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1994 februárja óta rendezzük meg a névadó királyunkra emlékezve a Mátyás-napot. Az idén ismét 
megtartottuk a már hagyományosnak számító Mátyás-napi vigasságokat 2015. február 26- 27-én. 

Egész héten kampány zajlott az iskolában, csütörtök délután pedig összegyűltek a versengő 
7. és 8. osztályos csapatok, hogy elsőként a szellemi képességeiket tegyék próbára. 

Már 2014 decemberétől előzetes feladat megoldásával készülhettek a 7-8. osztályos csapatok 
a nagy erő-és tudáspróbára. AMátyás idején jellemző konyhaművészet rejtelmeiben kellett elmélyülni 
és prezentációt készíteni, illetve elolvasni néhány mondát névadónkról. Örvendetes volt látni, hogy 
a szellemi vetélkedő egyáltalán nem osztotta meg a mezőnyt, komoly felkészülés után nagyszerűen 
vette az akadályt mind a négy csapat. 

Péntek reggel hagyományosan a kampányhetet lezáró szavazással indult a nap. Ezt műsor 
követte a tornateremben.Juhász Katalinigazgatónő köszöntője után a következő műsorszámok 
színesítették a programot: 

Egy XV.századi francia szerző táncdallamát adta elő furulyán a 3. a-s Bódi Viktória és a 3.z-s 
Kovács Kamilla. Őket követte a 4.z osztályos Ziegler Patrik és a Black Top Hip-Hop Tánciskola 
csoportja. Nagy Eszter 2. z osztályos tanuló Kovács Barbara: Ma rossz leszek című versét mondta 
el.  Somhegyi Réka szabad gyakorlata következett, aki a gyermek 1/B kategória Budapest bajnoka. A 
furfangos Jankó című népmesét Barati Krisztián 2. a osztályos diákunk adta elő. Ezután Horváth Kata 
gyakorlata következett. Ő az országos tornászbajnokságon arany minősítést nyert. A 4. z-s Radeczky-
Geisz LauraVesztergom Andrea: Kistestvérem született című versét mondta el. Az őt követő Huszák 
Anna buzogánygyakorlatával Junior B kategóriában az Országos bajnokság 2. helyezettje. A 
tornászlányok felkészítője Zémann Erika. Ezután Tornya Erika: Milyennek képzeled el az ideális 
iskolát című írását a 4.a-s Kucsera Tamás adta elő. Vers- és prózamondóink a kerületi versenyen 
képviselik majd iskolánkat, így ezúton is sok sikert kívánunk nekik. Ünnepi műsorunkat a Csepeli 
Akrobatikus Rock’roll Csapat produkciója zárta. Felkészítőjük Tramontini Péter. 

Ezt követően került sor a rendkívüli izgalmakkal, könnyekkel és nevetéssel vegyített 
megfeszített küzdelemre a négy csapat között. Kuris Gabi néni és Orosz Laci  bácsi kitett magáért 
segítőivel: rendkívül sokoldalú, mindenféle fizikai erőt és állóképességet igénylő próbatétel elé állította 
a bajvívókat, akik a mátyási konyhaművészetet idézték meg a feladatokkal. Zsákban futástól a 
lufiterelgetésen át a kötélhúzásig számtalan középkori játékelemet is becsempésztek a viadalba. A 
legnagyobb sikere a páros csokievésnek volt. 
http://www.kolozsvari.hu/index.php/en/dok-programok 

 

http://www.kolozsvari.hu/index.php/en/dok-programok
http://www.kolozsvari.hu/index.php/en/component/phocagallery/category/153-matyasnap2015

	Mátyás nap 2015

