
I F I N A P O K  C S A P A T A I N A K  
SAJTÓSAI

A versenyző csoportok sajtósa-
inak volt a feladata a tudósí-
tások elkészítése, és muszáj 

volt komolyan venniük, hiszen a 
cikkírás is a megmérettetés része 
volt, pont járt érte, amely a rangsor 
állását komolyan befolyásolhatta. 
Ránk, a Székelyhon–Gyergyói Hír-
lap munkatársaira hárult a feladat, 
hogy értékeljük, minősítsük az írá-
sokat. Ezekből szemlézünk:

Amit a terrorizmusról nem árt 
tudni

Az Ifi napok 2018-as kiadásának 
nulladik napján a színházteremben 
gyűlt össze Gyergyó jövője, vagyis a 
fi atalság. Terrorizmusról alapfokon 
címmel Bara Attila, terrorelhárító 
tanácsadó tartott előadást. Hogyan 
került egy ilyen nagyszabású, nem-
zetközi téma a mi kis művelődési há-
zunk falai közé? Rögtön az előadás 
elején az előadó eloszlatta minden 
kételyünket: sose tudhatjuk, mikor 
kerülünk elég messze itthontól ah-
hoz, hogy minket is érintő probléma 
legyen. (Vansöröd csapata)

A nyitónap dübörgése

Csütörtök: színkavalkád, zene és 
majd’ kétszáz lelkes arc a Szent Ist-
ván téren. Startolt az Ifi téka elszánt 
csapata által szervezett 15. Gyergyói 
Ifi napok. Nyolc csapat nevezett be 
és élvezhette a már hagyományos-
nak számító ifj úsági rendezvény 
programjait. Az újonnan megalakult 
csapatok a kezdés izgalmával, míg a 
veteránok az előző évek nosztalgi-
kus hangulatával várták a felvonu-
lás kezdetét. Micsoda társaság! Idén 
is nemes gesztus vezérelte a váro-
son végigzsongó fi atalokat, hiszen 
minden csapat élelmiszercsomagot 

adományozott a Szeretetkonyha ré-
szére. A dübörgő zene és a látványos 
megmozdulás kicsalogatta a kíván-
csiakat az utcára, színt hozva a hét-
köznap rutinjába. (Cshűr-Kék)

Ki a gyilkos?

A Krimi játékban résztvevők 
beleélhették magukat az amerikai 
fi lmekben látott nyomozók munká-
jába. Egy múzeumigazgató tragikus 
esetét taglalta a történet. A csapatok 
kézhez kapták a történetben szerep-
lő személyek jellemzését, boncolási 
jegyzőkönyvet, és már kezdődhetett 
is a nyomozás. Lehetséges gyanú-
sítottakat és indítékokat kerestek. 
Felmérték a tetthelyet, majd a kü-
lönböző színészek és szervezők által 
eljátszott gyanúsítottak kikérdezése 
következett. Mindehhez szükség 
volt kreativitásra, logikára, jó embe-
rismeretre, és, ahogy az Ifi napokon 
megszokhattuk, csapatmunkára. 
A csapatok változatosabbnál vál-
tozatosabb megoldásokat találtak 
a szimulált bűntényre, de csak az 
nyerhetett, aki kitalálta, mi történt 
pontosan. (Vansöröd)

Katasztrófavédelem

A kultúrház melletti parkból 
iszonyatos ordibálásra lettek fi gyel-
mesek a város arra járó lakói péntek 
reggel. Kidőlt fák, véres emberek és 
pirosba öltözött lányok voltak felfe-
dezhetők a ricsaj színterén. Aki nem 
tudta, hogy Ifi napok vannak, az bár-
mire gondolhatott volna. Igazából a 

katasztrófavédelmi vetélkedő vette 
kezdetét. A versenyzők egy erdei vi-
har utáni balesetbe csöppentek. A 
forgatókönyv szerint egy család öt 
tagja közül az egyik lány combcsont-
törést szenvedett, a másik lánynak a 
keze törött el, a harmadik nő sokkos 
állapotban volt és pánikrohamot ka-
pott, egy fi atal fi úba belecsapott a 
villám, míg az ötödik személy ittas 
állapotban volt és kígyómarás érte. 
Ezt színészek tették realisztikussá. 

A versenyzők kaptak hordágyakat, 
elsősegélydobozt és egy telefonszá-
mot, melyen a segélyhívást kellett 
elvégezni. A feladatunk az volt, hogy 
próbáljuk megmenteni a bajba ke-
rült embereket és ellássuk a sebeket. 
A dolog egyszerűnek tűnt, de a Gyer-
gyói Vöröskereszt tagjai gondoskod-
tak arról is, hogy olyan helyzetek 
alakuljanak ki, melyek akadályoz-
zák a segítségnyújtást. A program 
célja, azt hiszem, megvalósult, ren-
geteg tapasztalatot szereztünk ilyen 
téren, és ha ehhez hasonló helyzet-
be kerülnénk, sokkal több tudással 

tudnánk majd segíteni. (Drunkin’ 
Donuts, Cshűr-Kék) 

 
Erős vagy? 

A Fitpoint épületében tartották 
azt a versenyszámot, ahol a játéko-
soknak különböző erőnléti feladato-
kat kellett teljesíteniük. Például egy 
medicinlabdára kellett négykézláb 
felállni. Akinek sikerült, az kapta a 
maximális pontot. Vagy súlyt kellett 
tartaniuk a két kinyújtott kezükben: 
a lányok 3, a fi úk 6 kilósakat. Az 
nyert, aki tovább bírta. Aztán a páro-

sok egymásnak háttal guggolásokat 
kellett végezzenek, majd átbújniuk 
egymás lába között. Az a páros ,ame-
lyik a legjobban és legtovább bírta a 
kihívásokat, immár hivatalosan is 
erősnek van nyilvánítva. (Mű-facek)

 
Ififaktor, ifitánc

Az Ifi faktor fi ú-lány duettek ver-
senyét jelentette. De nem csak egy-
szerűen énekelni kellett, hanem be 
is öltözni az előadott dal stílusának 
megfelelően. Mindez elég nagy kihí-
vásnak számított. A próbák hangu-
latosan, sok kacagással teltek. A fel-
lépésre, a rossz időjárás ellenére, a 
színpadnál elég sokan gyülekeztek. 
Nagyon színes műsort láthattunk, a 
fi atalok rengeteg jó rertózenét felele-
venítettek, ezzel is bemutatva színes 
és nyitott személyiségüket. A zsűri is 
jól szórakozott, a közönség tombolt. 
A műsor végén mindannyian felvo-
nultak a színpadra, és együtt eléne-
keltek egy dalt, ezzel is csak tovább 
fokozva a fantasztikus hangulatot. 

Nem maradt el a hagyományossá 
vált Ifi tánc sem. A Body House-ban 
megszervezett programra minden 
csapatból egy fi út és egy lányt vár-
tak a szervezők. A több órás gyakor-
lás alatt a fi atal táncosok egy igazán 
pörgős és vagány kis táncot tanul-
hattak be. (Weedrák)
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H I R D E T É S

Ilyen volt a 15. Ifinapok
Kemény verseny és vidámság: a résztvevők szemével

Az Ifinapok legfontosabb jellemzője: 
a felhőtlen jó hangulat

◂  F O T Ó :  I F I T É K A

• Már múlt szerdán el-
rajtolt  a gyergyószent-
miklósi fiatalságot 
leginkább megmozgató 
és évente ismétlődő 
Ifinapok idei kiadása, 
és vasárnap késő este 
még javában buliztak a 
jókora adag élményt és 
fáradságot összegyűj-
tött versenyzők. Hogy 
milyen is volt a 15. 
fiatalos rendezvényso-
rozat? Az alábbiakban 
ízelítőt kaphatnak azok 
is, akik kimaradtak 
belőle.

Vasárnap estig tartott az izgalom

A 15. Gyergyói Ifinapok eredményhirdetésére vasárnap, lapzártánk 
után került sor. Hogy melyik csapat nyert, kik lettek az Ifiszépe 
verseny díjazottjai, és kik kapták a további elismeréseket azt holnapi 
lapszámunkból tudhatják meg.

A dübörgő zene és a 
látványos megmoz-
dulás kicsalogatta a 
kíváncsiakat az utcára, 
színt hozva a hétköznap 
rutinjába.




