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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Ifi napok nem csak fi ataloknak
Ma rajtol az ötnapos megmérettetés-sorozat

N yolc csapat jelentkezett az 
idei Ifi napok programjaira, 
valamennyi teljes létszám-

mal, így 160 résztvevővel rajtol a 
rendezvény idei, sorban a 15. ki-
adása. A régi játékosok már tudják, 

hogy „kőkemény bulira” vállalkoz-
nak, az újak pedig a napok óta tartó 
eligazításokon, megbeszéléseken 
szembesülhettek azzal, hogy ko-
moly melléállás nélkül nem sokat 
ér a részvétel. Öt nap alatt számos 
próbatétel vár rájuk, az összesen 60 
programszámnak csak elenyésző 
része szól felhőtlen szórakoztatás-
ról. A zöme kihívásokkal teli lesz, 
ügyességet, fi zikai felkészültséget, 
kreativitást, logikát, tárgyi tudást, 
általános műveltséget, csapatmun-
kára való nyitottságot igényel. Ezek 

nélkül teljesíthetetlen a nagy ve-
télkedő, ahol a próbák alatt kapott 
pontok alapján alakul majd ki a vég-
ső rangsor.

Vissza a kőkorszakba!

Az idei téma a kőkorszak lesz, eh-
hez több próbatételt igazítottak a 
szervezők. A csapatoknak például 
azon kell ügyeskedniük, hogy kő-
korszaki szállítóeszközöket épít-
senek, barlangrajzokból graffi  tiket 
készítsenek, vagy bizonyos számí-
tógépes játékok „kőkorszaki” for-
máját tudják kezelni. Ha nem is a 
jelzett korban keletkezett először 
vihar az erdőben, de minden bi-
zonnyal akkor is volt – ez lesz az a 
szimulált helyzet, amiből kiindul 
az egyik fontos esemény, a kataszt-
rófavédelmi gyakorlat – tájékoz-
tatta lapunkat Málnási Andrea, az 
Ifi téka vezetője. Hozzátette, a nagy 
kedvencek idén is helyet kapnak a 
programok között, de ezek mellett 
új próbatételek is lesznek. Ilyen lesz 
például a rádiós élő tudósítás, ahol 
a riporternek kinevezett csapatta-
gok a Mix FM mozgóstúdiójában 

beszélgetnek majd ismert és közis-
mert személyiségekkel.

A koncertek, előadások 
bárki számára nyitottak

Persze, a fi atalok szórakoztatásáról 
is gondoskodnak a szervezők. Erre 
szolgálnak az esti koncertek, ame-
lyek bárki számára nyitottak – jelzi 

Málnási Andrea. Holnap a Salamon 
Ernő Gimnázium diákjainak kon-
certjét nézhetik, hallgathatják meg, 
pénteken a Raft ers és a 4S Street, 
szombaton a No Sugar, vasárnap 

pedig Bagossy Brothers Company 
koncertezik a művelődési ház kör-
nyékén lévő szabadtéri színpadon. 
Fellépéseik minden este 9 órától 
kezdődnek. 

Nyilvános továbbá a ma este 8 
órától kezdődő programszám is: A 
terrorizmusról alapfokon címmel 
Bara Attila terrorelhárítási tanács-
adó tart előadást a művelődési ház 
nagytermében. Mindenki utazgat a 
világban és a biztonságos otthon-
tól távol, nagyvárosokban sajnos 
megvan a lehetőség, hogy éppen 
egy terrorakció történik. Mit tegyen 
ilyenkor az ember? – erre kapnak 
majd válaszokat a hallgatók.  Hol-
nap délután 6 órától ugyancsak a 
nagyteremben tart előadást Kalóz 
György János pszichológus Ne szúrd 
el a karriered! címmel. 

A szervezők a csütörtöki felvo-
nulás alkalmával is számítanak a 
lakók bekapcsolódására. Azokat 
várják szívesen a Szent István térről 
15 órakor induló menet soraiba, akik 
a játékban résztvevő csapatokkal 
együtt a Szeretetkonyha számára 
szeretnének tartósélelmiszer-ado-
mányt eljuttatni.

Hagyományos mozzanat: a 
Szeretetkonyhának gyűjtenek, 
adományoznak az ifinapozók. 
A lakók is csatlakozhatnak

▴   ARCHÍV FELVÉTEL:  BALÁZS 
KATALIN

• Összeálltak a csapatok, tagjaik között már a 
szereposztás is megtörtént – 160 fiatal készül 
a legjobbat kihozni magából a mától vasárna-
pig tartó Gyergyói Ifinapok próbatételein. A 
szervező Ifitéka és a gyergyószentmiklósi Vö-
röskereszt önkéntesei pedig azon dolgoznak, 
hogy zökkenőmentesen folyjon, minden játé-
kos számára tartalmas legyen a rendezvény 
és, hogy azok is nyerjenek belőle, akik nem 
versenyeznek, hanem csak a nyilvános prog-
ramszámokba kapcsolódnak be.

Azok is nyerhetnek 
belőle, akik nem 
versenyeznek, hanem 
csak a nyilvános 
programokba 
kapcsolódnak be
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