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Milí Velkomederčania!
V živote nášho mesta príchod nového roka neznamená len výmenu
starého kalendára za nový.

hí sa určitou časťou podieľajú na týchto rozhodnutiach, niektorí vytvoria
nové pracovné miesta a svojimi da-
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lom prikročiť i k určitým zmenám. Na
nové moderné základy chcem postaviť aj spôsob komunikácie občanov s

Aj náš región bol
zastúpený
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Vo štvrtok 20. januára v Inchebe Expo
Bratislava odštartovalo veľtržné podujatie, ktoré ulahodilo všetkým čo sa
radi venujú spoznávaniu nových destinácií....

O telo sa treba starať aj vo
vyššom veku
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Zdravie je podmieňujúcim faktorom celkovej kvality života. Je to
stav optimálnej telesnej, du ševnej a sociálnej pohody.

Už koncom roka 2010 sa ustanovil
nový poslanecký zbor, výmena nastala
i vo funkcii primátora mesta, keď mi
jeho obyvatelia prejavili svoju dôveru. Náročná mravenčia práca pre poslancov nastala začiatkom roku 2011.
Dovoľujem si prostredníctvom našej
mestskej tlače vysloviť poďakovanie za
prejavenú dôveru.
Môže to znieť všeobecne, no pokladám za veľmi dôležité, aby každý
občan dostal dostatočný priestor na
sebarealizáciu pri napomáhaní rozvoja
mesta bez ohľadu na to, koho v novembrových voľbách 2010 volil. Každý má svoju úlohu pri napĺňaní tohto cieľa.
Sú takí, ktorí prinesú rozhodnutia
ovplyvňujúce celé spoločenstvo, dru-

ňami obohatia mestskú pokladňu, no
mnoho je i takých, ktorí svoj podiel
odovzdajú svojou poctivou prácou.
Chcel by som dosiahnuť to, aby sa
postavenie Veľkého Medera priblížilo
k stavu, ktoré mu jeho predpoklady určujú.
Žijeme vo veľmi výhodne postavenom meste, ktoré sa hrdí svojou termálnou vodou, na vysokej úrovni vybudovaným termálnym kúpaliskom.
Aj z menšieho základu sa vytvorili
úspechy, treba si z nich zobrať príklad,
pokračovať v tom, čo je dobré, po dobrom a zodpovednom plánovaní.
K mojim prvoradým cieľom bude
patriť prebudovanie chodu mesta na
moderný a živý organizmus, samozrejme budem nútený za týmto úče-

úradom. Počas celého volebného obdobia chceme, aby zastupiteľstvo bolo
otvorené voči občanom, aby sa ich
rozhodnutia dostali ku každému
obyvateľovi mesta a opačne, aby
každý jeden hlas občana bol pozorne vypočutý a následne podľa možností i riešený. Tieto zmeny nenastanú zo dňa na deň, no všetci spravíme všetko pre to, aby sa Veľký
Meder čo najskôr stal transparentným, do budúcna hrdo hladiacim
mestom.
Do tejto spoločnej práce všetkým
Veľkomederčanom želám veľa úspechov, zdravia a osobnej pohody.
Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

Znova ožije stolný tenis
vo Veľkom Mederi
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Stolný tenis vo Veľkom Mederi v
minulom storočí, hlavne v sedemdesiatich rokov...
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Aj náš región bol zastúpený
Vo štvrtok 20. januára v Inchebe Expo Bratislava odštartovalo veľtržné podujatie,
ktoré ulahodilo všetkým čo sa
radi venujú spoznávaniu nových destinácií a dovolenku
považujú za neodmysliteľnú
súčasť svojho životného štýlu. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour otvoril brány už po
17. krát a až do nedele 23. januára ponúkol návštevníkom
hodnotné informácie, programy a zážitky. Súbežne prebiehal aj osemnásty ročník
medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro,
ktorý charakterizovalo množstvo kulinárskych kuriozít i
pestré sprievodné súťaže a
exhibície. Potešiteľné je konštatovanie, že sa na týchto
veľtrhoch prezentovali i zástupcovia nášho regiónu. Po-

čas našej návštevy sa pri niektorých z nich zastavili naši redaktori.
Pod patronátom Trnavského samosprávneho kraja
v jednom stánku vystavovalo
až desať vystavovateľov, medzi
nimi i Therma Corvinus Veľký Meder.
Za termálne kúpalisko Veľký Meder nám svoje poznatky sprostredkoval pracovník
jeho marketingového oddelenia Pavol Molnár. Sú už
dlhoročnými tradičnými
účastníkmi veľtrhu. Okrem
Bratislavy sa pravidelne prezentujú i na veľtrhoch v
Ostrave, Budapesti, či v Prahe a Varšave. Ak chcú udržať
krok s konkurenciou musia sa
širokej verejnosti prezentovať
na všetkých takýchto podujatiach. V tomto roku ponúkajú záujemcom rad nových

produktov, pri kúpalisku pracuje vlastná cestovná kancelária, ktorá je schopná zabezpečiť pre návštevníkov
kompletné služby a to od
ubytovania, stravovania, vstupov na kúpalisko, ako aj rôzne fakultatívne výlety do okolia. „Veľmi nás potešila milá

Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta
hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké, a preto by
do prvých ročníkov mali ísť tie deti, ktoré požiadavky školy
budú zvládať bez väčších ťažkostí. Na Slovensku, podobne
ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní
školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek.
Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, malo by
od septembra začať povinnú školskú dochádzku.
Presné ustanovenie možno nájsť v Zákone z 22. marca 1984
o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
•Zápis do školyje evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie
do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.
•Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne
ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia
zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na
zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
•Deti, ktoré daného roku roku dovŕšia 6 rokov, musia prísť
na zápis do niektorej zo základných škôl, a to dokonca aj
vtedy, keď už sú rodičia pevne rozhodnutí, že nástup do školy
odložia.
•Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred
1.septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený alebo majú iné problémy.
V tom prípade môžu rodičia požiadať o odloženie školskej
dochádzky. A naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti
vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom. Vždy je pri
tom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj
podnetnosť rodinného prostredia.

udalosť, keď medzi nás zavítali i prezidenti Slovenska
Ivan Gašparovič a Maďarska
Pál Schmitt, stretli sa tu s
predsedom nášho kraja Tiborom Mikušom a pri ich
priateľskej debate nemohol
chýbať ani pohárik dobrého
vína,“ pochválil sa nám Pavol

Molnár o svojom najväčšom
zážitku z veľtrhu.
Súčasťou veľtrhov boli i rôzne sprievodné podujatia, dobrú atmosféru pre návštevníkov
vytvárali i vystúpenia rôznych
folklórnych skupín.
Vladislav Kmeť
Foto: František Fogas

Zápis prvákov bol milým prekvapením

1. februára 2011, v utorok popoludní sa na našej škole konal slávnostný
zápis predškolákov do 1. ročníka.
Bol plný príjemných prekvapení. Do
prvého ročníka sa zapísalo 24 detí.
Stalo sa už tradíciou, že na našej
škole vítame budúcich prvákov slávnostným spôsobom, aby prvé kontakty zo školou zanechali u detí čo
najpríjemnejšie dojmy a nazabudnuteľné zážitky. Po príchode rodičov spolu so svojimi ratolesťami sa

najprv všetci „zapísali“ a detičky
obdržali pamätné listy.
Deti sme prekvapili i bohatým
kultúrnym programom. Zápis sa
vydaril a teraz už čakáme na 1. september, keď do našej vynovenej
školy budú detičky kráčať s úsmevom a radosťou.
M. Estergájošová
riaditeľka
Foto: Z. Kovács

