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XLVII. Műszaki Felsőoktatási Sportnapok 
2017. november 6-7., Győr 

 
Idén is megrendezésre kerültek az Országos Műszaki Felsőoktatási Sportnapok. 
Egyetemünk a sok évtizedes hagyománynak megfelelően teljes létszámmal indult. Hat 
sportágban zajlottak a versenyek: férfi kosárlabda, női kosárlabda, kispályás labdarúgás, 
kézilabda, sakk és asztalitenisz. 

Sajnos az ismert nehézségek miatt idén kevésbé jól szerepeltünk, mint az előző években. 
Összesített csapatversenyben Győr és Pécs mögött csak harmadikak lettünk, ennek oka, hogy 
egyetlenegy sportágban sem tudtunk aranyérmet nyerni, amire még eddig nem volt példa. 
Reméljük, jövőre rendezni tudjuk sorainkat, és ismét az összetett aranyéremért küzdhetünk 
majd. 

Részletes beszámolókat lásd az alábbiakban: 

Férfi kosárlabda 
A 47. Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon férfi kosárlabda csapatunk nem a legjobb 
előjelekkel indult, ugyanis különböző okok miatt három kezdő játékosát is nélkülöznie kellett. 
Ráadásul a csoportunkba került a mezőny kiemelkedően legjobb csapata, a Pécsi 
Tudományegyetem is, akik igazolva a várakozást végül meg is nyerték a bajnokságot. 
Mindezek ellenére a döntőbe jutásért játszott mérkőzésen az első félidőben remek 
teljesítményt nyújtó csapatunk még vezetett is, de végül a Pécs érvényesítette magassági és 
erőfölényét, így csapatunk a harmadik helyért játszott a Pannon Egyetem Veszprém 
csapatával. 

A bronzmérkőzésen a szervezők hibája miatt nem volt lehetőségünk bemelegítésre, ami meg 
is látszott az első félidőben, hiszen a veszprémiek 12 pontos előnyt szereztek. A szünet után 
csapatunk a hátrány ellenére sem adta fel, fokozatosan játékba lendült és lassan csökkentette 
hátrányát. A negyedik negyedben az eredményes játék mellé nagyszerű védekezés párosult, 
aminek eredményeképpen ellenfelünk az utolsó négy percben nem tudott pontot szerezni, így 
megszereztük a győzelmet és ezzel a bronzérmet is. 

Csapatunk: Abonyi Bence, Bauer Péter, Berényi Péter, Cselóczki Mátyás, Gergely Bálint, Senkár 
László, Szabó Péter, Táskai Dávid 
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Női kosárlabda: 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy teljesen új, még formálódó csapattal tudtunk elutazni 
Győrbe. Több meghatározó játékosunk is hiányzott, egyéb iskolai elfoglaltságok miatt nem 
tudtak velünk tartani. Ennek ellenére a lányok kiválóan helytálltak és az előző évi 
eredményünkön egyet javítva a 3. helyen végeztünk. 
A csapat tagjai: Farkas Júlia, Polgár Patrícia, Tamás Anna, Lakatos Lídia, Bánhelyi Zsófia, 
Hegedűs Cintia. 

 

 
Kispályás labdarúgás 
Hat intézmény csapata nevezett ebben a sportágban. A két hármas csoportban lejátszott 
körmérkőzések után az azonos helyezettek játszották a helyosztókat. Címvédőként érkeztünk, 
de egy megújult és megfiatalodott csapattal. 
Sajnos mindkét csoportmérkőzésünkön vereséget szenvedtünk. Az első meccsen a győriektől 
kaptunk ki 4-0-ra, a második mérkőzésen már sokkal jobb játékot nyújtottunk, sok helyzetet 
dolgoztunk ki, amelyek azonban kimaradtak, így 2-1-es vereséget szenvedtünk a Dunaújvárosi 
Egyetemtől. Másnap az ötödik helyért a Pécsi Tudományegyetem ellen léptünk pályára, ahol 
magabiztos játékkal 4-0-ra diadalmaskodtunk. Jövőre játékban és helyezésben is előre 
szeretnénk lépni. 
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Kézilabda  
Idén is a szokásoknak megfelelően nem kishitűségtől vezérelve, de az ellenfelek kondícióit 
ismerve egy 3. hellyel elégedettek lettünk volna a két napos tornán. Ehhez mérten rögtön a 
Kecskemét csapatával játszottunk, akiket az utóbbi időben rendszerint megvertünk. Egy szoros 
csatában helyenként kiemelkedő játékkal, de maximális koncentrációval hoztuk a mérkőzést. 
Következőt a házigazda Győr ellenében vívtuk, aki évek óta kisebb megingásokkal, de nyeri a 
tornákat. Ez most sem volt másként. Több gólos vereséget szenvedtünk, ezzel bizonyítva, hogy 
van hova fejlődnünk. A legizgalmasabban a 3.mérkőzésünk alakult a pécsi csapat ellen, ahol 
már az első percekben látszott,hogy az fog diadalmaskodni, aki átgondoltabb, pontosabb és 
eredményesebb játékot játszik. Ez most a Pécsnek sikerült jobban, egy gólos hátrányunkat 
nem tudtuk ledolgozni, így sajnos le kellett mondanunk a fényesebb éremről! Második napon 
levezetésnek a Győr második csapata következett, amely mint az első csapatuk nagy falatnak 
bizonyult. Fáradt csapatom vereséget szenvedett. 
Összességében reális a harmadik hely, jövőre reményeink szerint fényesebbre cseréljük az 
érmet! 

 

Sakk 
Ez alkalommal is hagyományosan erős mezőny alakult ki. Egy viszonylag jó kezdés után több 
hibát vétettünk, így a 3. helyet sikerült megszereznünk. 
Eredmények: 
ÓE – Veszprém 3:1 
Pécs – ÓE: 3:1 
Győr – ÓE: 2,5:1,5 
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Asztalitenisz 
Az asztalitenisz versenyen az egyetemünket három fiú és egy lány hallgató képviselte. Csapatunk 
közepesen erős volt, a mezőny viszont az elmúlt évek legnívósabb  felhozatalát alkotta. Az igazolt, első 
osztályban szereplő ellenfeleink sokkal esélyesebbek voltak. Két csapattal szemben a szerencse sem 
állt mellénk, így az ötödik helyen végeztek hallgatóink. 
 

 
 
 

Folytatás a XLVIII. Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon Pécsett! 


