége!! 

 

U20-as és felnőtt csapatainknak is nagyon jól sikerült a csonka március, mindkét gárdánk 

valamennyi mérkőzését megnyerve szilárdította meg előkelő helyét az élbolyban a saját 

bajnokságában! Teljesítményüket tovább emeli az a tény, hogy több mérkőzést játszottak 

idegenben mint otthon ezt a fél márciusi hónapot tekintve! 

 

Ezután következett be a sajnálatos befejezés, ami klubunkat nem a kesergésre ösztönözte, 

hanem azonnal megpróbáltunk átváltani a digitális kosárlabda világába és online tovább 

edzeni, támogatni, felkészíteni a gyerekeket!  

 

 

A Megyeri Tigrisek célja továbbra is, hogy valamennyi játékosának biztosítsa azokat a szakmai 

feltételeket, amelyek szükségesek egy utánpótláskorú játékos töretlen fejlődéséhez, függetlenül 

a kialakult helyzettől! Ennek a módját az alapos, rendszerbe szedett és sok mindenre kiterjedő 

weboldalunkon keresztül találtuk meg, mely a www.megyeritigrisek.hu oldalon található meg! 

 

 

Attól függetlenül, hogy a termeinkben nem pattog többet ebben a szezonban már a labda a 

munka folytatódik tovább csak már otthon!! 

 

 

Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok! Vigyázzatok Egymásra! 

 

http://www.megyeritigrisek.hu/
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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

mailto:dudasjozsef@megyeritigrisek.hu
mailto:info@megyeritigrisek.hu

