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Április óta zajlik a szer-
vezés, az „utolsó métere-
ken” pedig nagyüzemként 

dolgozik az Ifitéka, hogy min-
den olajozottan működhes-
sen a gyergyószentmiklósi és 
környékbeli fiatalok kedvenc 
rendezvényén, az Ifinapokon. 
Harminc önkéntes tevékeny-
kedik fáradhatatlanul, és a 
bejelentkezett csapatok sem tét-
lenkednek. Megbeszéléseken 
nevezik ki az egyes tevékenysé-
gek felelőseit, alakítják ki a csa-
pat arculatát, állítják össze a 
játékstratégiát. „Ez egy nagyon 
komoly buli lesz” – a felkészülés-
ből így szűri le a rendezvényt az 
egyik benevező.

Egyetlen nagy családként 
működnek a csapatok

Aki már bepillantást nyert ko-
rábban az Ifinapok programjai-
ba, tudhatja, a programszámok 
mindegyikének nevelő, oktató 
célja van, illetve az, hogy kimoz-
dítsa, összekovácsolja a fiatalo-
kat és tartalmas kikapcsolódást 
nyújtson számukra. „A csapa-
tok külön-külön, de együtt is egy 
nagy családként működnek. A 
»veterán« játékosok segítik az 
újakat, a csapatok pedig – azzal 

együtt, hogy közöttük létezik az 
egészséges rivalizálás – segítik 
egymást. Néhány éve megfigyel-
hető, hogy a végső rangsorban 
alig eltérőek a pontszámok, szin-
te egyformán teljesítenek a csa-
patok, ami abból adódik, hogy 
együttműködnek, kisegítik egy-
mást” – állítja Málnási Andrea, 
az Ifitéka vezetője.

Sokrétű program

Az idén közel 60 programpont-
ból áll össze a négynapos ren-
dezvény, lesznek kulturális és 
tájékoztató jellegű előadások, 
koncertek, sportmérkőzések, 
ügyességi, kreativitást, logikát, 
tárgyi tudást igénylő verseny-
számok, hangsúlyos szerepet 
kap az elsősegély-nyújtás, a ka-
tasztrófavédelem, megmutat-
kozhatnak a művésztehetségek, 
a jó énekhangúak. 

A rendezvény tulajdonképpen 
egy nagy vetélkedő, a rangsor 
pontozási rendszer alapján ala-
kul majd ki a csapatok között 
– tájékoztatott Málnási And-
rea. Hangsúlyozza, a szervező-
csapat elvárása a játékosokkal 
szemben a pontosság és a fe-
gyelem, és ezeket pontszámok-
ban is kifejezik.

Lesznek újdonságok, változások

Az Ifinapok programjain éven-
te igyekeznek változtatni a szer-
vezők, így idén is számítaniuk 
kell újdonságokra azoknak, akik 
nem először neveznek be a já-
tékokba. A rendezvény gerincét 
képező mozzanatok megmarad-
nak ugyan, de bővített vagy telje-
sen más változatban szervezik 
meg – tudatja az Ifitéka vezetője. 
Kihívásokkal teli újdonságként 
említette a Pincér elnevezésű 
próbát, aminek keretében ötcsil-
lagos étterem előírásainak meg-
felelően kell majd terítsenek, 
felszolgáljanak, viselkedjenek és 
kommunikáljanak a játékosok. 
A katasztrófavédelmi és elsőse-
gélynyújtó próba is újdonságokat 
tartogat: a régi kórház épületé-
ben tűzeset-szimulációban kell 
majd elsősegély-ellátást biztosí-
taniuk. Ez a próba a hivatásos 
tűzoltók és a vöröskereszt tag-
jainak közreműködésével zajlik 
majd. Nem marad el a szokásos 

reggeli torna, ami mellett még 
számos sportvetélkedő, illetve 
tájékozódási verseny jelent majd 
kihívást a csapatok számára és 
négyórás aerobikmaratonra is 
számítaniuk kell. A művészte-
hetségek a Land Art elnevezésű 
próbán mutathatják meg, hogy 
milyen díszítőelemeket képesek 
alkotni természetes anyagokból, 
illetve graffitikészítési képes-
ségüket is mérlegre tehetik. Ez 
utóbbi próbának „nyoma marad”, 
hiszen a zsűri által legjobbnak 
ítélt graffitiket a későbbiekben a 
sikátor falára fogják felfesteni – 
tudtuk meg.

A fiatalok tájékoztatására idén 
is előadásokat szerveznek. Ka-
lóz János pszichológus A közös-
ségi portálok buktatói címmel 
tart filmvetítéssel és beszélge-
téssel egybekötött előadást, Far-
kas Éva és Bányász József pedig 
Újrakezdés címmel saját tapasz-
talataikat osztják meg arról, 
hogy hogyan működik az élet, ha 
az ember vissza vesz a kor ál-

tal diktált tempóból, ha a karri-
erépítést abbahagyva teljesen új 
életformát választ.

A kemény munkát, figyelmet, 
fegyelmet és számos készsé-
get igénylő programokat szóra-
kozással zárják minden nap az 
ifinapozók. Koncerteket, bulikat 
tartogatnak számukra az esték.

A szeretetkonyhának 
adományoznak

Idén is lesz gyűjtés a Szeretet-
konyha javára. Ahogyan az már 
megszokott az Ifinapok alkalmá-
val, a résztvevők juttatják el az 
összegyűjtött tartós élelmisze-
reket a Korona-épület udvarán 
működő intézménybe; a felvonu-
lás holnap délután 3 órakor indul 
a Salamon Ernő Gimnázium elől. 
A szervezők tudatják a lakosság-
gal, hogy bárkit szívesen látnak 
a felvonulók soraiban, aki ado-
mányozni szeretne a szegények 
konyhájának.

PETHŐ MELÁNIA

Tizennegyedszerre szervezik meg az Ifinapokat

Komoly bulira készülnek a fiatalok

Balesetszimuláció és életmentés a tavalyi Ifinapokon. Idén is lesz katasztrófavédelmi programszám

KORÁBBI FELVÉTEL: BARICZ-TAMÁS IMOLA
Négy nap, 59 programszám, közel 150 résztvevő 

– számokban így vetíthető elő a holnap rajtoló 

Ifinapok rendezvénysorozata. A gyergyószent-

miklósi Ifitéka 14. alkalommal rendezi meg a 

közkedvelt vetélkedő-sorozatot, amelyre idén 7, 

egyenként 20 fős csapat nevezett be. A progra-

mok többségének helyszíne Gyergyó szentmiklós 

területe; a város bármely pontján számítani lehet 

majd csapatokba verődött fiatalokra.

Székely ösztöndíj jótanuló ditróiaknak
Idén első alkalommal osztották ki a Székely ösztöndíjat a gyergyó-
ditrói Puskás Tivadar Szakközépiskolában, a hétfői tanévnyitó ün-
nepség keretében. Az összesen 600 eurós pénzjutalmat a tavaly 
Gyergyóditró díszpolgárává avatott Komlóssy József ajánlotta fel a 
tanintézet számára. Az ösztöndíjat az a három véndiák kapja, akik az 
adott évben megrendezett érettségin a legjobb eredményeket érték 
el. Ennek tükrében idén Lukács Alfonz, Köllő Enikő és Bene Noémi 
vehette át a 300, 200 és 100 euró jutalmat, illetve egy-egy oklevelet. 
Amint azt Román Sándor iskolaigazgató elmondta, a jutalmak átadá-
sát azért időzítették az évnyitóra, hogy az iskola diáksága is része-
se lehessen az eseménynek, hogy a jelenlévőkre ösztönző hatással 
legyen a tanulásban, az érettségire való felkészülésben az elnyerhe-
tő támogatás. „Gratulálunk a díjazottaknak, akiket egyben iskolánk 
díszpolgárainak tekintünk. Jelenlegi diákjainknak azt kívánjuk, hogy 
kövessék példájukat” – jegyzi meg az iskolaigazgató. 

PETHŐ MELÁNIA

„Tanulj meg mindent, amit 
lehet, amikor csak lehet, aki-
től csak lehet! Egyszer eljön az 
idő, amikor hálás leszel ezért 
magadnak” – ezzel a gondo-
lattal nyitotta meg az új tan-
évet hétfőn Részeg Ildikó, a 
gyergyó szent miklósi Fogarasy 
Mihály Műszaki Líceum igaz-
gatónője. Arra kérte a diákokat, 
a szülőket, a munkatársakat 
és a támogatókat, hogy tovább-
ra is működjenek együtt az 
iskola hagyományainak meg-
őrzésében, a sikeres jövő épí-
tésében. Az intézménnyel évek 
óta szoros viszonyt ápoló Arbor 
Vállalkozók Szövetségének ne-
vében Bajkó Tibor elnök és Csa-
ta Levente alelnök az itthon 
maradás és a szakma megbe-
csülésének fontosságát hang-
súlyozta a diákok számára. A 
tanfelügyelőség üzenetét Ilyés 
Emese szaktanfelügyelő tolmá-
csolta, a város önkormányzatá-
nak jókívánságait Szőcs Gábor 
helyi képviselő adta át. Az is-
kolai biztonság és a rendőrség 
együttműködése állt Năfăreanu 

Ion gyergyószentmiklósi rend-
őrfőparancsnok-helyettes be-
szédjének középpontjában, 
majd Korom István plébános 
megáldotta a közösséget. Az 
ünnepi beszédek után az osz-
tályfőnökök jutalmazták az elő-
ző tanévben legkiemelkedőbb 
eredményeket elért diákok te-

vékenységét. Az ünnepséget 
megelőzően a diákok osztály-
főnöki órán és ünnepi szentmi-
sén vettek részt, kedden pedig 
ebben a tanintézetben is elkez-
dődött a sok újdonsággal ér-
kező tanév „komoly” része: a 
tanulás.

ANDRÁS SZABOLCS

„Tanulj meg mindent, amit lehet!“

A szakma megbecsülését is hangsúlyozták a felszólalók
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