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Hatmilliárdra 
pályázhatnak
SZOLNOK Tegnap Szolnokra 
érkezett a Civil info – NEA 
2019 elnevezésű országos ro-
adshow, ahol a Miniszterel-
nökségen belül működő Civil 
Kapcsolatok és Társadalmi 
Konzultáció Főosztálya mun-
katársai tartottak tájékozta-
tó rendezvényt a megyei civi-
leknek a városházán.

A kormány számára fonto-
sak a civilek, nem véletlen, 
hogy felállították a Civil Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Fele-
lős Helyettes Államtitkársá-
got, mely 2019-re csaknem 
6 milliárd forintos alapot fel-
ügyel. Ez a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA). Ha-
zánkban jelenleg több mint 
61 ezer civil szervezet műkö-
dik, a megpályázható összeg 
évről évre folyamatosan nő, 
ezért is fontos, hogy a civilek 
megfelelő tájékoztatást kap-
janak. 2019. január elsejétől 
a pályázatok beadása egysze-

rűsödik, és jelentős változá-
sok lépnek életbe, minderről 
kimerítő tájékoztatást kap-
tak tegnap a civil szerveze-
tek képviselői. Ezen túlmenő-
en a megyei Civil Informáci-
ós Centrum (CIC) segítséget 

nyújt a beadásokhoz.
Molnár Beáta megyei 

CIC-vezető elmondta, 2016-
tól a megyei nyertes NEA-pá-
lyázatok összege nő: 2016-
ban több mint 178 millió fo-
rint volt, tavaly már 181 mil-
lió forint, idén pedig a 190 
millió forintot is meghaladta. 
Ahol a CIC felkeresi az érin-
tetteket, ott 40–50 százalék-
kal több pályázatot adnak be.

Még soha nem versenyzett ennyire tiszta fejjel

Mindenkit lenyomott

A közelmúltban, Törökor-
szágban megrendezett 
szkander-világbajnokság-
ról a szolnoki Kőváriné Iván-
fi Brigitta világbajnokként 
tért haza. A Magyar Honvéd-
ség Béketámogató Kiképző 
Központjának hivatásos ka-
tonája két kategóriában is 
indult, mindkettőben dobo-
gós helyen végzett.

Hutter Zsófia
zsofia.hutter@mediaworks.hu

SZOLNOK – Nagyon fontosnak 
tartom mindkét címet, ugyan-
is kifejezetten erős volt az idei 
mezőny. Minden korcsoport-
ban, súlycsoportban, nemek-
től függetlenül egyaránt – me-
sélte a bajnok, mikor az ered-
ményeiről kérdeztük.

– Ennek pedig véleményem 
szerint két oka volt. Az egyik, 
hogy ez a 40. világbajnokság 
volt. A másik pedig, hogy egy 
gyönyörű helyen rendezték 
meg a versenyt, a törökorszá-
gi Antalyában, egy tengerpar-
ti szálloda konferenciatermé-
ben. Emiatt úgy gondolom, sok 
embernek vonzó volt a verseny 
– részletezte Kőváriné Ivánfi 
Brigitta.

– Gyerekkoromtól kezdve 
sportoltam, általános iskolás 
voltam, amikor elkezdtem ke-

rékpározni – mondta a kez-
detekről. – Bő tíz évig csinál-
tam, elég jó eredményekkel, 
hiszen válogatott szintre jutot-
tam. Az alapozó edzések köz-
ben folyamatosan jártunk kon-
diterembe is. 2003 körül már 
kifelé tekintgettem a kerékpá-
rozásból, és akkor megkeresett 
a szolnoki szkanderegyesület, 
hogy lesz egy versenyük. Úgy 
gondolták, az erőnlétem miatt 
jó esélyekkel indulhatok. El-
mentem, és azóta folyamato-
san csinálom.

Brigitta elárulta, már az el-
ső megméretésen sikerélmé-
nye volt. Lenyomott egy olyan 
ellenfelet, akit mindenki na-
gyon jónak tartott. 

– Szüntelenül jártam ver-
senyekre, Európa-, és világ-
kupákra, az eredmények pe-
dig folyamatosan jöttek. Már 
egy év után sikerült egy Euró-

pa-bajnoki negyedik, pontszer-
ző helyet szereznem.

Az idei világbajnokságon 
két kategóriában indult. Mas-
tersben és seniorban is. Előb-
biben két aranyérmet szerzett, 
utóbbiban bal kézzel egy bron-
zot, jobbal pedig egy ezüstöt 
hozott haza.

A szkanderben minden év-
ben van Európa- és világbaj-
nokság is. Ráadásul csak pár 
hónap van a két verseny kö-
zött.

– Már az Eb is jól sikerült. 
Masters kategóriában meg-
szereztem az Európa-bajno-
ki címet, seniorban pedig egy 
bronzéremmel gazdagodtam. 
Utána viszont nem lehetett 
kiengedni, készülni kellett a 
vb-re. Az idő rövidsége miatt 
ilyenkor már csak az apróbb 
dolgokon lehet javítani, erősí-
teni, a technikán csiszolni.

Fontos volt, hogy magabiz-
tossá tegye magát az asztalnál.

– Mert hiába csinálom 15 
éve, még mindig figyelnem 
kell arra, hogy a fizikai erő 
mellett fejben ne essek szét.

Tudatosan építette az idei fel-
készülését. A 2017-es Eb-győ-
zelem után nagyon szeretett 
volna bizonyítani az akkor itt-
hon rendezett világbajnoksá-
gon, azonban nem úgy jött ki 
a lépés.

– Emiatt akkor volt is egy 
mélypontom, ahonnan azon-
ban idénre sikerült összeszed-
nem magam. Ráadásul úgy, 
hogy szépen jöttek év közben 
az eredmények. Ezért volt fon-
tos, hogy tudatosan készüljek. 
És ennyire tiszta fejjel még so-
ha nem versenyeztem, mint 
most.

A verseny után csak egy hét 
pihenő volt. Ahogy az letelt, új-
ra elkezdett edzeni, mert idén 
még lesznek küzdelmek.

Itthon egy országos bajno-
ki forduló, illetve, ha minden 
a tervek szerint alakul, ak-
kor december elején egy Euró-
pa-kupa Olaszországban.

– Januárban pedig kezdő-
dik minden elölről, jönnek az 
újabb versenyek. Mi úgy szok-
tunk fogalmazni, hogy minél 
több kezet fog az ember, annál 
jobb.

A szkanderesek úgy tartják, minél több kezet fog az ember, annál jobb. Brigitta ezt be is tartja, mutatják eredményei Fotó: Cs. I.

Legyőzhető nagy ellenfele
Kőváriné Ivánfi Brigitta legna-
gyobb álma, hogy mind a mas-
ters, mind a senior kategóriá-
ban mindkét kézzel aranyér-
met szerezzen. Azonban seni-
or kategóriában van egy nagy 
ellenfele.
– Idén a selejtezőben volt egy 
nyomásunk, ahol intéssel kap-

tam ki. Azt gondolom, hogy 
mindenkinek van egy ellenfe-
le, és egy idő után mindenki le-
győzhető. Úgyhogy a jövő évet 
még megadom magamnak, 
hogy nyerjek vele szemben. 
Csak azt a fajta technikát kell 
megtalálnom ellene, amivel le-
győzhető.

sok a gond a tűzvédelmi 
előírások betartásával

(Folytatás az 1. oldalról)
JáSZKuNSág A menekülési út-
vonal eltorlaszolásával na-
gyon sok a probléma, és sű-
rűn fel kell lépni ellene. A má-
sik gyakori szabálytalanság, 
amikor hiányoznak az előírt 
jelölések, például a tűzoltó-
készüléknél vagy a tűzvédel-
mi főkapcsolónál. Az is elég 
gyakran előfordul, hogy a sze-
métledobókat tárolóhelyiség-
nek rendezik be a lakók, mely 
szintén szabálytalan.

– Ilyen és hasonló esetek-
ben, ha a jogszabály nem ír 
elő kötelező bírságolást, ak-
kor hatósági felhívást adunk 
ki, melyben határidőt sza-

bunk a hibák kijavítására – 
mondta. – Ez az esetek több-
ségében meg is történik, így 
a bírságok nagy része főként 
az utóellenőrzésekkor kelet-
kezik, amikor a hatósági fel-
hívás nem éri el a célját. A ki-
szabott összeg nagysága pe-
dig a szabálytalanságtól függ, 
de például a menekülési útvo-
nal eltorlaszolása 20–500 ezer 
forintig terjedő bírsággal sújt-
ható. Az elmúlt években 77 el-
lenőrzést tartottunk, ebből 11 
bírság született: tíz az utóel-
lenőrzések során, egy pedig 
kötelező volt, tehát az ellenőr-
zések körülbelül hatoda vég-
ződik bírságolással – mondta.

Hogy a lakosok tisztában le-
gyenek a társasházakra vo-
natkozó tűzmegelőzési szabá-
lyokkal, a katasztrófavédelem 
idén is megrendezte a Társas-
házak napja elnevezésű la-
kossági konzultációsorozatot. 
Ma és holnap 10 és 16 óra kö-
zött várják azokat a lakosokat, 
akik a társasházak tűzvédel-
mével kapcsolatosan szeretné-
nek kérdéseket feltenni. A leg-
gyakrabban felmerülő témák 
ilyenkor a kerékpárok, baba-
kocsik, gázpalackok tárolása, 
tűzoltókészülékek szükséges-
sége, és a virágok, valamint a 
rácsos ajtók elhelyezése a köz-
lekedőkben.  Cz. N.

Bezárt a szolnoki tájház
SZOLNOK A Tabáni Tájházba látogatókat hosszú évek óta Péter Istvánné Magdi fogadja és kalauzolja. 
Rengeteg programot és kézműves-foglalkozást szervez a régi épületben, melyre alkalmanként sokan 
látogatnak el. Felvételünk az idei szezon utolsó rendezvényén, az őszbúcsúztatón örökítette meg a mú-
zeum munkatársát.  Fotó: Mészáros János

minden évben 
folyamatosan 
nő a támogatások 
összege

movember
mészáros Géza
geza.meszaros@mediaworks.hu

Mielőtt édesanyám a mennyek országába távozott – 
ezúton is Isten nyugosztalja! – melldaganattól (is) 
szenvedett. Nem kérdéses számomra, hogy – férfi-

ként csatlakozva a mellrák elleni kampányhoz – időnként 
magam is rózsaszín szalagot tűzök ki a galléromra vagy az 
ingzsebemre. A rikító színű jelkép nem kelt hovatartozási za-
vart bennem, nem esik csorba férfiúi erényeimen. Sőt! Aki 
érti a szimbólum jelentését, megérti és becsüli viselőjének 
egészséges, betegségmegelőző vizsgálatra felhívó szándékát 
is. Akinek pedig nem inge…

Jó néhány éve, így kifejezetten csak novemberben, férfi ba-
rátaim és kollégáim egy ré-
szével összekacsintva, szala-
got biggyesztünk az orrunk 
alá. Nem rózsaszínt, nem túl 
rikítót. Nem keresgélünk a 
színkavalkádban, olyat illesz-
tünk a szájunk fölé, kinek mi-

lyen van, kinek mire telik. Feketét, barnát, vöröset, szőkét, de-
reset. Sűrűt és ritkásat, fiatalosítót és öregítőt. Daliásat és ron-
dát. Bajuszjellegűt. 

A „movemberként” elnevesült novemberi szőrzetnövesztés – 
egyelőre csak – férfias figyelemfelkeltés. A mozgalom évtizede 
Ausztráliából indult: egy baráti társaság elhatározása volt, mi-
szerint visszahozzák a divatba a kackiás férfiarcot. 

Kezdeményezésük mellett adományokat gyűjtöttek a proszta-
tarákban elhunytak családtagjainak, nem is sejtve, hogy az au-
szi haverok borotvamentes hónapja nemzetközivé növi ki ma-
gát. Mi magunk jópofaságból és rosszarcúságból, de minden-
esetre egészségtudatosságra nevelő szándékból is szőrösödünk. 
Ez ügyben nem várom el a hölgyektől a bevállalós csatlakozást! 
Ám, ha…

,,nem is sejtették, 
hogy mivé növi ki 
magát ötletük


