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Informácie zo zasadnutia
Výboru mestskej časti
sídliska Rimava-Malohontská a Výboru mestskej časti
sídliska Západ, Sobôtka
a Kľačany.
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Radnóti a Totkovič víťazne na turnaji v Šamoríne
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Advent 2008

Protagonisti nežnej revolúcie v Rimavskej Sobote. Sprava: Jaroslav Bagačka, Zoltán Bán, Marián Lacko a Daniel Brezina.

Budeme mať Ulicu nežnej revolúcie?
Začiatok uplynulého týždňa sa niesol
v duchu 19. výročia nežnej revolúcie.
17. november 1989 bol významným dňom,
ktorého cieľom bolo odstrániť totalitný
režim a zorganizovať prvé slobodné voľby.
Stal sa dňom boja za demokraciu. Spoločným
stretnutím si ho v kláštornej vinárni
(pod ZUŠ) pripomenuli aj rimavskosobotskí
protagonisti nežnej revolúcie.
Akciu organizovali pravicové politické strany - SDKÚDS a KDH. Lídri Daniel Brezina, Marián Lacko a Jaroslav Bagačka s ďalšími účastníkmi revolúcie spomínali

na novembrové udalosti. „Je síce 19 rokov po revolúcii,
ale akoby to bol len polrok po nej alebo pred ňou, pretože niekedy mám pocit, že sa všetko otáča opačne. 17.
november mal svoje klady i zápory. Myslím si však, že
tých kladov je viac: voľné cestovanie po svete, slobodné voľby, sloboda prejavu. Napriek tomu si však nežná
revolúcia zaslúži oveľa viac pozornosti, ako má dnes,“
povedal M. Lacko.
Ďalej uviedol, že mnohí mladí ľudia nevedia, čo je
to socializmus a čo znamenala nežná revolúcia. Preto
navrhol, aby vznikla publikácia, ktorá by dokumentovala novembrové udalosti v Rim. Sobote.
pokračovanie na str. 4

Mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva
V zasadačke Mestského úradu v Rim. Sobote bude vo štvrtok 27. novembra o 14. hod. mimoriadne zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva. Na programe bude návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ENERCO INTERNATIONAL Bratislava, návrh na udelenie právnej subjektivity MŠ na sídl. Rimava, MŠ P.
Dobšinského a MŠ na ul. I. Hatvaniho, ako aj žiadosť riaditeľstva Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia v Rim. Sobote o stanovisko k zaradeniu výdajnej školskej jedálne do siete zariadení školského stravovania
MŠ SR. Predkladateľom všetkých materiálov je prednosta MsÚ Ing. Ladislav Kovács.
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28. novembra o 18.00 hod.
bude v kostole reformovanej
kresťan. cirkvi slávnostné
otvorenie adventu, na ktorom vystúpi primátor mesta
Rim. Sobota i zástupcovia
cirkví. O kultúrny program
sa postará Dámske komorné trio Prešov a spevácky
zbor blaha lujza. Bližšie
informácie o tohoročnom
adventnom programe nájdete
v budúcom čísle.

Matke sa vyhrážal zabitím
Svojej matke sa vyhrážal zabitím 46-ročný Ján z Dúžavy.
Polícia ho obvinila z prečinu
nebezpečného vyhrážania
a sudca Okresného súdu
v Rimavskej Sobote ho
vzal do väzby. Ako uviedla
banskobystrická policajná
hovorkyňa Mária Faltániová,
nepodarenému synovi hrozí
trest odňatia slobody na
šesť mesiacov až tri roky.
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