Az elmúlt napok
margójára
Az elmúlt napok egyik legfontosabb eseménye kétségkívül a besztercebányai
megyei képviselők tanácskozása volt, amelynek napirendjébe ismét besorolták a rimaszombati kórház
B pavilonjának eladásáról
szóló tervezetet.

Október hatodikán Rimaszombatban és a régió számos más településén is az aradi vértanúkra
emlékeztek. Rimaszombatban, a részlegesen felújított kopjafa előtt (köszönet a Via Nova BKnak és a Magyar Közösség Pártjának) Rigó László alpolgármester emlékezett az 1848/1849-es
szabadságharc mártírjaira, a tizenhárom aradi vértanúra. Gecse Attila felvétele

Talán pont kerül a B pavilon ügyére

Újabb rendkívüli ülésen döntött Besztercebánya megye, s mintegy 1,45 millió euróért
eladta a Svet zdravia társaságnak a Rimaszombatban illetve Garamszentkereszten be
nem fejezett B pavilon épületét.
Hónapok óta ment a vita a B pavilon körül, a

Megjöttek a hideg őszi napok, betakarításra
kerültek a tökök is. Ez a hatalmas, 50 kilós
tök a Medvesalján termett.
Agócs Tamás felvétele

képviselők egyszer már szavaztak annak eladásáról, de az akkori döntést Marian Kotleba megyeelnök megvétózta. A mostani döntés
értelmében (amelyet négy képviselő, Ladislav
Kukolík, Auxt Ferenc, Rigó László és Šimko
József nyújtottak be) a megye 1,45 millió € értékben eladja a két, félig felépített, de már romos állapotban található épületet a két kórházat működtető Svet zdravia társaságnak, amely
ígéretet tett arra, hogy négy éven belül 13 millió
eurót fektet a két épületbe, míg a megye a két
épületért kapott összeget a kórház régebbi épületeinek a rekonstrukciójába forgatja vissza.
			 jdj, fotó: gecse

Maratoni tárgyalás után a képviselők végül
elfogadták azt a javaslatot, amelyet rimaszombati képviselők, név szerint Šimko József,
Rigó László és Auxt Ferenc terjesztettek elő,
s amely azt indítványozta, hogy a megye adja
el a B pavilon épületét a Svet zdravia cégnek,
mégpedig 725 ezer euróért. Az elfogadott határozat szerint ennek 50 százalékát a megye a
kórház régi épületeinek a felújításába forgatja
vissza, amelyek továbbra is a megye tulajdonát képezik, de azt hosszú távra bérbe adta a
Penta pénzügyi csoportnak. Nem marad más
hátra, mint reménykednünk abban, hogy a
Svet zdravia megtartja ígéretét, s az elkövetkező négy év során több millió eurót fektet az
évek óta félkész állapotban található B pavilonba, s azt mihamarább a betegek rendelkezésére bocsátja.
Végre győzött tehát a józan ész, s a képviselők
megértették, hogy a rimaszombati képviselők
erőfeszítéseinek egyetlen célja van, hogy tisztességes feltételeket teremtsenek a város és a
tágabb régió betegeinek ellátására.
De a kórház ügye mellett zajlik az élet más
területeken is, így a képviselő-testület legutóbbi ülésén viharos vita zajlott a tervezett
emlékpark további sorsáról, közben a Matica slovenská a Daxner téren három újabb
szlovák nemzetébresztő mellszobrát leplezte
le. S ha már a Daxner teret említem, javában
zajlanak a felújítási munkálatok, s a Fő teret
a művelődési központtal összekötő, mintegy
1 200 négyzetméteres útszakaszon új térkövek
lerakását végzik a napokban is. Egy-egy kő
76 kilót nyom, s a színes kövek teljesen megváltoztatják majd a tér arculatát, amely ezáltal
végre méltó módon csatlakozhat városunk turistacsalogató ékességei közé.
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Elhunyt Michal Kováč,
Szlovákia első államfője

Október 5-én, a
pozsonyi Szent
Mihály
kórházban elhunyt
Michal Kováč,
az önálló Szlovákia első köztársasági elnöke.
A volt köztársasági elnök már
napokkal ezelőtt kórházi kezelésre szorult, amelynek első
napján oly mértékben romlott
az egészségi állapota, hogy kezelőorvosai a mesterséges altatás
mellett döntöttek. Bár az ezt követő napokban még reményteljes hírek jelentek meg a kórházi
közleményekben, az évek óta
különböző betegségekkel küzdő
exelnök életét már nem tudták
megmenteni.
A 86 éves korában elhunyt Michal
Kováč Kelet-Szlovákiában, a homonnai járásbeli Lubiša községben született, s már középiskolás
kora óta a közgazdaságtannak és
a pénzügyi tanulmányoknak szentelte tanulmányait. Diplomája
megszerzése után is szinte mindvégig megmaradt bank-, illetve
pénzügyi szakembernek, ebbéli
minőségében került ki még a hatvanas években az egyik csehszlovák bank londoni képviseletére.
1968-ban a hivatalos pártvonaltól
eltérő nézetei miatt visszahívták
állomáshelyéről és előbb egyszerű banki hivatalnokká, majd
elméleti intézetek munkatársi be-

osztottjává fokozták le. A nyolcvanas évek második felében érte
el, hogy állást kapott különböző
közgazdasági oktatással foglalkozó főiskolai karokon. Az 1989-es
rendszerváltás után szinte azonnal
a Nyilvánosság az Erőszak Ellen
(VPN) soraiba állt. Még ezen mozgalom tagjaként vált a Szövetségi
Gyűlés parlamenti képviselőjévé.
A mozgalom szakadása után követte Vladimír Mečiart a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomba, s
ez a mozgalom jelölte az 1993-ban
önállóvá vált Szlovákia első köztársasági elnökévé, mely pozíciót
´93 márciusa óta, egy választási
időszakon keresztül be is töltötte. Ezen öt év alatt szembekerült
egykori mozgalmának elnökével,
az ország miniszterelnöki posztját
betöltő Vladimír Mečiarral, aki ezután minden eszközt bevetett, hogy
megkeserítse egykori mozgalmi
társának nemcsak politikusi, de
magánéletét is. Ekkor történt Kováč elnök fiának elrablása és sok,
a közvéleményt is megdöbbentő
esemény. A most elhunyt Michal
Kováč a megbízatási időszaka után
egyre inkább visszavonult az aktív
politizálástól, megmaradt energiáit
társadalmi szerepvállalásra használta fel, többek között társelnöke
volt annak a közös alapítványnak,
amelyet Václav Havel egykori
csehszlovák és cseh elnökkel hoztak létre.

Közlekedési parkkal gazdagodott a Hatvani István utcai Óvoda, amelyet
nagyszabású közlekedési nap keretében, „a rendőrség jelenlétében” és
Rigó László alpolgármester társaságában avattak fel.

Újabb három szoborral gazdagodott a Matica slovenská emlékparkja a
Daxner téren, ahol október hatodikán Jonatán Dobroslav Čipka, August
Horislav Škultéty és Pavol Jozefi evangélkus lelkészek, nemzetébresztők, irodalmárok szobrait leplezték le. Az ünnepélyes aktuson részt vett
Marián Tkáč, a Matica slovenská országos elnöke is.
Gecse Attila felvétele

Megújul a Daxner tér
és a Városkert is

Elkezdődtek a felújítási munkálatok a Daxner téren és a Városkertben is. Az időjárástól függően a munkák az ősszel, esetleg
tavasszal folytatódnak.
A Fő teret a művelődési központtal
összekötő, mintegy 1 200 négyzetméteres útszakaszon új térkövek
lerakását kezdték el a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai. Egy-egy színes kő 76 kilót
nyom, s a színes kövek teljesen
megváltoztatják majd a tér arculatát. A munkák a tervek szerint pár

hétig eltartanak, s az időjárástól
függ, be tudják-e még az idén fejezni, vagy a munkák egy részét
tavaszra kell halasztani. Az előző burkolatot még a kilencvenes
években helyezték el, s az elmúlt
évek munkálatai miatt az több helyen megrongálódott, s a megkopott köveken már a közlekedés sem
volt biztonságos.
Elkezdődtek a munkálatok a Városkertben is, amelyet mintegy
300 méteres szakaszon kerítenek
el, egészen a szabadtéri színpadig.
Az önkormányzat tervei szerint
elbontják az egykori városi strand
kerítését, s összekötik a Városkertet az egykori strand területével, s
a parkot a strand területén található
tavat híddal kötik össze. A tavat a
Rima vizével töltik fel.
jdj, fotó: gecse

Két hazai mérkőzésen
mindössze egy pont
A rimaszombtiak két idegenbeli
mérkőzés után (vereség Iglőn és
győzelem Héthárson) a II. liga
két élvonalbeli csapatát fogadta.
Az eredmény egy döntetlen és
egy vereség, vagyis mindössze
egy pont. A kassaiak ellen már
az új edző, Csányi Csaba ült a
kispadon.
A liptószentmiklósiak ellen a rimaszombatiak kispadján még Danyi
László ült, de nem messze a közelében már Csányi Csaba is árgus
szemmel figyelte a mérkőzést, aki
pár nappal később át is vette a csapat irányítását. De érkezett új játékos is, a francia Abou Diamogue
személyében, aki legutóbb Szepsiben próbált szerencsét. Nos, az
ugyancsak gyenge színvonalú mérkőzésen többnyire a középpályán
zajlott a játék, s a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A vendégek egy
védelmi hiba után már a 7. percben
vezetéshez jutottak, s bár a hazaiak
igyekeztek kiegyenlíteni az állást,
az első félidőben Morháč hibázott helyzetben, több gól már nem
született, így a hazaiak a múltkori
idegenbeli győzelem után idehaza
újabb három pontot hullajtottak el.
Az éllovas kassai VSS ellen ha gólt
ezúttal sem lőttek a batyiak, de legalább az egy pontot idehaza tartották. Ez viszont csak a 9. helyre volt
elég, hisz mind az iglóiak, mind az
eneszkeiek megelőzték őket a táblázaton.
Az MŠK csapata szombaton a kassai Lokomotíva otthonába utazik,
22-én, szombaton pedig 14.30 órától a bártfaiakat fogadja.

MŠK Rimavská Sobota – MFK
Tatran Liptovský Mikuláš
0:1 (0:1)
g.: Gerec (7.)
225 néző, vezette: Libiak, sárga
lap: Petrán, Vargic, Petrusz, Lačarak–Kreva, Andrics
A hazaiak összeállítása: Prošovský–Vasilko, Szpaszojevics, Petrusz
(46. Lacarak), Morháč– Trabalík,
Petrán, Vargic, Janco–Husaník (83.
Diamogue), Kuridze (63. Püspöky)
További eredmények: Igló–VSS
Kassa 0:1 (0:0), Zólyom–Lipany
3:0 (2:0), Poprád–Bártfa 0:0,
Eneszke–Lokomotíva Kassa 2:3
(1:2)
MŠK Rimavská Sobota –
VSS Kosice 0:0
324 néző, vezette: Ihring, sárga
lap: Janco, Morhác, Husanik–
Jonec, Vancák, Morgan
A hazaiak összeállítása: Prošovský–Vasilko, Szpaszojevics, Lacarak, Morháč–Trabalík, Petrán,
Vargic, Janco–Kuridze (90. Miklovics), Püspöky (67. Husanik)
További eredmények: Eneszke–
Bártfa 2:0 (1:0), Zólyom–Poprád
0:0, Lipany–Liptószentmiklós 1:1
(0:1), Igló–Lokomotíva Kassa 3:4
(0:1)
A tablázat allása:

jdj
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Sok százan voltak kíváncsiak a munkabörzére
Mintegy 20 középiskola, 5 cég és
számtalan diák képviseltette magát az idei munkabörzén, amelyet a Városi Művelődési Központban rendeztek meg. Az idei
év egyik újdonsága volt, hogy
meghívást kaptak azok a munkanélküliek is, akiknek a jelen
lévő cégek akár munkát is tudtak
kínálni.
A Rimaszombati járás összes
középiskolája jelent volt, de Losoncon és Tiszolcon át egészen
Selmecbányáig érkeztek középiskolák, akik bemutatókkal is színesítették reklámkampányukat és
próbáltak minél több diákot megnyerni iskolájuk részére. A demográfiai válság miatt egyre inkább
csökken a diákok száms, s mint a
rimaszombati Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) igazgatónője, Kubačka Gizella elmondta,

nagyon sokan lemorzsolódnak az
első év után. A jelenlegi hatályos
törvények értelmében 16 éves korig kötelező az iskolalátogatás, így
sokan az első év befejezése után
abbahagyják a tanulmányaikat, de
az sem ritka, hogy a diákjaik a szüleik után mennek, akik külföldön
találnak munkát. Jelentősen csökkent a diákok létszáma a Műszaki
és Élelmiszeripari Szakközépisko-

lában is, ahol új szakok nyitásával
próbálják a diákokat megnyerni
magukat. Kisantal Károly igazgató elmondta, jövőre egy vadonatúj
szakot indítanak, az ún. mechatronikus szak a mezőgazdasági gépek
iránt érdeklődőket várja, s akik ezt
a szakot, amely érettségivel végződik, elvégzik, a mezőgazdaságban
helyezkedhetnek el, de akár saját
vállalkozás indítása esetén is hasz-

usban a napi átlagos látogatottság
667 fő volt, ugyanez júliusban 775,
míg augusztusban 512 személy.
A sátortábort a nyár folyamán kb.
1 600 személy használta ki. A pálmafák mellett új vízibicikliket is
beszereztek, miniszínpadot is építettek, s az eddigi egy helyett a
zavartalan beléptetés érdekében
egy második pénztárt is kiépítettek.
Az idei évben is ingyenesen szállította a turistavonat a strandolókat.
Ahogy az elmúlt években, az idén
is várta a kikapcsolódni vágyókat
a sportpálya (mini golf, strandröplabda, tenisz), amelyet mintegy
hatszázan vettek igénybe, de itt
rendezték a szlovák női strandröplabda bajnokság egyik fordulóját is.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a parkolási díj kifizetésével kapcsolatos információkat, azok névsorát, akik eleget tettek kötelezettségüknek, illetve a szemét elhelyezésével kapcsolatos gyűjtőudvar
körüli változásokat a Gemerské zvestiben illetve a város internetes
oldalán (www.rimavskasobota.sk) olvashatják.

nos tudnivalókat szereznek. Jelenleg az országban csak két helyen
működik hasonló szak, az is a nyugati illetve a keleti országrészben.
Ján Čeman az Ivan Krasko Gimnázium igazgatója örömmel újságolta, hogy két év kihagyás után az
idén ismét sikerült magyar osztályt
nyitniuk, ahogy az idén nyílt első
osztály a Kereskedelmi Akadémián és a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Az már más
kérdés, hogy a már említett demográfiai válság miatt a minőség erősen lecsökkent.
Több rimaszombati és tornaljai cég
is bemutatkozott, így találkozhattunk a börzén a Rimaszombati kórházzal, a Tauris-szal, az LVD SA
3-mal, a Koro-val, de több munkaközvetítő cég is jelen volt a börzén,
amely több száz látogatót vonzott.
jdj, fotó: gecse

Megújul a város honlapja

Több mint ötvenezren
jártak idén Kurincon

Június 16-án nyílt meg idén a
kurinci Zöld Víz Üdülőövezet,
amely szeptember 4-ig tartott
nyitva. Igaz, szeptember második hétvégéjén még tartott egy
ingyenes utószezont. A két és fél
hónap alatt nagyjából 51 ezer látogatót regisztráltak.
Az idén jelentős fejlesztések nem
voltak Kurincon, igaz, az 20 egzotikus pálmafával gazdagodott, s a
szlovák köztévén is bekerült az Élő
panoráma című műsorba. A látogatók számát nagyban befolyásolta
az időjárás, voltak esős, hideg napok, amikor meg se tudták nyitni a
strandot. A forró nyári napokon viszont egy-egy nap akár 1 500-2 000
látogatója is volt Kurincnak, júni-
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Rimaszombat Városa folyamatosan dolgozik internetes oldalának
(www.rimavskasobota.
sk) megújításán, hogy sokkal
átláthatóbb legyen és naprakész
információkkal várja a város
polgárait, s mindazokat, akik érdeklődnek a városban történtek,
valamint a rimaszombati Városi
Hivatal tevékenysége iránt.
Az új oldal több újdonságot is tartalmaz majd, s bármilyen mobil-

szolgáltatásról könnyebben elérhető lesz. De ezentúl működik majd
az ún. hangszolgáltatás is, amely
lehetővé teszi a szöveg elolvasását.
Ahogy a non stop monitoring szolgáltatás is várja az oldal látogatóit,
s a betű nagysága is kedvez a látássérülteknek.
Ha minden a tervek szerint halad,
október végétől már az új változat
várja a www.rimavskasobota.sk
látogatóit.
2.

1.

3.

2.

1.

3.

A Gömör-Kishonti Vásár alkalmából az idén is kiértékelték a legszebb erkélyeket és előkerteket.
Íme, az eredmények – balkonok: 1. Anna Vetráková, 2. Ferencz
család, 3. Makši család
Előkertek: 1. Chromek család, 2. Diana Linhartová és Vojtech
Együd, 3. Denisa Čomajová és Peter Jesenai
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Véget ért a Hot Art 2016, nyitott napot tartott a könyvtár

Több mint 20 rendezvény (az eredetileg betervezett programok közül mindössze egy maradt el), igaz, mindössze egy magyar rendezvény (Alma együttes), valamint a komáromi Jókai Színház Különös
házasság című előadása színesítette az idei nyári kulturális idényt
Rimaszombatban. A Hot Art 2016 keretében járt a városunkban
Richard Müller, Honza Nedvěd, Peter Lipa, Milan Lasica, a Paci
Pac, a Babjak testvérek, hazalátogatott Zuzana Mikulcová, de nem
maradt el a már hagyományos westernnap, az alkotóműhelyek,
ahogy a Letavy sem

Könyvtár falak és akadályok nélkül címmel egész napos rendezvényt tartott
a nyáron részlegesen felújított Matej Hrebenda Könyvtár, amelynek keretén belül 16 rendezvényre is sor került, de 7 workshopon is részt vehettek
az érdeklődők. A könyvtár adatai szerint mintegy 420 ember lépte át a nap
folyamán az intézmény kapuját. A fellépők között volt Zsapka Attila is, aki a
Madárjós című műsorát hozta el Rimaszombatba.

A Magyar dráma napja alkalmából a Városi Művelődési Központban
a komáromi Jókai Színház mutatta be a Mikszáth Kálmán azonos című
regényéből készült Különös házasság című Závada Pál átiratot Valló Péter
rendezésében. A Tompa Mihály Református Gimnázium vendége a jeles
nap alkalmából Parti Nagy Lajos író és neje, Bíró Kriszta voltak, akikkel
Hizsnyan Géza, Kovács Boglárka és Csízi Lilla beszélgettek.

A VI. Magyar bulival elindult az őszi idény az ifjúsági berkekben is. Az Incognito bárban mintegy háromszázan szórakoztak önfeledten.
Folytatás november 19-én, a Katalin bálon.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és a szerző
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25. születésnapját ünnepelte a ZMOGaM
A
rimaszombati
Városi
Művelődési Központban ünnepelte megalapításának 25. évfordulóját a Gömör-Kishonti
Városok és Falvak Szövetsége,
amelyet
1991
márciusában
Pelsőcön hoztak létre, akkor még a Rimaszombati és
Rozsnyói járás önkormányzatának képviselői, s amely ma 107
települést tömörít.
A vendégeket Peter Mináč, a társulás elnöke üdvözölte, s mint
hangsúlyozta, az ünnepi ülésre meghívtak mindenkit, akik
segítettek a szövetség munkájában, így jelen voltak pl. a Szlovák Vöröskereszt, a rendőrség, a
Területi Labdarúgó-szövetség, a
Gömör-Kishonti Közművelődési
Intézet és a Szlovák Antifasiszta Ellenállók Szövetsége Területi
Választmányának a képviselőit is.
Peter Mináč ünnepi beszédében röviden vázolta az eltelt

25 év történetét, a sajógömi
első találkozótól a meleghegyi
előkészítő ülésen át a pelsőci megalakulásig. A társulás alapító elnöke Tornalja akkori polgármestere, Schwartz Árpád volt (a titkári
teendőket Simon János látta el),
később az elnöki székben követte
őt Jozef Kolesár, Pavel Brndiar,
Cifruš István és Michal Bagačka.
Peter Mináč külön kitért a kormánnyal való együttműködésre, így a
kihelyezett júniusi kormányülésen
elfogadott akciótervre, amelynek
kidolgozásáért köszönetet mondott

Betekintés a varrodák múltjába

Új kiállítás nyílt a Gömör-Kishonti Múzeumban, amely a
varrás történetét mutatja be
Rimaszombatban a szabócéh
megalapításától (16.-17. század
fordulója) egészen a 20. század
feléig. A tárlat november 30-ig
tekinthető meg.
Bemutatásra kerülnek a rimaszombati szabócéh inszigniái
(céhbehívó tábla, céhzászló, pecsétnyomó, kalamáris), a szabók
tipikus segédeszközei, valamint
híres gyártók varrógépei is. A
látogatók a kétnyelvű (szlovák-magyar) szövegen keresztül
ismerkedhetnek meg a varrás
történetével
Rimaszombatban,
melyet fotográfiák egészítenek ki.
A szabó mesterség mindig is fontos szakma volt és a múltban is
az alapvető kézműiparágak közé
tartozott. A 13.-14. század körül
alakult önálló mesterséggé és
miután a céhrendszer elterjedt,
a szabócéhek is sorra alakultak.
A fennmaradt írásos emlékekből
arra következtethetünk, hogy a rimaszombati szabók céhüket a 16.
század végén, illetve a 17. század
elején alapították meg. A múzeum gyűjteményében több jelentős

céhtárgy is fennmaradt, melyek
dokumentálják a szabócéh működését a városban.
Kezdetben a szabók egy céhbe tartoztak a szűrszabókkal.
A szűrszabók a szűr varrásával
foglalkoztak, mely a hosszú, általában fehér szűrposztóból készült,
vidéki lakosság kabátja volt.
A szűrszabó mesterség azonban
a 19. század végétől hanyatlásnak indult, majd teljesen eltűnt.
A mesterség a 18.-19. század fordulóján, valamint a 19. században
virágzott leginkább, amikoris a
varrógép feltalálása hatalmas
változást hozott az ágazatban.
A gyári termelés és az iparosítás
később kiszorították a céheket
a piacról, így azok a 19. század
második felében megszűntek.
A rimaszombati szabócéh sem
volt kivétel. A szabók és a varrónők viszont továbbra is készítettek ruhákat, divatszalonokat működtettek és varrodákat nyitottak,
külön a férfiak és külön a hölgyek
számára.
A megnyitó hangulatát a Füleki
Gimnázium diákja, Jakab Levente emelte harmonikajátékával.
jdj, fotó: gecse

a Naša Sobota Polgári Társulásnak
és Feled polgármesterének, Mihályi Gábornak.
Az ünnepi találkozót köszöntötte
a Szlovákiai Városok és Falvak
Szövetsége nevében annak alelnöke, Jozef Dvonč, Nyitra polgármestere is.
Az ünnepi beszédeket követően
elismerő oklevelet vehettek át a
szövetség egykori funkcionáriusai,
egykori polgármesterek, ahogy
több jelenleg is regnáló polgármester is a jutalmazottak között volt.
jdj, fotó: gecse
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Danyi Zoltán
Őszi dal
Parkok őszi sétányán megérett a
szép avar
megérett a nyár a parton fák ágain
ringatag
patakoknak hideg fénye, színes,
lassú lomhatag
röpke pillék zsongó nesze eltűnik
a fák alatt
amott a száraz avar régi, őszi
martalék
lassú, langyos szél morajlik s
elhordja a nyár hevét
visszapillant még egy percben a
sárga levelek között
elköszön a távoli ég V alakú
lúdzsivaj
honnan jöttek, merre mennek,
nem tudom,
majd talán ha tavasz jő el megújul
az őszi dal
megújul, hogy szép kehelybe
öntse belé óborát
táncot ropva énekelve sétálgat
majd szívemen
röpke pillék zsongó nesze újra
szép lesz énekem.

Akadálymentesítés
és az Eurokulcs rendszer
Sok ember számára az olyan
sokszor teljesen
természetesnek
tűnő
lépések,
mint feljutni egy
magasabban
fekvő járdára vagy bejutni egy
középületbe, megoldhatatlan feladatnak tűnik. Különösen igaz ez
a kisebb településeken, amelyekben a költségvetésben egyszerűen
nincs pénz arra, hogy az épületeket, a járdákat akadálymentesítsék, így sokszor lehetetlen feladat
elé állítva mozgássérült polgártársainkat.
1986-ban Németországban szabványosították az Eurokulcs nevű rendszert, amely azon kevés rendszer
egyike, amely segíthet az akadálymentesítésben. Ez egy univerzális
rendszer a mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére, amely köszönhetően az univerzális kulcsnak
nemcsak ott használható, ahol installálták, hanem egész Európában.
A rendszer fokozatosan terjeszkedik
Európában, s ma már az Eurokulcs
eljutott a Rimaszombati járásba is.
Az Általános Egészségbiztosítónak
(VšZP) köszönhetően immár 76
Eurokulcs áll a betegek rendelkezésére, így már a régió mozgássérültjei is igénybe vehetik. De ez még
nem minden. Az Akadályok nélkül
– Nemzeti platform az akadályok
megszüntetése érdekében Polgári
Társulás tevékenységét az utóbbi
időben éppen erre a régióra terjesztette ki, mivel ez a régió ebben a
tekintetben is a legelmaradottabbak
közé tartozik. A beteg, de bárki a

www.bezbariery.webnode.sk oldalon jelezheti, melyek azok a helyek
a régióban, amelyekre leginkább ráférne az akadálymentesítés. Ezen az
oldalon talál információkat arról is,
hol és milyen körülmények között
lehet hozzájutni az Eurokulcshoz.
A fontos helyek kiválasztása, s az
együttműködés más szervezetekkel
is hozzájárulhatnak a mozgássérült
emberek, illetve az őket ápolók
helyzetének a javításához.
Gömörben is sok mozgássérült ember él, akik a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet és törődést igényelnének. Az Eurokulcs projektet az
Európai Unió Tanácsa, s a szlovák
elnökség is támogatja, s védnökséget vállalt fölötte, sőt az idén több
előkészületben lévő projektet is az
Eurokulcs alapján dolgoztak ki, ezek
közül emeljük ki a Szolidaritás Európája elnevezésű projektet, amelyhez olasz, görög, román, bolgár,
cseh, ír és más országok szervezetei
is csatlakoztak. A projekt elsősorban
a határon átnyúló egészségügyi gondoskodást, az akadálymentesítést, s
ezek rendszerszintű megoldását tűzte ki elsődleges céljául.
Ha úgy érzi, hogy a közvetlen környezetében is találhatók akadályok,
az Eurokulcs segíthet azok eltávolításában, s kérjük, hogy bátran
keresse fel az Akadályok nélkül
– Nemzeti platform az akadályok
megszüntetése érdekében Polgári
Társulást. Minden javaslat, a betegé
és az őt ápolóé egyaránt fontos lehet.
Bővebb infókat a www.bezbariery.
webnode.sk oldalon találhatnak,
amelyen keresztül biztosítjuk a kapcsolattartást is.
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A régió veterán autói randevúztak

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg hagyományteremtő
szándékkal Füleken a veterán
gépkocsik első találkozóját, amelyen 62 veterán, ebből 42 gépkocsi
és 20 motorkerékpár gyűlt össze.
A találkozó megrendezésében a Füleki Városi Művelődési Központ
(VMK) mellett Bodzási Tibornak,
Oľga Kocúrovának, Michal Muránskynak és kurtányi csapatuknak, továbbá a Losonci Veterán Klubnak,
Fehér Mátyásnak és Mészáros Eriknek volt elengedhetetlen szerepe.
A Szabadság térre már a kora délelőtti órákban egyre több gépkocsi
és motorkerékpár érkezett, olyan
verdák, melyeket a közutakon ma
már nemigen látni. Az elmúlt idők
verdáin kívül a közönséget sokszínű kísérőprogram szórakoztatta.
A színpadon bemutatkozott a Papréti Alapiskola „Hot Steps” mazsorett
csoportja, a losonci székhelyű, de
a Füleki VMK mellett is működő
Dance Attack tánciskola, a besztercebányai Divadlo na Vysokej Nohe

gólyalábas színház. A legkisebbeket
kreatív játékok várták: rajzolhattak
vagy veterán játékautókat rakhattak
össze, de a vállalkozó kedvű felnőttek számára is készítettek ügyességi
játékokat a szervezők. A gyerekek
körében a legnagyobb sikert kétségkívül az önkéntes tűzoltók programja, a „habparti“ aratta.
Versenyeket hirdettek meg a veterá-

Tornalján találkoztak
a gömöri kórusok
A tornaljai református templomban szeptember 24-én rendezett
kórustalálkozón az Andante vendégkórus és a gömöri lelkészek
kórusa mellett a tornaljai, a simonyi, a rimaszombati, a zádor-rimaszécsi, a serkei, a nagybalogi,
a hanvai és a gömörhorkai gyülekezetek énekkara mutatkozott be.
A Gömöri Református Egyházmegyében tizenötödik alkalommal
adatott meg a gyülekezetek kórusainak, hogy együtt forduljanak az
alkotó Isten felé. „Egymás épülésére
és erősítésére jöhettünk
újra
össze.
Azt kívánom
a gyülekezeteknek, hogy
mindig tudjunk
olyan
Istenre figyelő közösség
maradni, akik
segítik egymást. Ekkor tényleg van
áldás, s újra és újra megérezhetjük,
hogy milyen jó együtt énekelni az
Úrnak” – mondta Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese, aki maga is tagja a
hanvai Tompa Mihály vegyeskarnak
és a lelkészkórusnak.
A gyülekezetek kórusai az úr magasztalását énekszóval is komolyan
veszik. Alkalmakat teremtenek a
próbákra, közös énektanulásra, fel-

lépésekre, bemutatkozásokra. Több
kórus már tizenötödik esztendeje
töretlenül járja ezen utat, és zsoltárokat zeng az Úr dicsőségére. Ilyen
például a tornaljai és a gömörhorkai gyülekezetek kórusa, akik idén
anyagi támogatást is kaptak Bán
Zoltán egyházmegyei főgondnoktól.
A támogatáshoz rajta kívül Šimko
József, Rimaszombat polgármestere, valamint Auxt Ferenc és Juhász
Péter megyei képviselők járultak
hozzá.
Bán Zoltán, a Gömöri Református
Egyházmegye főgondnoka örömének
adott
hangot,
hogy a „gömöri kórusmozgalom
felfutó ágban
van”.
„Adja az Úr
Isten, hogy
az elkövetkezendő
években is legalább ennyien legyünk, vagy még többen” – mondta, miközben széjjelnézett a megtelt
padsorok között, amelyeket a kórustagok teljesen elfoglaltak. Büszkén
mondta, hogy az idei alkalomra végre megalakult a rimaszombati református gyülekezet kórusa is.
Köszöntötte a kórustalálkozót Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere is.
Kép és szöveg: he

nok között is, keresték a legkorosabb
és legszebb verdát. A gépkocsik kategóriájában a legidősebb veterán
címet az AERO 30 típusú gépkocsi
nyerte el Rimaszombatból, amelyet
1936-ban gyártottak, s melynek tulajdonosa Ladislav Eliáš. A legidősebb motorkerékpár kategóriában
a ČZ 98 típusú motorkerékpár lett
a győztes Losoncról, gyártási éve

1938, tulajdonosa Ivan Václavík.
A nézői szavazatok alapján a legszebb
gépkocsi
kategóriában
3. helyezést ért el a losonci Miroslav Nagy Škoda 1100 MBX típusú
gépkocsija, gyártási éve 1969. Második helyen végzett a losonci Peter
Vaculčiak Mazda RX7 típusú autója,
gyártási éve 1979. A kategória győztese a rimaszombati Eliáš Ladislav
AERO 30 típusú gépkocsija lett,
gyártási éve 1936. A legszebb motorkerékpár kategória 3. helyezettje
a füleki Mészáros Erik PIAGGIO
PX125 típusú motorja lett, gyártási
éve 1990. Második helyezést ért el a
losonci Ivan Vaculčiak ČZ 98 típusú
motorkerékpárja, gyártási éve 1938.
Első helyen a losonci Patrik Krnáč
végzett JAVA Californian típusú motorkerékpárjával, gyártási éve 1969.
A pozitív visszajelzések alapján a
szervezők úgy döntöttek, folytatják
a hagyományt, így a veteránok szerelmesei már most örülhetnek a jövő
évi találkozónak.
Halgašová Anikó, fotó: Estefán Viktor

Elkészült a kálvinista
mennyország Nemesradnóton
Nemesradnóton a túrós
vagy kálvinista mennyország egykor híres étel
volt. A Túrós
Fesztivál keretében október 1-jén
a helyi gazdaasszonyok
sütötték meg, a résztvevők nagy
örömére. 14 fajta édesség készült
a fesztiválra és mind más és más
ízvilágot hordozott magában.
A finom édességeket értékelő bizottság kóstolta végig és méltatta. Előadások hangzottak el az értékeinkről,
s megalakult a Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottság is. A napot
hálaadó istentisztelettel és Pethő
Dániel egykori lelkész sírjának újraavatásával kezdték.
A közösségerősítő rendezvényt a
Nemesradnóti Református Egyházközség és a Lidike Pihenőház szer-

vezte Besztercebánya Megye Önkormányzatának a támogatásával.
Pósa Judit Bátkában kísérte figyelemmel, Balyo Irénke hogyan készíti az „Ő” kálvinista mennyországát,
vagy tejbe fullasztottat, ki hogyan
hívja. Akit érdekel, az ki is próbálhatja:
Hozzávalók – Töltelék: 1 kg túró,
1,5 l tejföl, 10 dkg mazsola, 1 citrom
reszelt héja, 1 vaníliás cukor, porcukor ízlés szerint
Tészta: 1,5 kg félgrízes liszt, 3 tojás,
pici só, 1-2 ek kristálycukor, 12,5
dkg olvasztott vaj, 0,7-1 l tej, víz
Az elkészítése: Lágyabb tésztát
gyúrunk – nyújtható legyen. Kettéosztjuk, cipókat formálunk, majd
kinyújtjuk. Megkenjük olvasztott
vajjal és ráhalmozzuk a tölteléket.
Feltekerjük és kizsírozott tepsibe
tesszük. Megkenjük a tetejét is olvasztott vajjal és ráöntjük a tejet.
Előmelegített légkeverős sütőben
180 fokon sütjük 15 percig, utána
200 fokon 45 percig. Pirulás közben
megkenjük olvasztott vajjal.

Könyvajánlónk
Szászi Zoltán: Bábukák (Madách Egyesület)
Szászi Zoltán novellaregényét egy kisváros esendőségükben is egyedi emberei népesítik be, valósnak és
valószerűtlennek tűnő figurák, legendák és anekdoták
ködlovagjai és lovagias úrhölgyei, akik az elbeszélő
szatirikus nézőpontján át szemlélve egy összefüggő tablót, egy kisvárosi panoptikumot rajzolnak az olvasó elé.
A mozgalmas, páratlan eseményekben gazdag jelenetek elnéző derűvel idéznek meg egy mikszáthos-krúdys
világot, mely mögül korunk világa is átdereng. Egy
különös optikájú városnézés, egy képzeletbeli utazás.
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Október 21.:
Beszéljünk iskoláink jövőjéről!

Október 17.:
Micsuda András kiállítása nyílik
a rimaszombati Városházán
A rimaszombati Turisztikai
Információs
Központ szervezésében
október 17-én, hétfőn
11.00 órától a Városháza földszinti galériájában nyílik a füleki
Micsuda András Szülőföldem című kiállítása,
amely december másodikáig tart nyitva.
A tárlat védnöke Rigó
László, Rimaszombat alpolgármestere, megnyitja
Varga Henrietta tanár, az
Új Nő munkatársa, közreműködik Botos Renátó
hegedűn.

Október 21.:Nyugdíjasnap
és tárlatnyitó Nagybalogon

A TANDEM nonprofit szervezet, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Magyariskola.sk portál Beszéljünk iskolánk jövőjéről címmel
közös projektet indítottak. A kezdeményezés célja, hogy nyilvános
párbeszéd induljon az iskoláink jövőjéről, s ebbe a párbeszédbe bevonják a szülőket is. A pozsonyi eseményt követő ilyen összejövetelre Rimaszombatban kerül sor, mégpedig október 21-én, pénteken,
17.00 órai kezdettel a Rimaszombati Kávéház segítségével, a Tompa
Mihály Református Gimnázium dísztermében (Daxner u. 42.)

Október 22.:
Nótaest Balogfalán ifj. Botos
Bélával és Rigó Mónikával
Nagy sikerű nótaestet rendezett tavaly Balogfalán Botos
Béla és családja. A folytatás
nem marad el, a helyi önkormányzattal karöltve október 22-én, szombaton 16.00
órától a rendezvény második
évfolyamára kerül sor. Az est
során közreműködik Básti
János, Budai Zoltán, Tamás
László, Kukolik Szendrei Rózsa és a helyi Fürtöcskék oszlopos tagja, Mihályi Edit. A 2. Balogfalai nótaest sztárvendége Rigó Mónika
és Lőrincz Roland lesz, a zenei kíséretet ifj. Botos Béla és zenekara biztosítja.
A belépő 3 euróba kerül, a nyugdíjasok részére ingyenes

Az idén sem feledkezett meg a Nagybalogi Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat a nyugdíjasokról, s az Idősek hónapja alkalmával zenés kultúrműsorral és frissítővel várja a helyi nyugdíjasokat. A helyi Szivárvány
Énekkar társaságában fellép Páko Mária, aki közreműködik Kresnye András
Bangyó fele című tárlatának a megnyitóján is, amely egyúttal a nyugdíjasnapot is nyitja október 21-én, pénteken 14.00 órától. A tárlatot, amelynek
anyagát Rimaszombatban nagyrészt már láthatták a Városháza galériájában,
Csúr Tibor polgármester és Juhász Dósa János újságíró nyitják meg.

Soros hirdetés:
A rimabányai Agrokol Kft. eladásra kínál tanúsítvánnyal rendelkező fehér bio burgonyát 0,4 €/kg (ÁFÁ-val), idei bio zabot 13 €/q
(ÁFÁ-val). A terményeket Rimabányán lehet átvenni.
Mobil: 0905 843 69, 0905 440 160 			
GH-13/16š
Családi ház eladó–Rimaszombat–Akasztó hegy. 0918 468 075 GH-37/16

A RIMAVA Gyógyszertár Kft. ügyvezetői, MUDr. Cifruš István MPH és
MUDr. Lehocký Csaba a szolgáltatások bővítése és minőségjavítása érdekében az illetékes megyei egészségügyi hivatal jóváhagyásával 2016. október
17-étől módosítják a Dobšinský u. 30. alatt található gyógyszertár nyitvatartást, mégpedig az alábbiak szerint:
hetfő – péntek			
szombat – vasárnap		

7.30
8.30

-

22.00
14.00
GZ-42/16
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A miskolciak nyerték a tornát Két győzelemmel kezdett a HKM

A Gömör-Kishonti Vásár alkalmából tizenötödik alkalommal
szervezte meg a VK Slovan női
röplabdatornáját, amelyre egy
év kihagyás után ismét eljöttek a
miskolciak is, akik tavaly kiestek
a magyar extraligából, így mind
a négy tornán szereplő csapat hazája első ligáját erősíti jelenleg.
A miskolciak jöttek, láttak és hazavitték a polgármester kupáját is.
A négy csapat körmérkőzéses alapon
küzdött a helyezésekért, s a „szerencsés” sorsolásnak köszönhetően
az utolsó pillanatig nyílt volt a torna végső kimenetele, amely csak
az utolsó mérkőzés (Rimaszombat–Miskolc) utolsó játszmájában
dőlt el. A miskolciak nyerték az első
játszmát, de id. Alena Kudlíková legénysége a második játszmában ráijesztett esélyesebb ellenfelére, s így
a harmadik játszmában dőlt csak el,
hogy közülük kerül-e ki a tornagyőztes vagy a nézőtérről figyelő nyustyaiak nevetnek-e a végén. Végül a
miskolciak megrázták magukat, s
megnyervén a harmadik játszmát, a
kupát is hazavitték magukkal.
Štefan Baláž, a VK Slovan klubelnöke ennek ellenére nem volt csalódott, s mint elmondta, a nyustyai
torna után, ahol az iglóiak mögött
a második helyen végeztek, elsősorban a felkészülés volt a cél az
október nyolcadikán kezdődő baj-

noki rajtra. Az idén nyolc csapat
szerepel a bajnokságban (a középső
csoportot ugyanis megszüntették),
így izgalmasabb és kevésbé belterjes lesz a bajnokság. Az első kettős
mérkőzésre épp a nyustyaiak ellen
került sor, s a batyiak hazai környezetben 3:1 és 3:0 arányban nyertek.
A serdülők Detvára utaztak, s az első
mérkőzést 0:3 arányban elveszítették, de a következő mérkőzésen már
3:1 arányban győztek. A VK Slovan
legközelebb két hét múlva, 22-án lép
pályára idehaza, mégpedig az eperjesiek ellen.
Eredmények: VK Iskra Nyustya–
VK Slovan Rimaszombat 2:1 (23,23,9), VSC-MISI Miskolc VSC–VK
Sokol Girált 3:0 (11,11,7), VSC-MISI Miskolc–VK Iskra Nyustya 2:1
(15; -20; 10), VK Slovan Rimaszombat–VK Sokol Girált 3:0 (8, 12, 9),
VK Sokol Girált–VK Iskra Nyustya
0:3 (-15;-12;-9), VSC-MISI Miskolc–VK Slovan Rimaszombat 2:1
(17; -15;7).
A VK Slovan Rimaszombat ös�szeállítása: Kudlíková, Žírošová,
Rosiarová, Bodnárová, Očenášová,
Boľhová, Hanušová, Molnárová
A miskolci VSC-MISI Miskolc ös�szeállítása: Kiss E., Kiss V., Szabó,
Zsofnyár, Egri, Dömsödi, Fakó
jdj, fotó: gecse

Figei, Kolesár és Vincze
is szlovák bajnok lett
Szlovák bajnoki címet szerzett
a sportlövő Figei Tibor Csejtén
a vadászpuskások mezőnyében.

Az Arsenal SC színeiben versenyző
rimaszombati lövész ezzel megvédte szlovák bajnoki címét.
A versenyen Közép-Európa hét országából mintegy 60 sportlövő vett
részt. Figei a vadászpuskások mezőnyében a legjobb szlovákként végül
az ötödik helyen végzett, és csak
négy cseh versenyző előzte meg, akik
a nemzetközi élmezőnybe tartoznak.
Kolesár István szintén szlovák bajnoki címet szerzett a félautomata fegyveresek mezőnyében, s összetettben
ő is az ötödik lett. Ugyanebben a kategóriában a veteránok között (50 év
fölött) Vincze Tibor szintén szlovák
bajnok lett (összetettben a kilencedik
helyen végzett).

Szeptember közepén a jégkorongozói is elkezdték a II. liga keleti
csoportjának a küzdelmeit, s a rimaszombati HKM csapata az első
két mérkőzés után százszázalékos
teljesítménnyel a táblázat második
helyén található.
Idegenben kezdte a bajnokságot a
HKM, mégpedig a bártfai HKM
otthonában. Az újonc legyőzése idegenben sem okozott gondot a sokkal
jobb képességű batyiaknak, akik 7:1
arányú győzelmet arattak. Szombaton a tavaly második helyen végzett
liptószentmiklósi MHK B csapata várt a rimaszombatiakra, akikre
mintegy 300 drukker volt kíváncsi.
A vendégcsapatot volt rimaszombati
játékos, Jaroslav Melna és Richard
Fiala is erősítette, s bizony nem volt
könnyű dolga Eduard Giblák legénységének, de ha nagy csatában is, begyűjtötte a pontokat.
Jól kezdődött a mérkőzés a hazaiak
részére, hisz az orosz vendégcsatár,
Kirill Domejev, Michal Šagát és Denis Moroz találataival már 3:0 arányban is vezetett a HKM, de a liptóiak
fakócsapata még az első harmadban
felzárkózott, így az első harmad
végén az eredményjelzőn 3:2 állt.
A második harmadban Michal Šagát növelte a hazaiak előnyét, de a
vendégek alig 30 másodperc múlva
már szépítettek is. A harmadik harmadban már teljesen széttöredezett
a játék, de Michal Šagát harmadik

találatával 5:3-ra módosította a mérkőzés állását. A vendégek lehívták a kapusukat, s ez bejött, a volt
batyi Fiala csökkentette a vendégek
hátrányát. 48 másodperccel a vége
előtt Pohanka az üres kapuba talált,
így ismét kétgólosra módosította az
állást. Három másodperccel a lefújás előtt Mravec újfent szépített, de
pontot szerezniük már nem sikerült
a liptóiaknak. A rimaszombatiak hazai pályán legközelebb október 22én, szombaton lépnek jégre, amikor
17.00 órai kezdettel a gölnicbányaiakat fogadják.
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
– MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
A HKM góllövői: Kirill Domaev
(Simon Iványi, Rastislav Matúška),
Michal Šagát (Denis Moroz), Denis
Moroz, Michal Šagát (Ján Slovák),
Michal Šagát (Ján Slovák), Patrik
Pohanka
A HKM összeállítása: Michal
Marcinek, Tomáš Sihelský–Adam
Baran, Kirill Domajev, Marek Fiľo,
Radoslav Gábor, Marek Heckl, Simon Iványi, Michal Kulíšek, Rastislav Matúška, Denis Moroz, Ladislav
Nemec, Matej Nemec, Andrej Paška,
Patrik Pohanka, Michal Šagát, Sergej Skvortsov, Michal Slovák, Ján
Slovák, Dávid Tomečko
jdj

Kormos, Lévay és Dávid nem
találtak legyőzőre a bajnokságban
Szeptember 24-én és 25-én került
megrendezésre a Szlovákia 3D
íjászverseny Országos Bajnoksága
nemzetközi részvétellel a Zsolna
melletti Várna község határában.
A versenyen 276 íjász vett részt
Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról.
A rimaszombati versenyzők közül
Kormos Viktória és id. Lévay Tibor az első helyen végzett.
A kétnapos megmérettetés első
napján délelőtt két pályán folyt a
verseny, ahol az íjászoknak minden
kategóriában 24 és 20 darab célra
kellett lőniük egy-egy nyílvesszővel. Ebéd után a versenyzők pályát
cseréltek. Másnap reggel viszont a
verseny folytatódott tovább. Ekkor
már csupán egy pályán lőttek az
íjászok 24 és 20 célpontra egy-egy
nyílvesszővel. A helyenként taktikusan megépített pályák igencsak kifárasztották a versenyzőket. A verseny
végeztével a döntő következett minden kategóriában a legjobb négy versenyző számára, majd megkezdődtek az eredményhirdetések a Bástya
Íjász Klub számára is. Kormos Viktória HU kadet, míg id. Lévay Tibor
HU veterán kategóriában az első helyen végzett.
A Szlovák Íjász Szövetség ered-

ményhirdetése után sor került a
Nemzetközi Szlovák Bajnokság
eredményeinek kihirdetésére is. Ebben a versenyben csakis szlovákiai
versenyengedéllyel rendelkező íjászok vehettek részt. A fentebb felsorolt rimaszombati íjászok ebben a
versenyben a következő eredményt
érték el: Kormos Viktória – HU kadet, id. Lévay Tibor – HU veterán és
Dávid Márta – PBHB veterán – 1.
hely, Bukovszky Krisztina – PBHB
szenior – 3. hely, Dancs Gergely –
PBHB szenior – 7. hely, Bukovszky
Attila – TRRB veterán – 9. hely, Feledy Michal – HU szenior – 9. hely.
A Nemzetközi Szlovák Bajnokság
eredményhirdetése után sor került a
Szlovák Bajnokság eredményeinek
kihirdetésére is. Ebben a versenyben
csakis szlovákiai versenyengedéllyel
rendelkező íjászok vehettek részt
melyen a rimaszombati íjászok ebben a versenyben a következő eredményeket érték el: Kormos Viktória
– HU kadet, id. Lévay Tibor – HU
veterán és Dávid Márta – PBHB veterán – 1. hely, Bukovszky Krisztina – PBHB szenior – 3. hely, Dancs
Gergely – PBHB senior – 7. hely,
Bukovszky Attila – TRRB veterán –
8. hely, Feledy Michal – HU szenior
– 9. hely

