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A Diadal Úti Általános 
Iskola minden évben mél-
tó módon emlékezik meg 
a magyar kultúra napjáról. 
Január 24-én az iskola au-
lájában nyílt egykori tanít-
ványuk, Pusztai Judit – a 
Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem harmadéves tex-
til szakos hallgatója – ki-
állítása, amit Breitkopfné 
Losovy Beáta Budapestért 
díjas tanár és Vereczkey 
Szilvia Ferenczy Noémi-
díjas textilművész nyitott 
meg.

Az iskola hetedik, nyol-
cadik osztályos tanulói köz-
ismereti vetélkedőn mérték 
össze, ki tud többet a ma-
gyar kultúráról, az ötödik 
és hatodik osztályos diákok 
pedig kerületi múzeumi sé-
tán vettek részt, amelynek 
keretében megismerkedtek 
a rákoshegyi Erdős Renée 
Házzal, a rákoskeresztúri 
Vigyázó Sándor Művelő-
dési Házzal és a rákosligeti 
Csekovszky-gyűjtemény és 
Kiállítóházzal. Mindhárom 
helyszínen tárlatvezetők fo-

gadták az ifjú látogatókat, 
akik nem csak az épületek-
kel, de az ünnep alkalmából 

megnyílt kiállításokkal is 
megismerkedhettek.

 Szakács Zsuzsa 

2012. február 18-án, 15 órától immár nyolcadik alkalommal 
rendezi meg az Újlak Utcai Általános Iskola Szülői Munka-
közössége és az iskola vezetése a Jótékonysági Családi Farsan-
gi Bálját. A már megszokott, kiemelt színvonalon várjuk a 
szórakozni vágyó kicsiket és 
nagyokat. Különböző tánc- 
és énekprodukciókkal, jel-
mezes felvonulással, arcfes-
téssel, discóval és ingyenes 
fotózással várunk mindenkit. 
Ismét megrendezzük a kicsik-
nek a nagysikert aratott mini 
discót - DJ Sylva. Ebben az 
évben az X-Faktor sztárjai, 
az Apollo23 szórakozatják a 
közönséget. Értékes tombo-

lanyeremények kerülnek sorsolásra. A rendezvény ideje alatt 
ruhatár és büfé működik.

Belépők: gyermek 500 Ft, felnőtt 1000 Ft, családi (2 felnőtt 
+ 2 gyermek) 2500 Ft, 6 éves korig ingyenes. Jegyek a rendez-

vény helyszínén kaphatók. 
20 és 22 óra között 400 forin-
tos belépő ellenében discót 
rendezünk, kizárólag az isko-
la jelenlegi felsős tanulói szá-
mára - DJ Dr. Classic. 

Bővebb tájékoztatást az is-
kola honlapján (http://www.
ujlaku-altisk.sulinet.hu) ta-
lálnak. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

 A szervezők

A magyar kultúra napja alkalmából könyvárusítással egybe-
kötött műsoros délutánt szervezett a Piroska Óvoda január 
25-én. Először az Ovi néptánc csoport mutatkozott be, majd 
az apróságok magyar népi mondókákat, verseket adtak elő. A 
műsor zárásaként Jenei Mónika, a Vigyázó Sándor Művelő-

dési Ház igazgatóhelyet-
tese – civilben az Ascher 
Oszkár Színház művésze 
– mondott mesét. Az ese-
ményen részt vett Hatva-
ni Zoltán és Virág Mihály 
önkormányzati képviselő 
is. Kili Tamás 

Idén is megrendezik a kerület valamennyi óvodáját megmoz-
gató Makk Marci sportversenyt, amelynek március 10-én 9 
órától az Újlak utcai Általános Iskola ad otthont.

Ebben az évben a Hétszínvirág Óvoda kapta a megtisztelő 
feladatot a verseny megszervezésére, lebonyolítására.

Rákosmente Önkormányzatának képviselő-testülete idén 
is 300.000 forinttal támogatja a rendezvényt.
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