
A taktaszadai diákok és nevelők látogatása  
Kaplony – Kálmánd testvér községekben 

és részvétele 
„Nagykároly és környéke irodalmi és történelmi emléktúráján” 

 
2007. október 26-án délelőtt izguló diákokkal indultunk három napos kirándulásra az 
erdélyi testvérközségekbe Kaplonyra és Kálmándra. Jó vendéghez méltóan ebédre 
érkeztünk meg Kaplonyba, ahol már vártak bennünket. 
A kiadós és nagyon finom ebéd után megcsodáltuk Kaplony község látnivalóit. Nagyon 
részletes és érdekes történelmi beszámolót hallottunk Vincze András igazgató úrtól 
Kaplonyról. Meglátogattuk a katolikus templomot, ahol a Károlyiak kriptáját is 
megcsodáltuk. Köszönjük a kisdiákok élvezetes hangversenyét. Nagyon meglepő volt látni 
az új református templomot. Végig jártuk a Magyar utcát.  
A fárasztó séta után nagyon jól sikerült a kézműves foglalkozás, amelyen makraméztunk, 
batikoltunk. Az estét jóízű énekléssel köszöntöttük. Ezután jött a legizgatóbb része a 
kirándulásnak: minden diák elvonult a házigazdájával aludni.  
Második nap reggelét az esti élmények megbeszélésével kezdtük, ahol minden kisdiákunk 
egy sikeres barátság kezdetéről számolt be. A nap folyamán került sor az emléktúrára.. 
Délelőtt Nagykároly nevezetességeit és a várost néztük meg. A Károlyi kastély Csodálatos 
élmény volt. Megnéztük Kafka Margit emléktábláját, a katolikus templomot. Megálltunk 
Petőfi táblájánál, amely arra emlékeztetett, hogy itt ismerte meg az Ő Júliáját. Elsétáltunk 
a megye házához, a színházhoz. 
Délután meglátogattuk Adyfalvát- Ady Endre szülőfaluját- és Sződemetert- ahol Kölcsey 
született. Kellemesen elfáradva értünk vissza Kaplonyba, ahol a nagyon finom vacsora 
mellett hosszú ideig beszélgettünk. 
Vasárnap Kálmánd látott vendégül bennünket. Itt a napot sportversenyekkel kezdtük. A 
focicsapatok nagy csatát vívtak az első helyezésért, amelynek jutalma egy focilabda volt. 
A sorversenyekre vegyes csapatok alakultak, ahol a különböző falvak nebulói együtt 
egymásért küzdöttek. Sikeres versengés volt. A megérdemelt ebéd után sétát tettünk 
Kálmándon. Megcsodáltuk a szépen rendezett portákat. Jót játszottunk az óvoda udvarán. 
Megköszönjük a tisztelendő úr imáját, amelyet a testvérközségek kapcsolatáért mondott a 
gyönyörű templomban. 
Ezek után jókedvű hangversenyt hallgattunk a fúvósok előadásában. Nagy örömmel 
vettünk rész a versengésben.  
A nap csúcspontja, ami megkoronázta ott tartózkodásukat, a töklámpás készítése volt. 
A három nap vidáman, mosolygósan telt. Este a búcsúzás már igazán könnyesre 
sikeredett. Még az utolsó másodperceket is kiélveztük, amelyet együtt tölthettünk 
barátainkkal. 
 
Köszönjük a két testvérközség minden vendéglátójának a feledhetetlen élményeket. 

Hálásak vagyunk minden közreműködőnek az értünk való munkálkodásáért. 
 
Életed folyamán sok emberrel találkozol, de a barátaid azok, akik nyomot hagynak a 

szívedben. 
Saját magad megismeréséhez használd a fejed, mások megismeréséhez pedig a 

szíved! 
 

Barátom, te és én, új barátra találtunk. 
Így már  hárman vagyunk. Elindult  a mi csapatunk. 

A mi baráti  körünknek nincs kezdete, nincs vége. 


