
Ha december, akkor ”Süti Karácsonyi Röplabda Házibajnokság”! Idén is megrendeztük, a 
már hagyományos gimnáziumi sport rendezvényünket. Szeretettük volna, ha nem a covid 
határozná meg mindennapjainkat és közösségi életünket. Figyelembe véve a hatályos 
jogszabályokat, igyekeztünk megtenni mindent, hogy tanulóink biztonságban élvezhessék 
ezt az eseményt! Célunk, hogy diákjaink jobban megismerjék egymást, népszerűsítsük a 
testmozgást, az egészséges életmódot, a röplabda sportágat, a közösségi szellemet. 

A három tanítási óra után a 9. évfolyamon tanulók kezdték meg a küzdelmeket. Ahhoz 
képest, hogy szeptemberben ismerkedtek meg diákjaink a röplabda alapjaival, lelkesedésük 
határtalan volt. Számukra körmérkőzés formájában bonyolítottuk le a versenyt és a 
legügyesebb diákokból önállóan állították össze a későbbi 9-es évfolyam válogatott 
csapatát. Programunkhoz csatlakozott a DÖK, akik ez alkalommal avatták fel a debreceni 
REFI-seket. 

Délután kezdődött a felsőbb évesek bajnoksága, amelyre 10 lány és 5 fiú csapat adta le 
nevezését, névsor, egy tálca házisütemény (lányok) és 2 kg gyümölcs (fiúk) formájában. 
Roskadoztak az asztalok a finomabbnál finomabb süteményektől - köszönet a szülőknek, és 
a kollégium vezetőségének, akik megengedték, hogy a kollégista lányok használják a 
kollégium konyháját. Ezeket a finomságokat, és a Tokaji László cukrászmester által, a 
győzteseknek felajánlott tortáit a verseny végén közösen fogyasztottuk el. A lányok 
mérkőzéseit a nagy jelentkezési létszám miatt kiesési rendszerrel, a fiúk mérkőzéseit 
körmérkőzésekkel bonyolítottuk le. A lebonyolításban két korábbi tanítványom, mint 
játékvezetők segédkeztek. 

A küzdelmeket nemcsak a szurkolók, de az osztályfőnök és az iskola vezetősége is végig 
izgulta. 

A bajnokságban a lányoknál az első helyezett a 11.D, a második helyezett a 12. B, a 
harmadik a 10.A osztály lett. A fiúk küzdelmét a 12.D nyerte, második helyezett a 10.D lett, 
a harmadik helyezést a 10.A szerezte meg. Eredményeiket oklevéllel, éremmel jutalmaztuk. 

Versenyünk elérte célját, jó volt látni, hogyan buzdították egymást a versenyzők, az 
osztályközösségek. Néha- néha még a zsebkendők is előkerültek egy-egy vesztes mérkőzés 
után, de annál nagyobb volt az öröm, amikor egy csapat továbbjutott. Ezek az élmények 
formálják közösséggé a REFI-seket! 
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