
Gymnázium Janka Matúšku 70-ročné
Gymnázium JankaMatúš-
kuv Galanteoslavovalo
a to rovnodvevýročia.

GALANTA. V Galante sa nachá-
dzajú v súčasnej dobe tri gym-
náziá. Dve z nich sú štátne
a jedno súkromné. Najstaršie
z nich je Gymnázium Janka
Matúšku.
Tento rok si pripomenuli se-

demdesiate výročie jeho zalo-
ženia. Zároveň je to už desať

rokov odvtedy, kedy bol gym-
náziu prepožičaný čestný ná-
zov – Gymnázium Janka Ma-
túšku Galanta.

Zo školyvyšloužviac ako
5000absolventov
Tieto dve jubileá oficiálne
oslávili na pôde školy 23. ok-
tóbra. Na slávnosti bolo prí-
tomných viacero známych
a významných predstaviteľov
verejného a spoločenského ži-

vota.
Zablahoželať prišlo aj množ-

stvo známych hostí, konkrét-
ne predseda Národnej rady
Slovenskej republiky Peter
Pellegríni, predseda Trnav-
ského samosprávneho kraja
Tibor Mikuš, prezident spoloč-
nosti Samsung Electronics
Slovakia s.r.o. Kyung Jin Kim,
generálny biskup ECAV na Slo-
vensku excelencia Miloš Klá-
tik. Nechýbali ani čelní pred-

stavitelia mesta ako napríklad
viceprimátor Zsolt Takáč,.
Súčasným riaditeľom školy

je Peter Černý. „Sme najstar-
šou školou tohto typu vmeste
i v blízkom okolí a k dnešné-
mu dňu vyšlo z jej radov vyše
päťtisíc absolventov,“ začal
riaditeľ gymnázia, ktoré úzko
spolupracuje s gymnáziom
Mikulov z Českej republiky. Aj
predstavitelia tejto školy boli
prítomní na slávnosti, kon-

krétne spevácky zbor Gau-
dium a riaditeľ školy Stanislav
Svoboda.
„Počas celej 70-ročnej histó-

rie zaznamenali naši študenti
pod vedením svojich pedagó-
gov množstvo vynikajúcich
úspechov, ktoré výrazne po-
sunuli vnímanienašej školyna
verejnosti. Takisto samotné
gymnázium prešlo niektorými
významnými medzníkmi
a potvrdilo tak opodstatnenosť
svojej existencie,“ skonštato-
val Peter Černý.

Viacero sprievodnýchakcií
Okrem osláv 70 výročia zalo-
ženia pripravili predstavitelia
školy v tomto školskom roku
niekoľko sprievodných podu-
jatí. Najskôr, v spolupráci
s Maticou slovenskou v Ga-
lante, to bolo literárne pásmo
venované životu a dielu Ľudo-
víta Štúra, ktorého 200. výro-
čie narodenia si pripomíname
tiež v mesiaci október. V pred-
večer samotných osláv založe-

nia gymnázia sa v miestnom
rímsko-katolíckom kostole sv.
Štefana kráľa uskutočnilo vy-
stúpenie speváckeho zboru
„Gaudium“ z Gymnázia Miku-
lov.
„Chceme i touto cestou po-

ďakovať zriaďovateľovi, Tr-
navskému samosprávnemu
kraju, všetkým bývalým ab-
solventom, rodičom i priate-
ľom školy, ktorí svojou pomo-
cou výraznou mierou prispeli
k dôstojnému priebehu osláv.
Pevne verím, že pripomenutie
si tohto dôležitého medzníka
v živote našej školy bude sil-
ným impulzom k tomu, aby
Gymnázium Janka Matúšku
v Galante plnilo naďalej svoje
poslanie, zastalo si dôstojné
miesto vo výchovno-
vzdelávacom systéme v našej
spoločnosti a pozitívne moti-
vovalo študentov i pedagógov
k čo najlepším výsledkom
svojej práce,“ zakončil riaditeľ
Gymnázia Janka Matúšku Ga-
lanta Peter Černý. (LO)
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