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Március 25-én adják át a Magyar Örökség Díjakat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
dísztermében, az elismerést újabb hét kiemelkedő személyiségnek és intézménynek
adományozzák.

Magyar Örökség Díjban részesül a komáromi Selye János Gimnázium magyar nyelvű
oktató-nevelő munkássága, a 230 éves magyar állatorvosképzés és a 115 éves Szolnoki
Művésztelep - áll a szervezők közleményében.

Felvidék legnagyobb, önálló igazgatású magyar gimnáziuma

Gazda István tudománytörténész méltatása szerint a 368 éves Selye János Gimnázium a
Felvidék és Szlovákia legnagyobb, önálló igazgatású magyar gimnáziuma, amely 1950 óta
teljesíti fő küldetését, a magyar ajkú fiatalok felsőoktatási intézményekben való
továbbtanulásának biztosítását

Nem csak Komárom városa, hanem a szélesebb régió életében is rendkívül fontos küldetést tölt
be a Selye János Gimnázium. Az oktatási intézményben számtalan híres tanár oktatott, de az
iskola arra is méltán lehet büszke, hogy falai közül sok elismert közéleti személyiség került ki.
Nem véletlen, hogy az iskola tantermeit a legendás tanárok arcképcsarnoka ékesíti.
A Selye János Gimnáziumban a 2016/2017-es tanévben 22 osztályban majdnem 600 diák
tanul.

Az intézmény épülete egyébként már önmagában is tekintélyt parancsoló, nem beszélve az
oktatás színvonaláról. A „Selye gimi" a nyitrai kerület legeredményesebb magyar középiskolája,
diákjai kerületi és országos versenyek győztesei több tantárgyból. Az itt végzett diákok több
mint 90%-a tanul felsőoktatási intézményekben. A magas színvonalat megkövetelő
intézményben azonban a felvételizőknek nincs mitől tartaniuk, minden jó képességű diák a
sikeres felvételi vizsgát követően felvételt nyerhet a Selye János Gimnáziumba.
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Az intézmény falai közt lehetőség nyílik hivatalos felsőfokú német nyelvvizsgát (DSD II. Deutsches Sprachdiplom) tenni. A német nyelv mellett a diákok angol és spanyol nyelvet is
tanulhatnak. A számítógépes szaktantermek internet-hozzáféréssel rendelkeznek, de az
iskolának saját könyvtára, konferencia-terme, klubhelyisége, díszterme is van saját színpaddal.
Nem hiányozhatnak a nyelvi és természettudományi szaktantermek, tornaterem, konditerem,
iskolai sportpálya, 3 streetballpálya sem.

A szakköröket tekintve a diákok több szakkör közt válogathatnak, ilyen például a magyar és
szlovák nyelvi, angol, német és spanyol társalgás, matematika, fizika, biológia, kémia,
geográfia, történelem, honismereti szakkör, bölcsészönképző kör, internet- és weblapkészítői
kör, énekkar, Gimisz iskolai színjátszó kör, sportkörök, filmklub.

A Selye János Gimnáziumban pezseg a diákélet, jól működik itt a diákönkormányzat,
diákújságot is adnak ki Kaktusz címmel a fiatalok, de iskolai énekkarral, és több diákzenekarral
is büszkélkedik az iskola. Rendszeresen tartanak művészeti napot, angol napot, német napot,
magyar kultúra, EU nyelvek napját, sportnapot, diáknapot. A fiatalok sítúrán, úszótanfolyamon,
tánctanfolyamon, év végi after party-n vehetnek részt, amelyre rendszerint sztárvendéget
hívnak. Az év folyamán rendszeresen megtartják a 24 órás röplabdatornát, futballmaratont és
más rendezvényeket.

A diákok külföldi tanulmányi és osztálykirándulásokon, nemzetközi projektekben vehetnek részt.
A gimnázium partneriskolai kapcsolatokat ápol a budapesti Szent István Gimnáziummal és a
székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal. Adottak az ösztöndíj-lehetőségek, a
messzebbről érkező diákok számára pedig biztosított a bentlakás az Ipari Középiskola
diákotthonában.

Az itt végzett fiatalok örök „selyések" maradnak, hiszen az iskola nem feledkezik meg volt
diákjairól hosszú évek múltával sem. Júniusban rendszeresen megtartják az öregdiákok
nagytalálkozóját, ahol az 50, 60, 65, 70 éve itt végzett diákokat látják újra vendégül. 2004-ben
alakult A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, lapjuk a
negyedévente megjelenő Komáromi Öregdiák. Jeles évfordulók és események alkalmával az
iskola évkönyvek, naptárak kiadásával emlékezik a múlt fontos történéseire.

Gazdaság.sk/selye.gartproject.com
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