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A vár továbbra sem lesz 
látogatható. Nem valósul 
meg a közkedvelt rendezvény 
sem.  3. oldal

Csúszik a 

turistaszezon

A koronakrízis kihat a város 
költségvetésére is. Visszafog-
ják a beruházásokat, csökken-
nek a bérek is.  2. oldal

Takarékossági intézke-

déseket hozott a város

Bevásárlások az egye-

dül élő időseknek
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T E R J E S Z T V E
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A legtöbb füleki nyugdíjas 
szükségleteit bebiztosítják 
a rokonaik. A többieknek 
a város segít.   2. oldal

A Besztercebánya Megyei Önkormányzat a hatás-
körébe tartozó iskolai kollégiumokban ez idáig 

nyolc karanténközpontot hozott létre. Közülük kettő 
található a járásunkban, egy Losoncon, a másik Fü-
leken.

A kerületi karanténközpontok két különböző célra 
szolgálnak. Az egyik típusban azokat a repatriánsokat 
fogják elszállásolni, akik külföldről érkeznek haza, a 
másik típus az ún. „élvonal” dolgozóinak van szánva. 
Amint arról a Besztercebánya Megyei Önkormányzat 
kommunikációs osztályának vezetője, Lenka Štepá-
neková informált, míg a losonci karanténközpont 
a repatriánsokat fogadja, a fülekiben egészségügyi 
dolgozók, tűzoltók, rendőrök, gondozók és családjaik 
lesznek elszállásolva. „A karanténközpont céljaira a kol-
légiumunkban 30 személy számára 30 szobát készítettünk 
elő. A szobákat komplett kitakarítottuk és ki is festettük“ 

‒ tájékoztatott Varga Attila, a füleki szakközépiskola 
igazgatója. Amint még hozzáfűzte, az elszállásoltak 

A városban karanténközpontot 
létesítettek az „élvonal” dolgozói részére

részére külön bejáratot alakítottak ki, hogy ne érint-
kezzenek az iskola alkalmazottjaival.

Štepáneková szerint az elszállásoltakról 15 önkén-
tes és megbízási szerződés alapján dolgozó alkalma-
zott fog gondoskodni. „Pillanatnyilag a személyzeti 
kapacitásunk teljes, de önkéntesek még mindig jelentkez-
hetnek a  www.bbsk.sk/koronavirus  oldalon, az Önkén-
tesek regisztrálása részben található formanyomtatvány 
által. Kitöltése után egyénileg fogják velük felvenni a kap-
csolatot a Besztercebánya Megyei Önkormányzatnak az 
önké ntesség szervezéséért felelős dolgozói“ ‒ magyarázta.

Ugyanakkor biztosított afelől, hogy a karantén-
központtól nincs miért félnie a fülekieknek. „Az összes 
biztonsági és járványvédelmi intézkedés betartása mellett 
nem jelent a város lakosaira nézve semminemű fokozott 
veszélyt.“ Varga Attila igazgató szerint a kollégium a 
napokban már használatba vehető, és készen áll az 
első elszállásoltak fogadására.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Kedves Olvasók! 
Fülek város a  koronaválság nehéz időszaká-

nak leküzdésére irányuló rendelkezéseinek kere-
tében több takarékossági intézkedést fogadott el. 
Az egyik közülük a  Füleki Hírlap oldalszámának 
csökkentése a krízis időtartama alatt. A négy ma-
gyar és négy szlovák nyelvű oldalon a következő 
hónapokban tájékoztatást nyújtunk a városunk-
ban zajló, elsősorban a koronavírussal kapcsolatos 
aktuális történésekről, hatásáról a  város életére, 
valamint a megelőző intézkedésekről. 

Bízunk abban, hogy ezt a nehéz időszakot minél 
hamarább magunk mögött tudhatjuk, és Önökkel 
együtt visszatérhetünk a  jól megszokott életvite-
lünkhöz. A szerkesztőség nevében jó egészséget és 
lelki békét kívánok mindenkinek. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, főszerkesztő
Ford.: kp

A takarékossági intézkedések miatt átme-
netileg csökkentjük az oldalszámot

Az SZK Kormánya tesztprojektjén belül, mely-
nek célja a koronavírus ellenőrizetlen ter-

jedésének megakadályozása volt a marginalizált 
közösségekben, tesztelés folyt Füleken is.  Az 
FTC-sportpályán április 6-án az Egészséges Régiók 
szervezet által kiválasztott 21 füleki lakostól vettek min-
tát a katonaorvosok. Mindenekelőtt olyan emberek-
ről volt szó, akik külföldi munkavállalásból tértek haza.

„A mintavétel nyugodtan zajlott, az emberek nagyon fe-
gyelmezettek voltak, és felelősségteljesen álltak hozzá“ ‒ 
értékelte Ľuboš Stromko főtörzsőrmester, aki a füle-
ki akciót koordinálta. Az azóta további fordulókra is 
kiterjedt tesztprojektbe mindenekelőtt romatelepek 
voltak besorolva. Ezért sokan értetlenül fogadták, és 
megkérdőjelezték, hogy hogy Fülek minek alapján 
szerepelt köztük. „Szlovákiában a legnagyobb integrált 
roma közösség él nálunk, és nem hízelgő számunkra, hogy 
a romatelepek közé lettünk sorolva. A lista összeállítása 
számunkra kaotikus volt. Azonban az egész régióban na-
gyon kevés teszt volt máig elvégezve, ezért mindenek elle-
nére örülünk, hogy nálunk is folyik a tesztelés. Legalább 
tudni fogjuk, hogy miként állunk“ ‒ nyilatkozta Agócs 

Attila polgármester a tesztelés során.
A kiválasztott lakosok örültek, hogy a teszteltek 

között lehettek. „Olyan európai országokban is jártam, 
ahol a legrosszabb a helyzet. Jelenleg már 10 napja vagyok 
karanténban a családom nélkül, ezért örülök, hogy lehető-
ség adódott a tesztelésre. Mindenkinek lehetőséget kellene 
adni“ ‒ nyilatkozta Martin, a 45 éves kamionsofőr.                                                                           

Fülek után a második körben tesztelték a környék-
beli falvak, például Csákányháza, Ragyolc, Püspöki és 
Síd közösségeit is. Fülekhez hasonlóan minden min-
ta negatív eredményt mutatott. 

kmk, ford.: fp

A stadionban több mint húsz fülekit teszteltek Az önkormányzat április folyamán a közterületek 
széles körű fertőtlenítésébe kezdett. A munkákat 

a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozói végezték. 
A fertőtlenítésbe be lett vonva az új multifunkciós 
utcai seprőgép is.

A  koronavírus megelőzését szolgáló intézkedése-
ken belül a  Közhasznú Szolgáltatások dolgozói el-
végezték az utcák, járdák, buszmegállók, korlátok és 
szemétkosarak dezinfekcióját. Azt követően a szelek-
tívhulladék- gyűjtő szigetek és a kommunális hulladék 
gyűjtésére szolgáló városi konténerek fertőtlenítésé-
hez fogtak. Végezetül a  szemételszállítással párhu-
zamosan fokozatosan dezinfikálták a  családi házak 
kukáit is. A fenti munkákban nagy segítségükre volt 
a nemrég megvásárolt multifunkciós utcai seprőgép. 
A fertőtlenítést a város a továbbiakban rendszeres 
időközönként megismétli.

kmk, ford.: fp

A város fertőtleníti a köz-
területeket és a konténereket

Óvodai beíratás

Tájékoztatjuk az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy a gyermekek óvodába történő beíratására a 
2020/2021-es tanévre 2020. április 30-tól 2020. május 30-ig kerül sor elektronikus formában. Az 

óvodák honlapjáról vagy Facebook-oldaláról letölthetik az űrlapot - óvodai felvételi kérelmet, amelyet ki-
töltve – és egyelőre a gyermekorvosi igazolás nélkül – személyesen vagy postai úton juttathatnak el az Önök  
által választott óvodához. A gyermek óvodába való felvételének feltételeit az óvodák honlapján tesszük közzé. 
Bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk.

Daxner és Štúr utcai óvoda

21 fülekit teszteltek. FOTÓ - kmk 

FOTÓ - VPS
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A koronakrízis jelentős befolyással lesz a város 
költségvetésére. Az önkormányzat a bevételei-

ben több mint egymillió eurós kieséssel számol. Ha-
tározott intézkedéseket foganatosított. 

Amint arról a városi hivatal elöljárója, Mágyel 
Andrea informált, az áprilisi testületi ülésen jó-
váhagyott költségvetés-módosítás 5 százalékos 
GDP-csökkenéssel és a kormány részéről két hóna-
pig tartó korlátozó intézkedésekkel számol. Eszerint 
a forgatókönyv szerint a város csaknem 711 ezer 
euró összegű részadóval kap kevesebbet. „Kieséssel 
számolunk az oktatásügy, az adók területén, a város nem 
lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérleténél, valamint a 
kulturális és társadalmi rendezvényeknél is. Ezért a vég-
ső összeg, még ha ezt a forgatókönyvet vesszük is alapul, 
még magasabb lesz“ ‒ pontosította a hivatalvezető. A 
helyzet azonban a szavai szerint valószínűleg rosz-
szabb lesz, mint amilyennel a módosított költségvetés 
számol. „A képviselő-testületünk ülése előtt egy nappal 
lett nyilvánosságra hozva a Pénzügypolitikai Intézet prog-
nózisa, miszerint kéthavi intézkedések esetén 7,2 százalékos 
GDP-csökkenés várható. A legrosszabb forgatókönyv 12,5 
százalékos csökkenéssel számol, amely számunkra kataszt-
rofális lenne. Csupán összevetésként, a 2009-es krízis alatt 
a csökkenés 5,5 százalék volt“ ‒ tette hozzá Agócs Attila 
polgármester.

A városvezetés lemondott a jutalmáról, 
a képviselők az illetményükről
A polgármester szerint a városnak pénzforrásokat 
kellett találnia a bevételi kiesések fedezésére. „A Vis-
nyai Attila alpolgármesterrel kötött megállapodásunkat 
követően levelet küldtem a képviselő-testületnek, melyben 
lemondok a fizetésem 42,3 százalékának megfelelő összegű 
jutalmamról, ami kihat az alpolgármester fizetésére is. Így 
csupán az alapfizetésünket fogjuk kapni“ ‒ konkretizál-

A város takarékossági intézkedéseket hozott
ta a polgármester. Példájukat követve lemondott az 
alapbéren felüli juttatásáról Mihály Judit főellenőr 
is, ahogy 12 városi képviselő is lemondott a krízis 
időszakára a képviselői illetményéről. Az MKP klub-
jának három képviselője nem mondott le az illetmé-
nyéről, a civil szektornak ajánlják azt fel. A testület 
felfüggesztette a bizottságok működését is. Az FTC 
PT a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem ré-
szesül támogatásban a város költségvetéséből, és a 
polgármester a hivatalvezetővel felszólította a többi 
polgári társulást is, hogy értékeljék át a városi kasz-
szából részükre jóváhagyott ez évi támogatások merí-
tésének szükségességét. „Rendezvények úgysem lesznek 
engedélyezve, nekünk pedig segít minden megtakarítás“ ‒ 
egészítette ki a polgármester.xx

A projekteket és beruházásokat is visszafogják
A város a beruházások terén is visszafogottabban fog 
eljárni. A tervezett projektekből csak azok lesznek 
megvalósítva, melyekre a támogatás már szerződés-
be lett foglalva. „Ez évben aszfaltozást is terveztünk 250 
ezer euróért. Nagyrészt kénytelenek voltunk azt elhalasz-
tani a további évekre. Csak a Hviezdoslav utca felújítását 
fogjuk megvalósítani, azt is csak abban az esetben, ha a 
krízis által kialakult helyzet nem rosszabbodik“ ‒ mondta 
a polgármester. Nem kerül sor sem a városi, sem a 
temetőbeli járdák felújítására. A város csak az optikai 
kábelek – magántársaságok általi – lefektetése során 
megrongált járdák felújítását fejezi be. „A felújítá-
suk abból a pénzből valósul meg, melyet „kártérítésként” 
kaptunk ezektől a cégektől“ ‒ tette hozzá. Nem kap új 
felszereltségre beruházási támogatást a Közhasznú 
Szolgáltatások sem. A képviselők csökkentést szavaz-
tak meg a Városi Művelődési Központot illetően is, 
nem lesz 18 ezer euró az épület berendezésére, sem 
további 13 ezer a tevékenységének biztosítására. A 

Vármúzeum 15,5 ezer eurótól esik el.

Csökkentik az alkalmazottak bérét is
A megtakarítási intézkedések másik része a városi 
alkalmazottakat érinti. Azokat a város három kate-
góriába sorolta. Az első kategóriába a polgármester 
szerint az ún. „élvonal“ tartozik, vagyis a Közhasznú 
Szolgáltatások dolgozói, a városi rendőrség, a helyi 
polgárőrség, a szociális terepmunkások és a közössé-
gi központ dolgozói, akik napi szinten kerülnek kap-
csolatba emberekkel. Ide lettek sorolva az alapiskolák 
pedagógusai is. Ők maradtak teljes munkaidőben 
százszázalékos fizetésért. A második kategóriába a 
nevelőnők, az iskolai étkezdék dolgozói, a takarító-
nők és az óvónők kerültek, akiknek a város a kor-
mány rendelkezései alapján a jelen helyzetben nem 
tud munkát biztosítani. Az ő fizetésük 80 százalékra 
csökkent a munkáltató oldalán felmerült akadályoz-
tatás miatt. Az utolsó kategóriában a városi hivatal és 
a kulturális intézmények alkalmazottjai szerepelnek, 
akiknek az önkormányzat 80 százalékos részmunka-
időt rendelt el, és ennek megfelelően csökkentette a 
fizetésüket is.

A város az így foganatosított intézkedésekkel meg-
közelítőleg 823 ezer eurót takarít meg. „Sajnos, ezek az 
intézkedések nem biztos, hogy véglegesek. Az előrejelzések 
állandóan változnak, ez idáig mindig rosszabbra. Ha nem 
áll be változás, kénytelenek leszünk elbocsátásokhoz 
folyamodni. A teljes bevételi kiesésre kihatással lehet az a 
kormányhatározat, miszerint az önkormányzatok is jogo-
sultak lehetnek a bevételükben mutatkozó kiesés pénzbeli 
kompenzációjára, nem csupán a vállalkozói szektor. Mi 
is munkáltatók vagyunk, a mi esetünkben méghozzá a 
második legnagyobb a mikrorégióban“ ‒  zárta szavait a 
hivatalvezető.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Fülek önkormányzata a  rászoruló időseknek biztosítja az 
élelmiszer és egyéb alapvető árucikkek bevásárlását. Az új 

szolgáltatás a koronavírus terjedését megelőző intézkedések közé 
tartozik. 

„Mindenféle módon igyekszünk támogatni azokat az időseket, akik 
arra leginkább rászorulnak.   A szájmaszkok biztosítása után a bevá-
sárlásban is segítünk azoknak, akik ezt másképp nem tudják megoldani“ 

– mondta Agócs Attila polgármester, aki hozzátette, hogy ezt az 
új szolgáltatást rendszeresen jelenleg hárman veszik igénybe. „Sok 
idősnek ugyanis a gondozói szolgálat munkatársai segítenek a nyugdíjas 
otthonból, és több mint 250 idősnek a  saját családtagjai biztosítják az 
alapélelmiszereket. Őket tehát ez a  szolgáltatás nem érinti“ – magya-
rázta. A magányos idősek a szolgáltatást igénybe vehetik minden 
hétfőn és csütörtökön a 0905 258 367-es telefonszámon, melyen 
tájékoztatást kapnak az eljárás pontos menetéről és megegyeznek 
a vásárlás időpontjában, módjában is. A regisztrációs űrlapot a vá-
ros weboldalán és Facebook-oldalán is megtalálják. 

Az idősek megörültek a város új szolgáltatásának. „Természetesen 
nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert nekem itt senkim sincs. Gye-
rekeim és unokáim is külföldön tartózkodnak. Bár rendszeresen hívjuk 
egymást, érdeklődnek hogylétem felől és arról, mire lenne szükségem, se-
gíteni mégsem tudnak, mert messze vannak. Nekem nincs is szükségem 
sok mindenre, csak a legalapvetőbb dolgokra. Írok egy listát, és egyszer 
egy héten  a város biztosítja a vásárlást. Nagyon sokat segít ez nekem“ – 
mondta a nyugdíjas Mária. 

kmk, ford.: kp 

A város bevásárol a magányos idő-
seknek

Igényelhető szájmaszkok

A Városi Hivatal értesíti Fülek lakosságát, hogy azon személyek, akiknek nincs szájmaszk-
juk és nincs lehetőségük bebiztosítani maguknak, jelentkezhetnek a városi hivatalban. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a felhívás elsősorban a lakosság leginkább veszélyeztetett cso-
portjára vonatkozik, és kérjük, csak azok jelentkezzenek, akiknek valóban szükségük van rá. 
Jelentkezi hétfőn, kedden és szerdán lehet a 047/ 43 81 001-es telefonszámon 8:00-tól 11:00 
óráig; majd ugyanezeken a napokon személyesen át lehet venni a maszkokat 13:00-tól 14:00 
óráig a hivatal ügyfélfogadó központjában. A szájmaszkokat a központ munkatársai fogják 
kiosztani az ablakon keresztül. Ha egészségügyi állapota nem engedi, hogy személyesen vegye 
át a szájmaszkot, egyeztetés után kézbesítjük a megbeszélt címre.

FVH, ford.: kp

A vár továbbra is zárva tart. A Múzeumok Éjsza-
kája elmarad

A jelenlegi rendkívüli helyzet – sok egyéb szervezethez hasonlóan – a Füleki Vármúzeum 
mindennapi tevékenységét is befolyásolta. A Vármúzeum a füleki vár, illetve a Városi 

Könyvtár, a Városi Honismereti Múzeum és a Nógrádi Turisztikai Információs Központ ke-
zelőjeként értesíti a nyilvánosságot, hogy a városi önkormányzat által kiadott rendelet értel-
mében az említett intézmények a rendelet visszavonásáig zárva tartanak a látogatók számára. 
A turistaszezon a várban a tervek szerint április 13-án indult volna, de a jelenlegi helyzet elő-
rehaladásának függvényében a vár és a további intézmények valószínűleg csak 2020 szeptem-
berétől nyitnak majd. Ezáltal elmarad a közkedvelt májusi Múzeumok és Galériák Éjszakája, a 
Füleki Várjátékok sorsa pedig szintén kérdéses. A FVM vezetősége köszöni megértésüket és 
reméli, hogy az intézmény látnivalói továbbra is az érdeklődők közkedvelt helyszínei lesznek, 
hiszen a vár különböző újdonságokkal várja majd őket.

 FVM



32 0 2 0 .  Á P R I L I S Ö N K O R M Á N Y Z A T

Füleki Hírlap – ingyenes önkormányzati havilap

SZK KM reg. sz.: EV 3379/09

ISSN 1336 65 21

Kiadja és terjeszti: Füleki Városi Hivatal, Városháza u. 25., 986 01 Fülek. STAT. SZ.: 00316075, tel./fax: 047/4381001, 
e-mail: mesto@filakovo.sk
Nyomtatja: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Megjelenik 3700 db példányszámban a hónap utolsó napján.

Minden szerzői jog fenntartva. A szövegek, fotók és grafikák bármilyen további terjesztése csak a kiadó írásos jóváha-
gyásával lehetséges. A kiadó nem felel a megjelentetett hirdetések tartalmáért és hitelességéért, sem az esetlegesen okozott 
károkért. Lapzárta a hónap 15. napján. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a lapzárta után érkező cikkeket 
nem közli. A többi cikknél fenntartja a jogot arra, hogy azokat szükség esetén lerövidíti, átszerkeszti vagy nem is közli. 
Névtelen szerzőtől származó, becsmérlő és politikailag elkötelezett cikkeket nem közlünk.

Szerkesztőség

Főszerkesztő: Bc. Mikuš Kovácsová Klaudia (kmk), e-mail: tlacove@fi-
lakovo.sk

Főszerkesztő-helyettes: Mgr. Illés Kósik Andrea (ika), e-mail: andrea.

illes.kosik@filakovo.sk 

Szerkesztő: Cíferová Iveta (ic), e-mail: iveta.ciferova@filakovo.sk 

Grafikus: Bc. Mikuš Kovácsová Klaudia, e-mail: tlacove@filakovo.sk

Fordítások:  PhDr. Fehér Peter (fp), Palčová Kinga (kp),  Mgr. Deák Szőke 
Lucia (dszl)

Szerkesztőbizottság: Bc. Mikuš Kovácsová Klaudia (elnök), Mgr. Illés 
Kósik Andrea, Cíferová Iveta, Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, 
Szvorák Emese, Cirbus Vladimír

Impresszum

A Füleki Városi Képvise-
lő-testület jóváhagyta azt 

a javaslatot, melynek alapján 
az önkormányzat folytatni 
fogja azokat a projekteket, me-
lyek pénzbeli támogatását már 
szerződés biztosítja. A váralja re-
vitalizálásának folyamatban lévő 
projektjét a szerződés szerint tel-
jes mértékben be kell fejezniük, 
a további projektek többségét 
korlátozott terjedelemben valósítják meg.

Az önkormányzatnak a múlt évből átnyúló néhány sikeres projekt van még a kontóján. 
Egy részük megvalósítását folytatja a koronakrízis ideje alatt is. Az első közülük a kerék-
párút megépítése, mely a vasútállomást kötné össze az ipari zónával. „Erre a célra 175 ezer 
eurónk van leszerződve. Az engedélyezési eljárás folyamán azonban váratlan tények merültek fel, 
melyek jelentősen növelnék a város társfinanszírozását, ha a projektet teljes mértékben megva-
lósítanánk“ ‒ magyarázta Agócs Attila polgármester. A vasútállomást a parkkal összekötő 
szakasz a problematikus, mert annak a Szlovák Vasúttársaság kezdeményezése alapján 
áruforgalomra is alkalmasnak kell lennie. „A folyamatban lévő krízis fényében azonban nem 
tudunk több pénzt költeni a projektre, mint terveztünk, ezért a városi parkot az ipari zónával 
összekötni hivatott szakaszt ebben a fázisban nem fogjuk megvalósítani“ ‒ fűzte hozzá. Így a ke-
rékpárút a buszállomásnál fog végződni. A krízis megnyirbálja a füleki katolikus olvasó-
kör és legényegylet valamikori székhelyének szolgáló, majd a későbbiekben a művészeti 
alapiskola által koncertteremként használt épület felújítását érintő projektet is. Ameny-
nyiben jóváhagyják a projektet, az épületet csak kívülről állítják helyre, a belső terének 
felújítását a város határozatlan időre elhalasztotta.

Egy további projekt keretén belül, melynek megvalósítására a koronakrízis nem hat 
ki, a  város az idős lakosainak nappali ellátást biztosító intézményt hoz létre mintegy 
400 ezer euró értékben. „A napokban hirdetjük meg a közbeszerzést.“ A legnagyobb projekt 
a váralja revitalizálásának befejezése, melyet az önkormányzatnak az eredeti terv szerint 
kell véghezvinnie. „Ha nem tartanánk be a projekt feltételeit, több százezer eurót kellene visz-
szaadnunk“ ‒ magyarázta a polgármester.  A napokban folyik a Bebek-torony zsindelyes 
tetejének cseréje. A munkákat a kivitelező döntése szerint nem szakították meg a rendkí-
vüli helyzet ellenére sem. A projekten belül az elkövetkező hetekben megújul a várudvar 
bejáratától az alsóvárig vezető út, infopontot hoznak létre az egykori városfal kis bás-
tyájában, új régészeti tanösvény lesz kialakítva, és befejeződik a borház felújítása, amely 
workshopokra fog szolgálni. Sor kerül az ágyútorony befedésére is. Az utolsó projekt, 
melyen a város a koronakrízis ellenére is dolgozik, a TAPE projekt, melyen keretén belül 
a városban egy új iparcsarnoknak kell létrejönnie. „Mivel a környezeti hatásvizsgálati eljárás 
külső beavatkozások miatt elhúzódott, az építési engedélyt az építményre várhatóan csak jövőre 
kapjuk meg“ ‒ zárta szavait a polgármester, hozzátéve, hogy így a megvalósítás kezdete 
valószínűleg áttolódik a 2022-es évre. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A város a koronakrízis ellenére is megva-
lósítja a leszerződött projekteket

Változik a városi hivatal ügyfélfogadási rendje

A Füleki Városi Hivatal korlátozta ügyfélfogadási rendjét, mely szerint a hivatal na-
ponta 08:00-11:00 óra között áll a kliensek rendelkezésére. Felszólítjuk a lakosokat, 

hogy most csak a halaszthatatlan ügyeiket intézzék. Egyéb esetekben a hivatal dolgozói-
val a szokásos fogadóórákban telefonon (047/43 81 001) vagy a www.filakovo.sk oldalon 
feltüntetett e-mail címeken lehet kapcsolatba lépni. Egyidejűleg kérnénk az ügyfeleket, 
hogy a befizetéseiket banki átutalással vagy postai csekken valósítsák meg.

FVH

Tudta, hogy...

a Magyar Királyi Államvasutak 1904. április 17-én indította a mo-
torvonat próbajáratát? A motorkocsi külalakra a föld alatti villamos 
vasút személyszállító kocsijára hasonlított, a színe sárga volt. Elülső 
részében volt kialakítva a mozdonyvezető helye a fékberendezéssel és 
a motorral. Folytatólagosan következett az utasoknak szánt hely az 
első, másod- és harmadosztállyal, hasonlóan a személyvonatokhoz. A 
motorkocsi, amelyet gőzerő hajtott, délelőtt 9 óra 30 perckor érkezett 
Budapestről a Miskolci pályaudvarra, ahol tizenkét percet időzött. A 
180 kilométernyi utat 4 óra alatt tette meg. Ezt követően 80 kilo-
méteres sebességgel tért vissza a fővárosba Füleken (ahol Palásthy 
József állomásfőnök volt jelen nagyszámú közönség kíséretében) és 
Salgótarjánon keresztül. A próbaút kitűnő eredménnyel zárult, mely 
szerint a motoros járat rendkívül alkalmas személyszállítás lebonyo-
lítására.  

   Cirbus Vladimír archívuma

Munkálatok a Bebek-tornyon. FOTÓ - kmk

* A szerkesztőség a fenti gra� káért tartalmi, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási szempontból 

nem vállal felelősséget.
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A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek   lehetősé-
get nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak. 
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozza-
nak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati poli-
tikájával kapcsolatban.

Kerekes László

Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött az 

indulás mellett?

Immáron a negyedik választási ciklusomat töltöm, 
három különböző polgármester mellett, de egyelőre 
mindig ugyanannak a pártnak a színeiben. Bevallom 
őszintén, annak idején nem jutott volna eszembe, 
hogy induljak a választásokon, de mikor felkeres-
tek és felkértek, hogy próbáljam meg én is, akkor 
gondolkodás nélkül igent mondtam. A későbbi vá-
lasztásoknál már sosem volt kérdés számomra, hogy 
indulok-e. Mindig igyekeztem igazságos, józan gon-
dolkodású emberként élni és eszerint megnyilvánul-
ni a helyi képviselő-testületben is. Sosem tartottam 
magam politikusnak, nem vagyok az a típus, ezt nem 
is bánom, és soha nem is titkoltam. Meggyőződésem, 
hogy helyi szinten nem is ez a legfontosabb. Sokkal 
nagyobb szükség van arra, hogy a képviselő ismer-
je az emberek gondjait, bajait. Megbízzanak benne, 
és tudják, hogy mindig bátran fordulhatnak hozzá, 
mindenfajta politikai és nemzetiségi hovatartozást 
félretéve.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját körzete 

lakosaiért?

Most, ahogy elgondolkodom, egy képviselőnek nehéz 
konkrétan leírni, mit csinált és mit fog még csinálni a 
város lakosaiért. Ezek a dolgok jönnek folyamatosan, 
de mindig mérlegelni kell, mi reális, mi a fontosabb, 
értelmesebb. Nagyon nehéz olyan döntéseket hozni, 
támogatni, amelyeket mindenki kifogás nélkül elfo-
gad. Mindig értelmesebb csapatban gondolkodni és 
cselekedni, ezért az egyes eredmények általában nem 
egy konkrét képviselőhöz kötődnek. 
Mindig azt vallottam, hogy akkor leszünk sikeres vá-
ros, ha elérjük, hogy az értelmes fiataljaink minél na-
gyobb számban itthon maradjanak. Ehhez munkára, 
lakásra és kellemes, tiszta, biztonságos környezetre 
van szükség. Ezzel a mondattal szerintem el is árul-
tam, hogy mit is tartok kimondottan fontosnak.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

Büszke vagyok rá, hogy négy év alpolgármesterségem 
alatt sikerült megvásárolnunk a valamikori Kovos-
malt egyik igen lepusztult területét, ahol a későbbi-
ekben további munkahelyek létesülhetnek, vagy piac-
csarnokot építeni, ahol végre kulturált körülmények 
között folyhat a kistérségi termékek adásvétele. Négy 
év alatt két játszóteret is sikerült teljesen felújítanunk. 
Fontos az utak, járdák aszfaltozása, felújítása. Az óvo-
dáink, iskoláink gond nélküli működése. Két lakóhá-
zat adtunk át, sajnos még plusz kettő lehetett volna, 
de itt egyes érdekek mást kívántak. Többször mérle-
geltük uszoda és jégpálya létrehozásának a lehetőségét 
is. Sajnos mindig azzal az eredménnyel, hogy ezen 
létesítmények fenntartása meghaladja a város lehető-
ségeit. Sokáig lehetne még sorolni, hogy mi mindent 
tettünk a városért, de ezt szerintem az itt lakók tudják 
anélkül is.

Rovat: Képviselők a fülekiek szolgálatában

Kerekes László. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

 Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?

Az utolsó kérdésre sem egyszerű válaszolni, pár 
gondolatot azért megosztok. Én abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy „kintről” és „bentről” is 
megéltem a várossal kapcsolatos dolgokat. Sokkal 
kritikusabban látja az az egyén, aki csak külső szem-
lélő. Én is ilyen voltam, amíg meg nem tapasztaltam 
testközelből, hogyan is működnek a dolgok. Tehát 
csak visszafogottan tudok bírálni, illetve építő kriti-
kát írni. Az első pár dolog, ami eszembe jutott, hogy 
még inkább politikamentesen kellene vezetni a vá-
rost… Némely döntést még jobban meg kell fon-
tolnunk, hallgatni kell a szakemberekre… Nekem 
hiányoznak a fás zöldterületek, viszont zavarnak 
a pléhgarázsok a város közepén… A futballnál is 
nagyobb hangsúlyt fektetnék a helybéli fiatalokra, 
mint az idegen felnőtt légiósokra… Ezek a dolgok 
azonban szerintem eltörpülnek a többi pozitív do-
log mellett.

ic

Rovat:    A városi képviselő-tes-

tület üléséről

Képviselő-testületi ülés 2020. április 16.

A városi képviselő-testület áprilisi ülése a korona-
vírus-világjárvány miatt fokozott egészségvédelmi 
intézkedések mellett, ezúttal kivételesen a nyilvános-
ság kizárásával zajlott. A képviselők védőmaszkban, 
egymástól két méter távolságban foglaltak helyet, s 
az ülésteremben maximálisan 21 ember tartózkod-
hatott. Az ülés hivatalos megnyitása, a kiegészítő na-
pirendi pontok jóváhagyása, a határozat-előkészítő 
bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hite-
lesítők megválasztása után az ülés a képviselői inter-
pellációkkal indult. Ezt megelőzően a polgármester 
a koronavírus-világjárvány megfékezése érdekében 
hozott intézkedéscsomagot ismertette a képviselők-
kel. Az intézkedéscsomag első szakaszában a város be-
zárta kulturális intézményeit, valamint törölte a ter-
vezett rendezvényeket. A második szakaszban védő-
maszkokat biztosítottak a városi alkalmazottak és az 
időskorúak számára. Ennek során 5500 darab textil 
szájmaszk és 4500 darab egyszer használatos védő-
maszk beszerzésére került sor. A nyugdíjas otthon 
dolgozói számára néhány szűrővel ellátott védőmasz-
kot is vásárolt az önkormányzat. A város ezen kívül 
elvégzi a bevásárlást a legrászorultabb időskorúak 
számára, a Közhasznú Szolgáltatások dolgozói fertőt-
lenítik a közterületeket és a szemétgyűjtő helyeket. A 
városi rendőrség és a helyi polgárőrség rendszeresen 
ellenőrzi a kötelező karantén betartását, valamint a 
védőmaszkok viselését. A polgármester szavai szerint 
ezen a területen átvállaljuk az állami rendőrség felada-

tait is, azonban mindig van min javítani. Beszámolt 
a romák teszteléséről Füleken és a környező telepü-
léseken, valamint a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat tervéről, miszerint a városunkban is meg-
alakul egy karanténközpont. A harmadik szakaszban 
a város a takarékosság érdekében egy gazdasági in-
tézkedéscsomag bevezetését tervezi, melynek meg-
tárgyalása a mai ülés egyik napirendi pontja lesz.   

Az interpellációk során nem hangzott el egyetlen 
képviselői indítvány sem. A következő napirendi 
pontban a hivatal elöljárója tájékoztatott az ez évi 
költségvetési módosításokról. A módosítások a ko-
ronavírus-világjárvány miatt keletkező, várható be-
vételkieséseket érintik. A város kénytelen volt több 

„megszorító“ intézkedést bevezetni (ezzel a témával 
lapunk 2. oldalán részletesebben is foglalkozunk). A 
képviselők az előterjesztett intézkedéscsomagot elfo-
gadták. A intézkedések bejelentésével egy időben a 
képviselők többsége felajánlotta, hogy a válság ideje 
alatt lemond képviselői tiszteletdíjáról. Az MKP kép-
viselőcsoportjának tagjai kidolgozták saját álláspont-
jukat, melyet Rubint képviselő olvasott fel. Ennek 
értelmében az MKP képviselői nem mondanak le 
képviselői juttatásukról, de civil szervezetek, társulá-
sok javára ajánlják fel azt. A polgármester elhatáro-
zásukat tudomásul vette, de megjegyezte, hogy ez a 
város számára semmilyen megtakarítást nem jelent.

Ezt követte a Nefelejcs nonprofit szervezet éves 
beszámolója. Az intézmény igazgatója, Veliká Mária 
az ülésen nem vett részt, hogy ily módon se veszé-
lyeztesse az otthon működését, valamint lakói egész-
ségét. Beszámolóját a képviselők írásban kapták meg. 
A következő napirendi pontban a vagyonjogi ügyek 
megtárgyalására került sor. Az ezt követő napirendi 

pontban a város főellenőre számolt be az általa vég-
zett ellenőrzésekről. Tételesen ismertette az elvégzett 
négy ellenőrzés során feltárt hiányosságokat. Beszá-
molóját a képviselők módosítás nélkül elfogadták. 

Az időszerű kérdések napirendi pontban az iskola-
ügyi osztály vezetője ismertette a divényi művészeti 
magániskola kérvényét, amely egy kihelyezett mun-
kahelyet szeretne Füleken kialakítani. A képviselők 
a kérvényt elutasították. Az ezt követő alpontban 
tájékoztatott a 3/2020-as számú önkormányzati 
rendelet szükségszerű módosításáról, melynek értel-
mében a város a kényszerű tanítási szünet ideje alatt 
nem számol illetéket a szülőknek a tanulók ebédjéért. 
A képviselők a javaslatot elfogadták. Az utolsó mó-
dosítás az iskolai beiratkozások aktuális helyzethez 
való igazítását tárgyalta. Ezek szerint a beiratkozások 
tervezett időpontja nem változik. A 4/2020-as szá-
mú önkormányzati rendelet keretén belül az aktuális 
rendelethez kapcsolódik egy útmutatás, mely szerint 
követni kell az iskolaügyi minisztérium utasításait. 
Ez a pont is elfogadásra került. 

Ezek után a polgármester megköszönte a rész-
vételt, s közölte, amennyiben a járványhelyzet to-
vább romlik, az ülésekre videokonferencia formájá-
ban kerül sor. Változatlan helyzet esetén az ülésekre 
hagyományos formában, szigorú egészségvédelmi 
előírások betartása mellett kerül sor. Zárásként min-
denkinek jó egészséget kívánva a tanácskozást bere-
kesztette. 

A tanácskozás valamennyi határozata, munkaanya-
ga, s vágatlan videofelvétele megtalálható a város 
honlapján www.fiľakovo.sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl


