25. szám
40. évfolyam

A megyefõnök több aktivitást vár az önkormányzatoktól

A BBÖK segíteni akar a városnak

Milan Murga, a BBÖK elnökének kezdeményezésébõl valósult
meg június 11-én Rimaszombatban
az a munkaértekezlet, mely a járás
szociális-gazdasági helyzeténekmegoldására irányult. Jelen volt Jozef
imko, a BBÖK alelnöke, Ján Marcinek, a BBÖK Hivatalának veze-

A Városi Közterületfenntartó Vállalat megnyitotta a nyári idényt

A nyárias hõség a víz mellé csábít

A kurinci úszómedence várja a fürdõzõket. M. Kanalová felvétele.

Hurrá, itt a nyár, s vele a fürdõidény is beköszöntött. A lubickolni vágyók múlt hét péntekétõl a Kurincon azt a 25 méteres úszómedencét is igénybe vehetik, amely a Rimaszombati
Városi Közterületfenntartó Vállalat gondozásába tartozik. Egreczky Miklós, a VKV üdülési
sport részlege vezetõjének tájékoztatása szerint a medence
ivóvízzel van töltve. A termálvíz csak
tisztító berendezés felszerelése
után lesz használható.
(Folytatás a 2. oldalon)

tõje, a falvak és városok polgármesterei, a közigazgatási hivatalok,
szervezetek igazgatói,a rendõrség
képviselõi és számos vállalkozó.
A találkozó célja volt a regionális
fejlesztés, közforgalom, idegenforgalom, kultúra, oktatásügy, szociális ügyek és az egészségügy legfontosabb problémáinak megoldása.
Mivel a Rimaszombati járás komolyan problémás és segíteni akarunk, azért találkoztunk, hogy feltérképezzük legégetõbb pontjait és
a megoldásokat besoroljuk a 20072013 évi szociális-gazdasági fejlesztési programba. Szóltunk minden tevékenységrõl, ahol segíthet
az önkormányzati kerület. Kezdve
a regionális fejlesztéstõl,egészen
a közforgalomig. Meghallgattuk
a meghívott 104 polgármester véleményét.- mondotta M. Murga. Azt
leszögezte: fokozott aktivitást vár
a járás önkormányzati szerveitõl.
A tanácskozás napirendjén az euro
alapok felhasználása is szerepelt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kurilla Gábor Viktor jubileumi kiállítása

Alkosson véleményt
Június 8-án a Rimaszombati Gömöri Múzeumban Kurilla Gábor Viktor Rimaszombatban élõ festõmûvész alkotásaiból Más térségek címen nyílt kiállítás.
A megnyitón megjelenteket O¾ga Bodorová, az idén fennállásának 125. évfordulóját ünneplõ múzeum igazgatója köszöntötte. A múzeum önöké, valamennyiüké.  mondotta többek között.- Alkossanak véleményt tárlatainkról.
idõ elképzelésébe.Bõvítik az emberi ismeretek láthatárát, mint
a folyamatok viszonyait és történetét, melyekben elsõdleges impulzusként jelentkezik az állandó mozgás, a változatlan dolgok és objektumok pedig csupán illúziók.
A mûvészet, mely a társadalom
érzékeny szeizmográfja, érzékeli
a valóság metafóráit, nem szabadulhat az olyan kultúrális jelenségek
egymást befolyásoló rendszerét,
mint a nyelv, hitvallások, tudomány
vagy politika.A gondolatok emissziói
a társadalmi tudat közegében egy
epicentrumból terjednek át a többi
elméletekbe, kisebb vagy nagyobb
mértékben befolyásolják az
egyén gondolkodását és cselekvését.
Nem egyszer fejlõdést váltanak ki
a mûvészet terén.A fizika tudománya a 20. században az elementáris
részek szubatom világába hatolt át,
túlhaladva érzékelési tapasztalataink
határain.Terjedelmes és át nem kuta-

tott térségeket tárnak fel, az újkori Odisszeuszok ma szorgosan kutatnak tovább. Az ismeretszerzéshez vezetõ útjukon
nem maradnak egyedül. Velük
együtt indulnak el az újkori
mítuszok hullámain a mûvészek,
hogy megpróbálják láthatóvá tenni
a láthatatlant és megfolmálni az elképzelhetetlent. Kurilla Gábor
Viktor is közéjük tartozik.
Alkotásaiban, képeiben és rajzaiban
szüntelenül visszatér a tér és az
idõ problémaköréhez, amelyet
relatívan összetartozó elemekként
fog fel. Ennek következtében tuda-

tosan tagadja a lineáris- vagy színes távlatot. A mélységet a színes
felületek rétegezésével éri el.
A festészet és különbözõ anyagok
különleges kombinálásával megalkotott absztrakt kompozíciói közül
sok vizualizálja a látásunk elõtt eltakart, végtelenül apró részecskék
Folytatás a 6. oldalon)

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad,
Bartók u. 24, Rimaszombat

AKCIÓ

Lecsokolbász 50 Sk/kg.

Füstölt szalonna
55 Sk/kg.
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Az idén augusztusban 60. születésnapját ünneplõ mûvészt
a jubileumi tárlat kurátora, PhDr.
Alena Pivovarèiová mutatta be:
Kurilla Gábor Viktor festõ már három évszázadon át fáradhatatlanul
folytatja mûvészi párbeszédét
a világgal. A kiállítás címe  Más
térségek  tükrözi a mûvész intelektuális érdeklõdését olyan kérdések iránt, amelyek emberemlékezet
óta nyugtalanítják az emberiséget.
A látszólag egyszerû kérdés, mi az
idõ és a térség, bonyolulttá válik,
ha meg akarjuk válaszolni.A tudósok ennek ellenére ma mégis felkínálják nekünk elméleteikben, amelyek radikálisan befolyásolták, folyamatosan befolyásolják és továbbra is befolyásolni fogják
a valóságról alkotott elképzeléseinket.A relativitás elmélete, a húrok
elmélete, topos elmélet, vagy
a kvantum- és gravitációs elméletegyre mélyebben hatol be a tér és az

