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 „Mátyás király 
nyomában” 

        háromnapos rendezvény  
melyet a Szent István Szociális 

Központban szerveztük meg, Mátyás 

király születésének 575. és trónra 

lépésének 560. évfordulója alkalmából, 

azzal a céllal, hogy a Szentjobbon élő 

gyerekeknek alkalmat biztosítsunk 

alaposabban megismerni híres 

királyunk életét, történelmi 

személyiségét.  

 

 

A 

rendézvény főtámogatója az RMDSZ 

és a Communitas Alapítvány volt.  

Köszönünk minden támogatást 

és legfőképpen a megjelent gyerekek 

aktív jelenlétét a rendezvényen.  

 Élményeikről, ők maguk számoltak be: 

L. Gabriella (13 éves) 

- Nekem nagyon 

tetszettek a Mátyás 

király napok. Főleg az 

amikor a mesét adtuk 

elő és  különféle 

ruhákat lehetett 

készíteni. A mi 

csoportunk „Az okos 

leány” nevű mesét adta 

elő.  Én egy 

udvarhölgy voltam. Mind a három nap nagyon szép volt és sok 

mindent tanultam Mátyás királyról. Köszönjük, hogy ezeket a 

napokat megszervezték nekünk! 

K. István (14 éves) 

- Pénteken 10-kor kezdődtek a Mátyás király napok a regisztrációval. Miután mindenki felratkozott, Szerafina 

nővér beszélt nekünk Mátyás királyról és egy filmet néztünk meg közösen a király életéről. Szombaton 

mesenapot tartottunk. Csoportokra voltunk osztva 

és minden csoport választott egy mesét, amit 

egymásnak előadtunk. Vasárnap reggel 7-kor 

indultunk Kolozsvárra. Mikor megérkeztünk 

megnéztük a Mátyás szobrot, majd misére mentünk 

a Szent Mihály templomba és utána megnéztük azt 

a házat amelyben Mátyás király született.  Nekem a 

legjobban az a nap tetszett, amikor a meséket adtuk 

elő és az amikor kirándultunk. Köszönjük Zsolti 

bácsinak, hogy elvitt minket az autóbusszal és 

Szerafina nővérnek, hogy ezt megszervezte 

nekünk. Remélem, hogy máskor is lesz még ilyen 

szép napunk! 

     
      

    
      
    

     
    

     
    

   
   

     
    

     
   

- Anlässlich des 575. Jubiläumsjahres 
der Geburt und 560. Jubiläumsjahres der 
Thronerhebung von König Mathias 
haben wir die Veranstaltung „Auf den 
Spuren von König Mathias” organisiert. 
Das Ziel war, unseren Kindern eine 
Möglichkeit zu bieten, dass sie das 
Leben unseres berühmten Königs und 
seine geschichtliche Persönlichkeit 
besser kennenlernen. Die Veranstaltung 
dauerte drei Tage lang: ein geschicht-
licher Tag, ein Märchentag und ein Aus-
flugtag nach Klausenburg, Geburtsort 
von König Mathias.

 - Gemäß der Berichte der Kinder war 
unsere Veranstaltung sehr erfolgreich. 
Auch das jüngste Kind konnte etwas 
vom Leben des Königs Mathias sagen.

 - Herzlichen Dank an die Ungarische 
Minderheitspartei und an die Stiftung 
Communitas für die Möglichkeit dieser 
historischen Fahrt.



Július  5-én 

kanalas zsanett és roli 
Július 7-és 

patcas ferencz   

tölti a 18-ik életévét 

Július 10-én 

hamza bobi-nak kívánunk  

 

Sz. Andrea (13 éves): -  Pénteken volt az első Mátyás király 

nap. Ekkor sokat hallottunk a király életéről és tetteiről, majd közösen 

énekeltünk és készítettünk egy plakátot. Szombaton Mátyás királyról 

szóló meséket adtunk elő. Nagyon jó volt, hogy mindenkinek jutott 

szerep és jókat nevettünk. Vasárnap reggel korán indultunk 

Kolozsvárra, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Láttuk a Mátyás 

király szobrát, majd bementünk a templomba, amely teljesen más volt 

mint a miénk mert gótikus stílusú. Láttuk a Mátyás király szülőházát 

is és az egész nap nagyon jó volt. A buszban sokat énekeltünk és jól 

szórakoztunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


