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Hrad ostáva pre verejnosť 
a turistov naďalej zatvorený. 
Neuskutoční sa ani obľúbené 
podujatie.   3. strana

Turistická sezóna 

v nedohľadne 

Koronakríza postihne aj mest-
ský rozpočet. Škrtať sa budú 
projekty, investície, ale aj platy 
zamestnancov.  2. strana

Mesto prijalo 

úsporné opatrenia

Väčšina fiľakovských dôchod-
cov má potreby zabezpečené 
cez príbuzných. Ostatným 
pomáha mesto.  2. strana  

Nákupy pre osame-

lých seniorov
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Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zria-
dil vo svojich internátoch doposiaľ osem karan-

ténnych centier. V našom okrese sa nachádzajú dve 
z nich, v Lučenci a vo Fiľakove.

Krajské karanténne centrá sú využívané na 
dva rôzne účely. V  jednom type budú ubytovaní 
repatrianti, ktorí sa vracajú zo zahraničia a  druhý 
typ bude určený pre pracovníkov tzv. „prvej línie“. 
Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
BBSK Lenka Štepáneková, kým karanténne centrum 
v Lučenci je určené pre repatriantov, vo fiľakovskom 
budú ubytovaní zdravotníci, hasiči, policajti, opatro-
vatelia a  ich rodiny. „Pre potreby karanténneho centra 
sme v našom internáte pripravili 30 izieb pre 30 osôb. Izby 
sme kompletne vyčistili aj vymaľovali,“ informoval riadi-
teľ fiľakovskej SOŠ Attila Varga. Ako ďalej dodal, pre 
ubytovaných vyčlenili aj osobitný vchod, aby nepri-
chádzali do kontaktu so zamestnancami školy. 

Podľa Štepánekovej sa o ubytovaných bude starať 
15 zamestnancov – dobrovoľníkov i dohodárov. „Mo-
mentálne máme personálne kapacity naplnené, dobrovoľ-
níci sa však stále môžu hlásiť prostredníctvom formuláru 
na stránke www.bbsk.sk/koronavirus v časti Registrácia 
dobrovoľníkov. Po jeho vyplnení ich budú individuálne 
kontaktovať pracovníci BBSK zodpovední za dobrovoľníc-
tvo,“ ozrejmila. 

Ako ďalej ubezpečila, karanténneho centra sa Fiľa-

V meste zriadili karanténne centrum 
pre pracovníkov „prvej línie“

kovčania obávať nemusia. „Pri dodržaní všetkých bez-
pečnostných a protiepidemiologických opatrení nepredsta-
vuje pre obyvateľov mesta žiadne zvýšené riziko.“ Podľa 
riaditeľa Vargu je internát už v týchto dňoch pripra-
vený na používanie a očakávajú prvých ubytovaných.  

Klaudia Mikuš Kovácsová

Milí čitatelia,
m esto Fiľakovo, v  rámci opatrení na pre-

klenutie náročného obdobia koronakrízy, prijalo 
viaceré úsporné opatrenia. Jedným z nich je aj zní-
ženie počtu strán Fiľakovských zvestí počas obdo-
bia trvania krízy. Na štyroch slovenských a  šty-
roch maďarských stranách vám budeme najbližšie 
mesiace prinášať informácie o  aktuálnom dianí 
v  meste, predovšetkým v  súvislosti s  koronavíru-
som, jeho dopadmi na naše mesto a opatreniach 
na zabránenie jeho šírenia.

Pevne veríme, že toto náročné obdobie bude 
čo najskôr za nami a my sa, spolu s vami, budeme 
môcť vrátiť do našich zabehnutých koľají. V mene 
redakcie vám prajem pevné zdravie a duševnú po-
hodu.

Klaudia Mikuš Kovácsová, šéfredaktorka 

V rámci úsporných opatrení 
dočasne znižujeme počet strán

V  rámci pilotného projektu Vlády SR, ktorý 
mal pomôcť zabrániť nekontrolovateľnému 

šíreniu koronavírusu medzi marginalizovanými 
komunitami, prebiehalo testovanie aj vo Fiľakove. 
V  areáli FTC odobrali vojenskí lekári v  pondelok 
6. apríla vzorky 21 Fiľakovčanom, ktorých vybra-
la organizácia Zdravé regióny. Išlo predovšetkým 
o ľudí, ktorí pracujú v zahraničí a vrátili sa domov.

„Odber prebiehal pokojne, ľudia boli veľmi disciplinovaní 
a  pristupovali k tomu  zodpovedne,“ zhodnotil nadro-
tmajster Ľuboš Stromko, ktorý akciu vo Fiľakove 
koordinoval. 

V  pilotnom projekte, ktorý sa odvtedy rozrástol 
do ďalších kôl, boli zahrnuté predovšetkým osady. 
Mnohí preto nechápali, na základe čoho bolo medzi 
ne zaradené aj Fiľakovo. „Máme najväčšiu integrovanú 
komunitu Rómov na Slovensku a nie je pre nás lichotivé, 
že nás zaradili medzi osady. Zostavenie zoznamu bolo pre 
nás chaotické. V celom regióne však bolo dodnes vykona-
ných veľmi málo testov, preto sme napriek všetkému radi, 
že testovanie u  nás prebieha. Aspoň budeme vedieť, na 
čom sme,“ vyjadril sa počas testovania primátor mesta 
Attila Agócs.

Vybraných obyvateľov potešilo, že mohli byť me-

dzi otestovanými. „Jazdil som aj po krajinách Euró-
py, kde je situácia najhoršia. Som momentálne už 10 dní 
v  karanténe bez rodiny, preto som rád, že som dostal mož-
nosť dať sa otestovať. Každý by mal mať takúto možnosť,“ 
vyjadril sa 45-ročný kamionista Martin.

Po Fiľakove otestovali v druhom kole aj komunity 
v  okolitých obciach, napríklad v  Čakanovciach, Ra-
dzovciach, Biskupiciach či Šíde. Rovnako ako vo Fi-
ľakove vyšli všetky vzorky negatívne.

kmk

Na štadióne otestovali vyše dve desiatky Fiľakovčanov

Samospráva vykonávala počas apríla rozsiahlu de-
zinfekciu verejných priestranstiev. Práce vykoná-

vali pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta, 
využili pri nich aj nové zametacie vozidlo.

V  rámci opatrení na predchádzanie šírenia koro-
navírusu začali pracovníci VPS s  dezinfekciou ulíc, 
chodníkov, autobusových zastávok, zábradlí a  smet-
ných košov. Následne pristúpili aj k dezinfekcii všet-
kých ostrovčekov na zber separovaného odpadu 
a  kontajnerov na komunálny odpad pri bytovkách. 
Na záver postupne vydezinfikovali, pri zbere odpadu 
z domácností v rodinných domoch, aj všetky vylože-
né súkromné kontajnery. Na všetky spomenuté práce 
využili techniku nedávno zakúpeného multifunkčné-
ho zametacieho vozidla. Dezinfekciu bude mesto vy-
konávať v pravidelných intervaloch.

kmk 

Mesto dezinfi kuje verejné 
priestranstvá i kontajnery

Internát SOŠ je sídlom karanténneho centra. 
FOTKY - kmk, TV LocAll

Otestovali 21 Fiľakovčanov. FOTO - kmk

FOTO - VPS
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Koronakríza výrazne ovplyvní mestský rozpočet. 
Samospráva počíta s  výpadkom príjmov vo 

výške viac ako jeden milión eur. Pristúpila k ráznym 
opatreniam.

Ako informovala prednostka mestského úradu An-
drea Mágyelová, upravený rozpočet, ktorý schválilo 
mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom zasad-
nutí, ráta s poklesom HDP vo výške 5 percent a s ob-
medzujúcimi opatreniami zo strany vlády na dva 
mesiace. Pri tomto scenári by mesto na podielových 
daniach prišlo o  bezmála 711-tisíc eur. „Rátame tiež 
s  výpadkami príjmov v  oblasti školstva, daní, z nájmov 
nebytových priestorov mesta a  kultúrno-spoločenských 
podujatí. Výsledná suma bude preto, aj pri tomto scenári, 
ešte vyššia,“ spresnila prednostka. Situácia však podľa 
jej slov bude zrejme horšia, než s akou ráta upravený 
rozpočet. „Deň pred zasadnutím nášho zastupiteľstva boli 
zverejnené prognózy Inštitútu finančnej politiky, podľa 
ktorých bude pokles HDP pri dvojmesačných opareniach 
na úrovni 7,2 percenta. Najhorší scenár ráta s poklesom 
12,5 percenta, čo by bolo pre nás katastrofálne. Len pre po-
rovnanie, počas krízy v roku 2009 bol pokles 5,5 percenta,“ 
doplnil primátor mesta Attila Agócs.

Vedenie sa vzdalo odmien, poslanci platov
Podľa primátora muselo mesto nájsť zdroje na po-
krytie výpadkov v  príjmoch. „Po dohode s  viceprimá-
torom mesta Attilom Visnyaim som zastupiteľstvu poslal 
list, ktorým sa vzdávam odmien vo výške 42,3 percenta 
môjho platu, čo ovplyvní aj plat viceprimátora. Budeme 
tak poberať len základný plat,“ konkretizoval primátor. 

Mesto pristúpilo k úsporným opatreniam
Po ich vzore sa navýšenia platu vzdala aj hlavná kon-
trolórka Mihályová a poslaneckých platov sa na ob-
dobie trvania krízy vzdalo aj 12 poslancov mestského 
zastupiteľstva. Traja poslanci z klubu SMK sa platov 
nevzdali, venujú ich občianskemu sektoru. Zastupi-
teľstvo tiež schválilo pozastavenie činnosti komisií. 
OZ FTC bude mať počas trvania mimoriadneho 
stavu pozastavené čerpanie dotácie z mestského roz-
počtu a primátor s prednostkou vyzvali aj občianske 
združenia, ktorým boli na tento rok schválené do-
tácie z mestskej kasy, aby prehodnotili ich čerpanie. 

„Podujatia povolené aj tak nebudú a nám pomôže každá 
úspora,“ doplnil primátor.

Škrtať budú projekty aj investície
Mesto pristúpilo aj k  škrtom v  oblasti investícií. 
V rámci plánovaných projektov sa zrealizujú len tie, 
v ktorých má mesto už zazmluvnené dotácie. „V tomto 
roku sme tiež plánovali asfaltovanie za 250-tisíc eur. Väč-
šinu sme museli preložiť na ďalšie roky. Zrealizujeme len 
obnovu ulice Hviezdoslavovej, avšak aj tú len v prípade, že 
sa situácia ohľadne krízy nezhorší,“ povedal primátor. 
Obnovovať sa nebudú ani chodníky v  meste či cin-
toríne. Mesto dokončí len obnovu tých chodníkov, 
ktoré boli poškodené pri ukladaní vedenia optických 
káblov súkromnými spoločnosťami. „Na ich obnovu 
použijeme peniaze, ktoré nám, v rámci „odškodného“, dali 
tieto firmy,“ doplnil. Investovať nebudú ani do nového 
vybavenia pre Verejnoprospešné služby mesta (VPS). 
Poslanci tiež odsúhlasili zníženie príspevkov pre 
MsKS o  18-tisíc eur na zabezpečenie vybavenia bu-

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schválilo ná-
vrh, na základe ktorého bude samospráva po-

kračovať v projektoch, na ktoré už má zazmluvnené 
finančné prostriedky. Rozbehnutý projekt revitalizá-
cie podhradia musia podľa zmluvy dokončiť v plnom 
rozsahu, väčšinu ostatných projektov zrealizujú v ob-
medzenom rozsahu.

Samospráva má od minulého roka na konte nie-
koľko úspešných projektov. Časť z nich zrealizuje aj 
počas prebiehajúcej koronakrízy. Prvým z  nich je 
výstavba cyklochodníka, ktorý mal spojiť železničnú 
stanicu s priemyselnou zónou. „Zazmluvnených máme 
na tento účel 175-tisíc eur. Počas povoľovacieho procesu 
sa však vyskytli neočakávané skutočnosti, ktorými by 
sa spolufinancovanie zo strany mesta výrazne navýšilo, 
ak by sme projekt realizovali v  plnom rozsahu,“ priblí-
žil primátor mesta Attila Agócs. Problém nastal pri 
plánovanom úseku prepájajúcom železničnú stanicu 
s  parkom, ktorý musí byť, na podnet ŽSR, vhodný 
aj pre nákladnú dopravu. „Vo svetle prebiehajúcej krízy 
však nemôžeme do projektu vložiť viac peňazí, ako sme 
plánovali, preto úsek, ktorý mal prepájať mestský park 
s  priemyselnou zónou, v  tejto fáze nezrealizujeme,“ do-
plnil. Cyklochodník tak bude končiť pri autobusovej 
stanici. Kríza tiež okreše projekt na rekonštrukciu 
koncertnej sály bývalej ZUŠ, ktorá v minulosti slúžila 
ako sídlo Katolíckeho čítacieho krúžku a tovarišské-
ho spolku. Ak dôjde k  schváleniu projektu, zrekon-
štruujú len exteriér budovy, obnovu interiéru mesto 
odložilo na neurčito. 

V  ďalšom schválenom projekte, ktorého rozsah 
však koronakríza nezasiahne, mesto vybuduje denný 
stacionár v celkovej hodnote takmer 400-tisíc eur. „V 

dovy a ďalších 13-tisíc eur na zabezpečenie činnosti 
MsKS , Hradnému múzeu o 15,5-tisíc eur. 

Znižovať budú aj platy zamestnancov
Druhá časť úsporných opatrení sa týka platov mest-
ských zamestnancov. Tých mesto rozdelilo do tr och 
kategórií. V  prvej kategórii sa podľa primátora na-
chádza tzv. „prvá línia“, t.j. pracovníci VPS, mestskí 
policajti, miestna občianska poriadková služba, te-
rénni sociálni pracovníci či pracovníci komunitného 
centra, ktorí naďalej prichádzajú do kontaktu s ľuďmi. 
Zaradení sem boli aj učitelia základných škôl. Im po-
nechali stopercentné úväzky i platy. V druhej kategó-
rii sú vychovávateľky, kuchárky školských jedální, 
upratovačky či učiteľky v  škôlkach, ktorým mesto, 
na základe nariadení vlády, v tejto situácii nevie dať 
prácu. Im znížili platy, z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa, na 80 percent. V poslednej kategórii 
sa nachádzajú zamestnanci mestského úradu a  kul-
túrnych inštitúcií, ktorým samospráva skrátila úväz-
ky na 0,8 a alikvótne znížila platy. 

Celkovo mesto na zavedených opatreniach ušetrí 
približne 823-tisíc eur. „Žiaľ, tieto opatrenia nemu-
sia byť definitívne. Prognózy sa neustále menia, zatiaľ 
stále k horšiemu. Ak sa to nezmení, budeme musieť pri-
stúpiť aj k prepúšťaniu. Celkový výpadok príjmov môže 
ovplyvniť rozhodnutie vlády, že aj samosprávy môžu 
byť oprávnenými žiadateľmi finančných kompenzácií 
výpadku príjmov, nie len podnikateľský sektor. Aj my sme 
zamestnávatelia, v našom prípade dokonca druhí najväčší 
v mikroregióne,“ uzavrela prednostka.

Klaudia Mikuš Kovácsová

týchto dňoch vypisujeme verejné obstarávanie.“ 
Najväčším projektom je dokončenie revitalizácie 

podhradia, ktoré musí samospráva zrealizovať podľa 
pôvodného plánu. „Ak by sme porušili podmienky pro-
jektu, museli by sme vracať státisíce eur,“ vysvetlil pri-
mátor. V  týchto dňoch prebieha výmena šindľovej 
strechy sa Bebekovej bašte. Práce realizujú zamest-
nanci dodávateľa, ktorý sa rozhodol práce nepreru-
šiť ani počas mimoriadnej situácie. V rámci projektu 
v  ďalších týždňoch vybudujú prístupovú cestu na 
hrad, zriadia infobod v  bašte mestského opevnenia, 
vznikne nový archeochodník a  dokončia aj obnovu 
vínneho domčeka, ktorý bude slúžiť na workshopy. 
Hrad ešte čaká zastrešenie delovej bašty. Posledným 
projektom, na ktorom mesto pracuje napriek koro-
nakríze, je projekt TAPE, v rámci ktorého má v mes-
te vzniknúť nová priemyselná hala. „Keďže sa proces 
posudzovania vplyvov na životné prostredie kvôli exter-
ným zásahom natiahol, očakáva sa, že stavebné povolenie 
na stavbu získame až na budúci rok,“ uzavrel primátor 
s  tým, že začiatok realizácie sa tak pravdepodobne 
presunie na rok 2022.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Zazmluvnené projekty zrealizujú napriek koronakríze

Samospráva Fiľakova zabezpečuje najodkáza-
nejším seniorom nákupy potravín a ďalších 

základných potrieb. Novú službu spustili v rámci 
opatrení na zamedzenie šírenia nového korona-
vírusu. 

„Snažíme sa byť všemožne nápomocní našim najod-
kázanejším seniorom. Po zabezpečení ochranných rú-
šok sme začali aj s nákupmi pre tých, ktorí si ich inak 
zabezpečiť nevedia,“ priblížil primátor mesta Attila 
Agócs s tým, že túto službu v súčasnosti pravidelne 
využívajú traja miestni seniori. „Množstvu seniorov 
totiž už zabezpečuje ich potreby opatrovateľská služ-
ba domova dôchodcov a ďalším vyše 250 seniorom sú 
nápomocní ich rodinní príslušníci. Tých sa preto táto 
služba netýka,“ vysvetlil. 

Osamelí seniori si môžu službu objednať v pon-
delky a štvrtky na telefónnom čísle 0905 258 367, 
na ktorom im poverení zamestnanci vysvetlia 
presný postup a  dohodnú čas a  spôsob nákupu. 
Registračné formuláre nájdu záujemcovia aj na 
webovom sídle a facebookovej stránke mesta. 

Seniori sa novej službe mesta potešili. „Samo-
zrejme, veľmi som rada tejto možnosti, lebo ja tu naozaj 
nikoho nemám. Deti aj vnúčatá mám v zahraničí. Pra-
videlne si síce voláme a pýtajú sa ma, ako sa mám a čo 
mi treba, ale pomôcť mi nevedia, lebo sú ďaleko. Ja toho 
veľa ani nepotrebujem, len základné veci. Spíšem si zo-
znam a raz za týždeň mi nákup mesto zabezpečí. Veľmi 
mi to pomáha,“ vyjadrila sa dôchodkyňa Mária.

kmk

Samospráva nakupuje 
osamelým seniorom

Práce na streche Bebekovej bašty. FOTO - kmk



3A P R Í L  2 0 2 0 S A M O S P R Á V A

Fiľakovské zvesti – bezplatný mesačník samosprávy  

Reg. č. MK SR - EV 3379/09 | ISSN 1336 65 21

Vydáva a distribuuje: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. IČO: 00316075, tel./fax: 
047/4381001, email: mesto@filakovo.sk
Tlač: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Vychádza v náklade 3700 ks v posledný deň mesiaca.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek ďalšie rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné 
len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť zverejne-
ných inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla je do 15. dňa v mesiaci. 
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky došlé po skončení uzávierky neuverejniť. Ostatné príspevky si  
v prípade potreby vyhradzuje právo skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné, hanlivé a 
politicky angažované príspevky nezverejňujeme.

Redakcia

Šéfredaktorka: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová (kmk), email: tlacove@filakovo.sk

Zástupkyňa šéfredaktorky: Mgr. Andrea Illés Kósik (ika), email: andrea.illes.kosik@

filakovo.sk

Redaktorka: Iveta Cíferová (ic), email: iveta.ciferova@filakovo.sk

Sadzba: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová, email: tlacove@filakovo.sk

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

Redakčná rada: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová (predsedníčka), Mgr. Andrea Illés Kósik, 

Iveta Cíferová, Ing. László Kerekes, Margita Oroszová, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus

Tiráž

Zápis detí do materských škôl

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že zápis detí do ma-
terských škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 30.04.2020 

do 30.05.2020 elektronickou formou. Na webových alebo FB strán-
kach materských škôl si môžete stiahnuť tlačivo – žiadosť o prijatie dieťa-
ťa do MŠ, ktoré vyplníte a zatiaľ bez potvrdenia od detského lekára doru-
číte osobne alebo poštou do materskej školy, ktorú si zvolíte. Podmienky 
o  prijatí dieťaťa do MŠ sú zverejnené na webových stránkach daných 
škôlok. Tešíme sa na Vás! 

MŠ Daxnerova, MŠ Štúrova

Rúška sú ešte dostupné

Mestský úrad oznamuje obyvateľom Fiľakova, ktorí nemajú ochran-
né rúška a  ani možnosti zabezpečiť si ich sami, aby sa v prípade 

záujmu prihlásili na mestskom úrade, ktorý im rúška zabezpečí. Upo-
zorňujeme, že výzva sa týka predovšetkým najviac ohrozených skupín 
obyvateľstva a apelujeme, aby sa prihlasovali len tí, ktorí to skutočne po-
trebujú. Volať na číslo 047/43 81 001 môžete v pondelky, utorky a stredy 
medzi 8:00-11:00 hod., prípadne osobne v  klientskom centre v  týchto 
dňoch medzi 13:00-14:00 hod., kedy budú zamestnankyne centra cez 
okno vydávať nahláseným záujemcom rúška. Ak vám zdravotný stav ne-
dovolí prísť si po rúška osobne, doručíme vám ho na dohodnutú adresu.  

MsÚ 

Hrad ostáva zatvorený. Noc múzeí sa 
neuskutoční

Podobne ako v prípade mnohých ďalších organizácií, súčasná mimo-
riadna situácia poznačila aj Hradné múzeum. Inštitúcia, ako správca 

fiľakovského hradu a ďalších oddelení, medzi ktoré patria mestská kniž-
nica, mestské vlastivedné múzeum a Novohradské turisticko-informačné 
centrum, oznamuje verejnosti, že vzhľadom na nariadenie zriaďovateľa 
sú tieto  oddelenia  pre návštevníkov zatvorené až do odvolania. Turis-
tická sezóna na hrade sa podľa plánov mala otvárať 13. apríla, v závislosti 
od vývoja aktuálnej situácie však  bude možné hrad a  ostatné spravova-
né oddelenia otvoriť pravdepodobne až od septembra 2020. Tým pádom 
sa v tomto roku neuskutoční ani obľúbené podujatie Noc múzeí a galé-
rií a nad Fiľakovskými hradnými hrami visí ešte veľký otáznik. Vedenie 
HMF ďakuje za porozumenie a dúfa, že si  inštitúcia i  naďalej zachová 
priazeň svojich návštevníkov, ktorým na oplátku bude môcť v hradnom 
areáli po jeho otvorení ponúknuť niekoľko noviniek.

 HMF

Zmena úradných hodín MsÚ

Čas vyhradený na vybavovanie stránok na Mestskom úrade vo 
Fiľakove je obmedzený denne na čas medzi 08:00-11:00 hod. 

Vyzývame obyvateľov, aby tento čas využívali len na vybavovanie 
neodkladných záležitostí. V ostatných prípadoch môže verejnosť 
kontaktovať pracovníkov v klasických úradných hodinách telefonicky 
na čísle 047/43 81 001 alebo na emailových adresách uverejnených 
na stránke  www.filakovo.sk.  Klientov MsÚ chceme zároveň požiadať 
o uprednostnenie bezhotovostných platieb.

MsÚ

Vedeli ste, že....

17. apríla 1904 uskutočnila Maďarská kráľovská štátna železnica skúšobnú jazdu moto-
rového vozňa? Motorový vozeň vyzeral navonok ako osobný vozeň podzemnej elektric-
kej dráhy, mal žltú farbu. V prednej časti sa nachádzalo miesto pre strojvodcu s brzdia-
cim zariadením a motorom. Nasledovali miesta pre cestujúcich prvou, druhou a treťou 
triedou, ako pri osobných vlakoch. Motorový vozeň, ktorý poháňala parná sila, dorazil 
z Budapešti predpoludním o 9:30 hod. na stanicu v Miškovci, kde pobudol dvanásť mi-
nút. Celú 180-kilometrovú cestu urazil za štyri hodiny. Potom sa 80-kilometrovou rých-
losťou vrátil, cez Fiľakovo (kde bol prítomný prednosta stanice József Palásthy i veľké 
obecenstvo) a Šalgotarján, späť do hlavného mesta. Skúšobná jazda dopadla vynikajúco 
s výsledkom, že motorový chod je mimoriadne vhodný pre prevádzkovanie osobnej do-
pravy.  

Archív V. Cirbusa
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Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ je platfor-
mou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mestskí 
poslanci. Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky. Z ich 
odpovedí sa dozviete, čo pre vás doposiaľ urobili, čo pre-
sadili, aké majú ďalšie plány. Dostanú tiež priestor, aby 
sa bez servítky vyjadrili k súčasnému smerovaniu mesta 
a k politike samosprávy.

László Kerekes

Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?

V súčasnosti plním už svoje štvrté volebné obdobie, 
za pôsobenia troch rôznych primátorov, zatiaľ stále 
vo farbách tej istej strany. Úprimne povediac, samé-
mu by mi nenapadlo kandidovať vo voľbách, ale keď 
ma vyhľadali a požiadali ma, aby som to vyskúšal aj 
ja, súhlasil som bez rozmýšľania. V ďalších voľbách 
už pre mňa účasť otázna nebola. Vždy som sa snažil 
žiť život spravodlivého, triezvo uvažujúceho človeka, 
a tak sa snažím prejavovať sa aj v mestskom  zastu-
piteľstve. Nikdy som sa nepovažoval za politika, nie 
som ten typ, neľutujem to a ani som sa tým nikdy 
netajil. Som presvedčený,  že na miestnej úrovni to 
ani nie je to najdôležitejšie. Omnoho dôležitejšie je, 
aby poslanec poznal trápenia a ťažkosti ľudí, aby mu 
dôverovali a vedeli, že sa môžu na neho obrátiť nezá-
visle od národnostnej a politickej príslušnosti.

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respektíve 

vo svojom obvode?

Teraz, keď sa nad tým zamýšľam, pre mestského 
poslanca je ťažké opísať, čo spravil pre obyvateľov 
mesta a čo sa ešte chystá urobiť. Tie veci plynule pri-
chádzajú, ale vždy je potrebné zvažovať čo je reálne, 

dôležitejšie a rozumnejšie. Je veľmi ťažké robiť a pod-
porovať také rozhodnutia, ktoré príjme každý bez 
pripomienok. Vždy je rozumnejšie kolektívne uva-
žovanie a konanie, preto je aj výsledok takéhoto sna-
ženia ťažké prisúdiť jednému poslancovi. Vždy som 
bol toho názoru, že úspešným mestom budeme, keď 
dosiahneme, že naša talentovaná mládež zostane v čo 
najväčšom počte doma. Na to sú potrebné pracovné 
miesta, byty a príjemné, čisté a bezpečné prostredie. 
Touto vetou som vlastne aj povedal, čo považujem za 
vyslovene dôležité. 

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?

Som pyšný na to, že vo volebnom období, keď som 
bol zástupcom primátora, sa nám podarilo odkúpiť 
jednu veľmi spustnutú časť bývalého Kovosmaltu, 
kde môžu v budúcnosti vzniknúť nové pracovné 
miesta. Postavilo sa nové trhovisko, kde sa môžu 
konečne v kultúrnom prostredí predávať regionál-
ne produkty. Za štyri roky sa nám podarilo úplne  
obnoviť aj dve detské ihriská. Dôležitá je aj obnova 
chodníkov, asfaltovanie ciest, ako aj bezproblémový 
chod našich škôlok a škôl. Odovzdali sme do užíva-
nia dva bytové domy, mohli byť ešte ďalšie dva, ale 
žiaľ, to stret záujmov nedovolil. Viackrát sme zva-
žovali možnosť zriadenia plavárne a umelej ľadovej 
plochy. Žiaľ, výsledok bol vždy ten, že prevádzkové 
náklady sú nad možnosti nášho mesta. Dlho by sme 
ešte mohli menovať, čo všetko sme pre mesto urobili, 
ale myslím si, že to naši obyvatelia vedia aj bez toho.

Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta? 

Ani na poslednú otázku nie je jednoduché odpovedať, 

Rubrika
Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

László Kerekes. FOTO - Zoltán Schnelczer

R U B R I K A / I N Z E R C I A

Digitalizácia a kopírovanie starých 

médií:

VHS, Video 8, Hi 8, Mini DV kaziet na 
DVD. Svadby, stužkové slávnosti, taneč-
né venčeky a iné rodinné nahrávky Vám 
prevediem na digitálne médium.

Kontakt:

FLEXI VIDEO STUDIO

tel.: 0904 456 076 In
z.:

 1/
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Rubrika:    Zo zasadnutí MsZ

MsZ zo 16. apríla

Aprílové zasadnutie zastupiteľstva kvôli pandémii 
koronavírusu prebiehalo za zvýšených hygienických 
podmienok a  s  výnimočným vylúčením verejnosti. 
Poslanci boli posadení s  dvojmetrovými odstupmi 
a  v  rúškach. V  sále sa mohlo zdržiavať maximálne 
21 osôb. Po oficiálnom otvorení zasadnutia, dopl-
není bodov programu rokovania, voľbe návrhovej 
komisie, zapisovateľa a  overovateľov zápisnice, boli 
prvým bodom rokovania interpelácie poslancov. 
Predtým však primátor poslancom zhrnul prijaté 
opatrenia zo strany samosprávy na predchádzanie 
šírenia koronavírusu. V  prvej fáze mesto zatvorilo 
kultúrne inštitúcie a zrušilo podujatia, v druhej fáze 
riešilo zabezpečenie ochranných prostriedkov pre 
vlastných zamestnancov a  seniorov, mesto zabez-
pečilo 5500 textilných rúšok a  4500 jednorazových 
rúšok. Pre zamestnancov domova dôchodcov zabez-
pečili aj niekoľko respirátorov. Mesto tiež zabezpe-
čuje nákupy pre najodkázanejších seniorov a  VPS 
dezinfikuje verejné priestranstvá a  smetné kontaj-
nery. Pravidelne prebieha kontrola dodržiavania ka-
rantény a nosenia rúšok v uliciach prostredníctvom 
mestskej polície a MOPS. V tejto oblasti podľa jeho 
slov zastupujeme aj činnosť štátnej polície a  stále je 
čo zlepšovať. Informoval o testovaní Rómov vo Fiľa-
kove a okolitých obciach a tiež o pláne BBSK otvoriť 
v meste karanténne centrum. V tretej fáze mesto pri-
stúpilo k úsporným ekonomickým opatreniam, ktoré 
majú byť prerokované na tomto zasadnutí. 

ale niekoľko svojich myšlienok by som spomenul. 
Som v tej šťastnej pozícii, že som zažil verejné 
udalosti spojené s mestom z „vonku“ aj z „vnútra“. 
Omnoho kritickejšie to vníma jedinec, ktorý je iba 
vonkajší pozorovateľ. Aj ja som to tak vnímal, kým 
som si na vlastnej koži nevyskúšal, ako tie veci 
fungujú. Kritizovať môžem teda len s opatrnosťou, 
s úmyslom o konštruktívnu kritiku. Prvé, čo mi 
napadlo je, že by sa malo vedenie mesta ešte viac 
odpolitizovať. Niektoré rozhodnutia by sa mali po 
vypočutí odborníkov ešte dlhšie zvažovať. Mne 
chýbajú zelené plochy so stromami a naproti tomu 
mi vadia plechové garáže v strede mesta. V súvislosti 
s futbalom by som preferoval podporu domácich 
mladých hráčov pred cudzími dospelými legionármi.
Ale to sú maličkosti oproti ostatným pozitívnym 
veciam.

ic, preklad: dszl

V rámci interpelácií nemali poslanci žiadne podnety.
V  ďalšom bode prednostka informovala o  úpra-

ve rozpočtu na aktuálny rok. Zmeny sa týkajú oča-
kávaného výpadku v  príjmoch samosprávy kvôli 
prebiehajúcej koronakríze. Mesto preto muselo 
rozpočet upraviť a  zaviesť viaceré „škrty“ (podrobnej-
šie ste sa o  tejto téme mohli dočítať na str. 2). Poslanci 
navrhnuté opatrenia schválili. Zároveň väčšina 
poslancov deklarovala, že sa počas trvania krízy vzdá 
nároku na odmenu za výkon ich funkcie. Poslanci 
z  poslaneckého klubu SMK však vypracovali svoje 
vlastné vyhlásenie, ktoré prečítal poslanec Rubint. 
Na základe neho sa svojich poslaneckých platov ne-
vzdajú, ale venujú ich verejnému sektoru, združe-
niam. Primátor poznamenal, že to pre mestskú kasu 
bude znamenať nulovú úsporu, ale berie ich rozhod-
nutie na vedomie.

Ďalším bodom bola výročná správa Nezábudka 
n.o.. Riaditeľka zariadenia Mária Veliká sa rokovania 
nezúčastnila, aby neohrozila chod domova a zdravie 
jeho klientov. Správu predložila poslancom písomne. 
Nasledoval bod pojednávajúci o majetkovoprávnych 
záležitostiach mesta. V ďalšom bode predložila hlav-
ná kontrolórka správy zo svojej kontrolnej činnosti. 
Konkretizovala svoje zistenia o pochybeniach zo šty-
roch svojich kontrol. Jej správy poslanci zobrali na 
vedomie bez pripomienok.

V  rámci bodu aktuálnych záležitostí mesta vedú-
ci oddelenia školstva predniesol žiadosť súkromnej 
umeleckej školy z  Divína o  povolenie zriadiť eloko-
vané pracovisko vo Fiľakove. Poslanci túto žiadosť 
neschválili. Ako ďalší čiastkový bod vysvetlil návrh 
na VZN č. 3/2020 ktoré pojednáva o tom, že v čase 

prerušenia vyučovacieho procesu nebude mesto vy-
berať poplatky za obedy od rodičov žiakov. Poslanci 
sa s  návrhom stotožnili. Posledná úprava sa týkala 
zápisu do školských zariadení s ohľadom na aktuálnu 
situáciu. Vytýčené zápisy na základné školy sa neme-
nia. V rámci VZN č. 4/2020 sa do aktuálne platného 
VZN pridáva usmernenie, že treba sledovať aj aktu-
álne usmernenia ministerstva školstva. Aj tento bod 
bol poslancami schválený.

Primátor následne poďakoval za účasť, podotkol, 
že pokiaľ sa zhorší epidemiologická situácia, budú 
ďalšie zasadnutia prostredníctvom telekonferencie. 
Zatiaľ budú prebiehať zasadnutia osobne, za zvýše-
ných hygienických opatrení. Poprial všetkým pevné 
zdravie a ukončil zasadnutie. 

Všetky uznesenia, materiály k rokovaniu, ako aj neskrá-
tený videozáznam, nájdete na stránke www.filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová 


