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Ebben az évben szokatlanul késői időpontban került lebonyolításra a kézilabda 
MEFOB döntő. Mint a helyszínen kiderült az egyik csarnok padlójának cseréje akadályozta a 
korábbi rendezést. 

 
A Debreceni Egyetem az idén a női csapatával jutott be a végső megmérettetésre, de a 

júniusi időpont – a bajnokságok május közepén való befejezése miatt – az aktív kézilabdások 
esetében már belenyúlt a szabadságukba, ezért többen nem tudták képviselni az egyetemet. A 
kapus posztra az utolsó pillanatokban sikerült a hatodéves orvostanhallgatót, Nagy Mónikát, 
illetve az első éves pszichológus hallgató Bodó Annát felkérni. A testnevelés – történelem 
szakos diákok közül Ábri Teodóra és Szilágyi Réka átrendezte vizsgáit a szereplés érdekében 
valamint Takács Alexandra a népegészségügyi szakos hallgató az első nap után hazautazott a 
vizsgája miatt. Kiss Brigitta PhD csapatkapitányként vezérelte, a már tavaly is szerepelt Sigér 
Petra élelmiszeripari mérnök, Koszta Enikő fizikus, Juhász Renáta a Debreceni Hittudományi 
Egyetem diákjait. Hozzájuk csatlakoztak újoncként Berényi Janka gyógytornász, Bocska 
Boglárka biomérnök, Demeter Orsolya agrármérnök hallgatók. 

 
Az első mérkőzésen mindjárt az előző évi győztes Eszterházy Egyetem volt az 

ellenfelünk s bár a mérkőzés elején jól tartottuk magunkat, de egyre inkább kidomborodott a 
két csapat közötti tudáskülönbség, ami előbb a 18-9-es félidei, majd a 37-23-as 
végeredményben is megnyilvánult. 
 

A Pécsi Tudományegyetem elleni második mérkőzésen sem lehettek különösebb 
illúzióink, mivel a pécsi csapat egy a városhoz közeli klub NBI B-s csapatának játékosaiként 
hosszabb ideje szerepel együtt és ezt a tapasztalatot is felhasználva már az első félidő végén 
hétgólos különbséget mutatatott az eredményjelző (12-19). A második félidőben csak egy 
góllal növekedett a különbség, így 25-33-as végeredmény született. 
 

A helyosztó mérkőzést az ELTE ellen június 5-én, délelőtt 9 órától végig 
koncentráltan, az összeszokottság hiányát is kiküszöbölve, 33-18-ra nyertük meg.   
 

Érem nélkül tértünk ugyan haza, de mind a már előzőleg szerepelt, mind az újoncok 
kellemes kézilabdához köthető MEFOB emlékekkel felvértezve zárhatják le, a 2017-2018 
kézilabdás bajnoki évadot. 
 
 
Debrecen, 2018. június 6. 
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