Kovács Réka így látja az iskolát…
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Kovács Réka Békéscsabán él, 12. osztályos és elsős kora
óta a békéscsabai szlovák iskola tanulója. Ide járt a testvére is. Réka egyike azoknak a gyerekeknek, akik annak
idején, hetedikesként bekapcsolódtak az Országos Szlovák Önkormányzat tehetséggondozó programjába.

Visszaemlékezése szerint annak idején a szaktanára
ösztönzésére kapcsolódo• be a programba. Már akkoriban is járt versenyekre, például magyarból, matematikából s mesemondóként, de azóta rendszeres
résztvevője az iskola és a szlovák kutatóintézet versenyeinek. A legutóbbi alkalommal a Čaban című,
havonta megjelenő helyi szlovák lapot elemezte, biológiából pedig idén kishíján bejuto• a döntőbe. Azt
mondja, szaktanára, Kissné Szabó Ildikó sokat segít
neki, kap tőle a tanulást segítő anyagot, könyveket,
de a felkészülést o•hon, önállóan végzi. A versenyeken való részvétel szavai szerint „erősen ajánlo•”,
mert azt ötössel, dicsére•el honorálják, de – mivel
sikerélményt ad neki – a számára amúgy is fontos.
A szlovák iskola szerinte abban különbözik a város
többi iskolájától, hogy sokkal kisebb, aminek – mint
mondja – egyformán vannak előnyei és hátrányai.
A tanárok például minden diákot jól ismernek, ami
nem mindig előny. Az iskola által szerveze• szlovákiai, vajdasági és romániai programokon, versenyeken és közös táborokban ő is rendszeresen részt vesz.
Úgy gondolja, a szlovákiai táborok a nyelvgyakorlási lehetőség melle• az anyaország megismeréséhez
is hozzájárulnak. A romániai és szerbiai szlovák
gyerekekkel közös versenyen mindenki bemuta•a
a települését és így mindannyian sok új ismere•el
gazdagodtak az alföldi szlovák közösségről. Réka
minden tantárgyból a legjobbak közö• van, tanára

Pecsenya Edit szerint szlovákból az ére•ségi vizsgán
jó eséllyel megszerzi a felsőfokú nyelvvizsgát. Egyetemre Szlovákiába, a kassai Állatorvostudományi
Egyetemre jelentkeze•, ahol lovas- és kutyás-terapeuta szakon szeretne tanulni. Szabadidejében korábban kosárlabdázo• is, most néptáncos és lovagol, de
a tanulás melle• kevesebb az ideje. A városi szlovák
rendezvényeken, kiállítások megnyitóin, színházi
előadásokon az osztálytársaival igen gyakran részt
vesznek, de az Alföldi Vásár kultúrprogramjaiba
szereplőként is bekapcsolódnak.

Megfejtések:
Kitöltő: „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők.”
Az idézet forrása: Magyarország Alaptörvénye.
(1./ Erik • 2./ Gizella • 3./ lengyel • 4./ László • 5./ gólkirály • 6./ Tarany
• 7./ égkék • 8./ Őrmező • 9./ Komlóska • 10./ Monok • 11./ Kőszeg •
12./ Mosonyi • 13./ Téli rege).

*
*

*
*
*

Szudoku: 1./ 826 • 2./ 93 • 3./ 1946.
Költői levél: Ady Endre: Magyar jakobinus dala (A szavak első
hangjaiból áll össze: „Dunának, Oltnak egy a hangja”).
Helyosztó:
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