
  Fontosnak tartottam, hogy e táborunk 
kerete olyan legyen, amely összegzi, 
lezárja az eddigi témákat, s kiteljesíti a 
MESEFALVA nevet. Most a meséket a 
gyerekek költötték a hét során, mely a 
zárón került bemutatásra. Itt minden 
kicsi és nagy, gyerek felnőtt szerepbe 
bújt. 
 
  A bemutatót segítették a kézműves 
foglalkozások is, pl. a kasízozott-festett 
álarcok, a szőtt-font kiegíszítők, 
jelmezek, kellékek. Emellett készültek 
textilbabák, díszes kavicsok, 
körmönfonások, papírforgók, s szinte 
mindenki batikolt magának egy-egy 
pólót, mely érkezéskor igen jól mutatott 
rajtunk. 
  Étkeink – hisz mi főztünk reggeltől 
estig- között több népi étel is elkészült 
pl.: pityókapaprikás, rongyleves, 
majomfogó… Valószínűnek tartom, 
hogy jó pár kilóval nehezebb lett a 
tábori hazautók össztömege az 
érkezéshez képest. Köszönjük a szülők 
támogatását, amelyből kiegészíthettük 
az éterendet. 
  Odafelé, Jászberényben, az 
állatkertben sok érdekes állatot 
nézegettünk, meg. A táborban 
délutánonként eljutottunk a Mátra 
valamelyik „szegelletébe” / Sástó, 
Kékes, Parádi Üveggyár, Ilona-forrás, 
siroki vár, bükkszéki strand, Kozmáry 
kilátó/. Hazafelé jövet pedig Hollókőt 
jártuk be, mely Mesefalva valós 
színhelyéül is szolgálhatna. Ezen 
kirándulások költségeiben a Szentes 
Polgármesteri Hivatala és Kiss B. Ref. 
Ált Isk. segített, köszönjük. 
  Az évek során kialakult tábori 
hagyományaink megadták napjaink 
ritmusát, lendületét, a reggeli 
ébresztéstől az esti meséig. A hét 
folyamán a táborzáró felvezetésén 
voltunk, ezért ez a program a 
legmeghatározóbb. A kimondott szó 
erejét barátságfonallal növeltük, 
erősítettük most is, s mikor pókhálóként 

kifeszült közöttünk, érezhetővé vált az 
együtt töltött idő varázsa, mely itt 
lengedez ma is körülöttünk, amikor már 
az iskolába készülünk. 
  A változatlan összetételű 
táborvezetőség lelkes segítsége nélkül 
nem vághattam volna ilyen nagy fába a 
fejszét. Köszönöm Julinak, Attilának, 
Katinak, Zsuzsinak, Ferinek, Málinak, 
hogy mellettem álltak, segítettek   
  A kicsi gyerekek körül az „Őstáboros” 
kamaszok, kis-felnőttek atyáskodó-
anyáskodó segítsége gyakran 
meghatott bennünket, hisz saját 
magunk erejét láttuk bennük. Talán 
egyszer majd ők is szerveznek 
táborokat, s továbbadják, amit általunk 
tapasztaltak. 
  Örömmel tölt el, hogy 
megszervezhettem MESEFALVÁKAT, 
ezt már senki nem veszi el tőlünk, mert 
„Amit eljátszom: az enyém” is marad. 

                                                                                       
Almásiné Szaszkó Edit, táborvezető                                                                                     
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Hetente: énekkar, festés-rajzolás, 
kémia, kosárlabda, matematika, 

játékos kistorna, ugrálókötél, 
programozás, informatika, játékos 

sport, foci.  Havonta: túra. 
 
 
 
 
 
WEB: www.kissb-szentes.sulinet.hu 
e-mail: kissb-suli@axelero.hu 
-------------------------------------------------- 
Kiadta: a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola - Szentes 
Szerk.. Négyesi Judit  
Tördelés: Niethammer Zoltán 
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
Megjelent 600 példányban.  
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A 2005/2006-os tanévtől bevezetjük 
iskolánkban az epochális oktatást. Mint 
azt tapasztalták már, gyermekük „A” és 
„B” heti órarendet vitt haza. Az 
órarendben a tanítási órákat nem a 
szokásos módon helyeztük el, hanem 
bizonyos órákat csak „A” héten, ill „B” 
héten tanítunk, de akkor magas 
óraszámban. (Pl.: történelmet heti 4 
órában.) 
 „A” heti órarend szerint tanítunk  három 
hétig, majd  „B” heti szerint  is három 
hétig. Ezt a három hetes egységet 
neveztük el epochának. A tanévet 12 
epochára osztottuk, 6 „A”, azaz páratlan 
és 6 „B”, azaz páros epochára.  
A tantárgyak tömbösítésének 
köszönhetően jobban  elmélyülhetünk 
egy-egy témában, lehetőség nyílik a 
tantárgyak közötti koncentrációra is. Így  
jobban rögzülnek az ismeretek. 
 

 
 
 

 
 
1. (A): 2005. szept. 2. – szept. 23. 
Ebből az egyik hét péntekén őszi túra 
(szeptember 9. v. 16. v. 23.) 

2. (B): 2005. szept. 26. – okt. 14. 

3. (A): 2005. okt. 17. – nov. 11. 
Reformáció napi futóverseny: okt. 28.   

Közben őszi szünet okt. 29. – nov. 6.  

4. (B): 2005. nov. 14. – dec. 2. 
Nyílt tanítási órák: november 16. - 17. 
(szerda, csütörtök)  
5. (A): 2005. dec. 5. – dec. 20. 
2 egész hét + hétfő, kedd.  
December 21. szerda: iskolai 
karácsonyi ünnepség 

Téli szünet: dec. 22. – jan. 2.  

6. (B): 2006. jan. 3. – jan. 20. 
Egy hétfővel kevesebb (január 2.) 

7. (A): 2006. jan. 23. – febr. 10. 

8. (B): 2006. febr. 13. – márc. 3. 
Farsang: február 16-17. 

9. (A): 2006. márc. 6. – márc. 24. 
Egy szerdával kevesebb (március 15.) 
Nyílt tanítási órák: március 13. - 14. 
(hétfő, kedd)   

10. (B): 2006. márc. 27. – ápr. 12. 
Két egész hét + hétfő, kedd, szerda 

 
Tavaszi szünet: április 13. – 18.  



11. (A): 2006. ápr. 19. – máj.12. 
Szerda, csütörtök, péntek + 3 hét, egy 
hétfővel kevesebb (május 1.) 

COMENIUS-hét: 2066. máj. 15. – 19. 
(tanítási szünet, nincs epocha) 

12. (B): 2006. máj. 22. – jún. 9. 
Egy hétfővel kevesebb (június 5.) 
Nyolcadikos írásbeli záróvizsga: 
 május 24. és 26.  
Nyolcadikos szóbeli záróvizsga: 
június 6. (kedd) 
Tanulmányi kirándulások lehetséges 
ideje: június 8. – 14. 

13. (B): 2006. jún. 12. – 14. 
Tanulmányi kirándulások lehetséges 
ideje: június 8. – 14. 
A tananyag összefoglalása, ismétlése 
június 15. Gyermeknap - Utolsó tanítási 
nap  

PPrrooggrraammtteerrvveezzeett 
 
2005/2006 tanév tervezett programjai: 

Október 

10. Fogadóóra 
15. Országos Mini-tenisz Bajnokság 
21. 1956-os megemlékezés  
28. Országos Református Tanulmányi 
Verseny Debrecen 
28. vagy. 29. Reformáció napi futás: 
 
Őszi szünet: okt. 29. – nov. 6.  

November 

14. Fogadóóra 
16-17. Nyílt tanítási órák 
18. Országos Zsoltáréneklő Verseny 
Budapest 

December 

6. Mikulás 
12. Fogadóóra 
21. Iskolai karácsony 
Téli szünet: dec. 22. – jan. 2.  

Január 

9. Fogadóóra 
20. Első félév utolsó napja  
27. Félévi értesítők kiosztása 
Jan. 30 – febr. 3. Félévi szülői 
értekezletek 

Február 

16. Alsós Farsang 
17. Felsős Farsang 

Március 

6. Fogadóóra 
13-14. Nyílt tanítási órák 
15. Nemzeti ünnep 
24. Kiss Bálint emlékműsor 

Április 

3. Fogadóóra 
Tavaszi szünet: ápr. 13-18. 

Május 

8. Fogadóóra 
15-19. H-P:COMENIUS HÉT 
24. Nyolcadikos írásbeli záróvizsga 
26. Nyolcadikos írásbeli záróvizsga 
31. OKÉV kompetencia mérés 4.,6.,8., 
évfolyam 
31. Challenge Day 

Június 

2. 8-os záróvizsga szóbeli 
4-5 Pünkösd 
6. Nyolcadikos szóbeli záróvizsga 
8-14. Tanulmányi kirándulások 2 nap 
15. Gyermeknap, utolsó tanítási nap 
17. Ballagás 
21. Tanévzáró ünnepség 

SSzzüüllőőii  éérrtteekkeezzlleetteekk 
 

 Dátum  Időpont 
1.a 2005. szept.12. 16.30 
1.b 2005. szept.12. 16.30 
2.a 2005. szept.14. 16.30 
2.b 2005. szept.14. 16.30 
3.a 2005. szept.13. 16.15 
3.b 2005. szept.12. 16.15 
4.a 2005. szept.14. 16.30 
4.b 2005. szept.19. 16.00 
5.a 2005. szept.12. 17.00 
5.b 2005. szept.13. 16.30 
6.a 2005. szept.15. 17.00 
6.b 2005. szept.15. 16.30 
7.a 2005. szept.14. 17.00 
7.b 2005. szept.13. 16.30 
8.a 2005. szept.13. 17.00 
8.b 2005. szept.14. 17.00 
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Raiffeisen Open Mini-tenisz 
bajnokság eredményei 

2005. szeptember 2. Szolnok 
 

 
Főág: 
1.o. fiúk: 2. Virág László 1.a 
 4. Szécsi Armand 1.b 
3.o. lány: 3. Kotymán Barbara 3.a 
4.o. lány: 3. Biár Nelli 4.a 
4.o. fiú: 2. Tóth Roland 4.a 
 
Vigaszág: 
3.o. lány: 3. Huszár Fanni 3.a 
4.o. lány: 1. Szénási Erika 4.a 
 2. Sarusi-Kis Virág 4.a 

 
 

BBeesszzáámmoollóó 
X. jubileumát ünnepelte MESEFALVA 

Mátrafüred, 2005. jún. 26, júl.17. 
 

Tíz év eseményei igen meghatározók 
lehetnek egy ember életében. Ennyi 
ideje szervezem azokat a nyári 
játszótáborokat, amelyeknek a 
MESEFALVA nevet adtam. Fontosnak 
tartom, hogy a gyerekek és felnőttek 
együtt valós közösséget alkossanak, s 
úgy éljék meg az egy-egy hetet, hogy a 
lelkükben, mint hamuba sült pogácsát 
vigyék magukkal annak bensőséges 
hangulatát, tudományát, mély emberi 
szeretetét. Számításaim szerint az 
évtized során 450-500 lélek pendítésére 
törekedtünk. /Arra következtetek, hogy 
eredménnyel, hisz évek óta sokan 
visszakívánkoznak közénk./ Biztos 
vagyok abban, hogy a tapasztalatok 
nemcsak az én, hanem az egy 
emberként gondolkodó táborvezetőség, 
s a gyerekek életének is bizonyos 
helyzetekben erőt adó, meghatározó 
elemévé is váltatnak. 
  Az első táborunkat 
bükkszentkereszten tartottuk, majd 
Szilvásvárad, Túristvándi, Orfű, Parád, 
Pilisszántó, Pécsvárad, Monok, 
Nagyvisnyó után táborhelyül az idén 
Mátrafüredet választottuk. A változatos 
természeti környezet minden tábor 
meghatározója s alföldiek lévén hegyek 
közé kívánkozunk. Ez sok esetben adja 
az irodalmi –történeti-keretjátékot, 
melyre a tábor lelke épül.  
  A mostani táborunkat két turnusban 
tartottuk, s így 96-an léphettünk a 
mesék világába. A többségében 8-10 
éves táborlakók zöme Szentes 5 
általános iskolájából jelentkezett, de 
akadt csongrádi, százhalombattai, 
kecskeméti, derekegyházi, 
nagymágocsi gyerkőc is. Örülök, hogy 
egymást nem ismerőknek is 
kínálhattunk lehetőséget a 
kapcsolatteremtésre, barátságra. 


