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Taktaszada községnek két romániai község Kaplony és Kálmánd a testvértelepülé-

se. A községek vezetői a testvérközségi együttműködési szerződésükben kötelezettséget 

vállaltak az iskolai és kulturális együttműködésre. Minden község iskolája elkötelezettsé-

get vállalt amellett, hogy a kapcsolatot ápolja.  

A községek közötti kapcsolatokat szeretnénk minél szélesebb területen erősíteni. 

Ennek érdekében az iskolai Móra-napok rendezvénysorozatára- mellyel iskolánk névadó-

jára emlékezünk minden évben - meghívtuk a testvérközségek iskolásait. Közös rajzpá-

lyázatunk nagy sikert aratott, hiszen a 116 db pályaműből 58 rajzot Kaplony és Kálmánd 

iskolásai alkottak. E szép együttműködést szeretnénk folytatni egy közös nyári tábor meg-

szervezésével, melynek a helyszíne a taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola. 

Iskolánk és testvérközségeink számára nagy jelentőségű, mert közelebb hozza az 

anyaország diákjainak az erdélyi magyar kisdiákoknak gondolkodásmódját kulturális és 

művészeti területen, melynek színtere lesz a tábor, melyet hagyományteremtő céllal kez-

deményezünk. Szeretnénk a táborral erősíteni a tanulók egymás közötti kapcsolatait és a 

testvérközségi személyes barátságok kialakulását kezdeményezni.  

A tábor programjában a művészet, és a demokratikus értékekre nevelés szerepel 

elsősorban. A táborban megismerkednek az emberjogi és demokratikus intézmények mű-

ködésével. A diákok az évi munka után tehetségüket a szépérzékük csiszolásával bővíthe-

tik.  

A tábort 2007. augusztus 06 - tól 11-ig tartjuk, melynek programjában szerepelnek az 

alábbiak: 

 - Játékos sportvetélkedő 

 - Ismerkedés a községi önkormányzat munkájával- interjú, és beszélgetés a pol-

gármesterrel, jegyzővel, képviselőkkel. Megalakul a tábori parlament. Megválasztják a diák 

táborvezetőt. Egy nap programját ők fogják megszervezni. 

 - Bemutatkoznak a romániai iskolák 

   - Tábortűz  

 - Demokrácia: jogok és kötelességek. Ismerkedés az ENSZ Gyermekjogi nyilatko-

zatával, és a magyar és a román törvényekkel 

- Kézműves foglalkozás: üvegfestés 

- Tánctanulás 



 - Ismerkedés a helyi Tigris ifjúsági klub tagságával, programjaival, közös foglalko-

zás.  

- Zempléni körút – Buszos kirándulás 

- Tudok segíteni? Kihez fordulhatunk? Családi erőszak, gyermekbántalmazás 

- Kézműves foglalkozás: linómetszés 

- A média káros hatásai, bűn megelőzés- dramatikus játékok 

- Videózás. A magyar és a romániai iskolai kulturális programok videofelvételeinek 

megtekintése 

- Közlekedés biztonság 

-  Kézműves foglalkozás: gipsz álarc és szoborkészítés vagy textil festés 

 - Az elkészített munkákból tablók és kiállítás rendezése 

 - Ismerkedés a helyi civilszervezetek munkájával. (Pávakör, Himzőkör, Szivárvány 

hagyományőrző csoport) 

- A falunapi programok megtekintése 

 

Bízunk benne, hogy tartalmas és emlékezetes program lesz a diákok számára a tá-

bor! 

 

Cseh Sándorné 

táborvezető 
 

 

 

 


