
JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat (továbbiakban: JLÖ) 

testületének 2017. december 11.-én 16:00 órakor megtartott 
2017. évi közmeghallgatással kapcsolatos Képviselő-testületi üléséről. 

Helyszín: Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal/ Bp. VIII. 
Baross utca 63-67 I. em. 100. sz. terem/ 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

Nagyné Trzcinska Renáta elnök megnyitja az ülést, a megjelentek üdvözlése után 
megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen (levél formájában, meghívó kifüggesztésével a Bp., 
Vajdahunyad u. 1/b. szám alatti Nemzetiségi Irodában) került összehívásra. 

Megállapítja, hogy a testület 2 fővel határozatképes. 

Nagyné Trzcinska Renáta 
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Bíróné 
Hasznos Hanna személyét jegyzőkönyvvezetőnek és Dr. Várnai Dorota Izabela képviselőt a 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Bíróné Hasznos Hanna 
elfogadja a jelölést 

Dr. Várnai Dorota Izabela 
elfogadja a jelölést 

Nagyné Trzcinska Renáta 
Szavazásra teszi fel Bíróné Hasznos Hanna személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Dr. Várnai 
Dorota Izabela képviselő személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat úgy dönt, hogy Bíróné Hasznos Hanna személyét 
jegyzőkönyv vezetőnek és Dr. Várnai Dorota Izabela képviselő személyét a jegyzőkönyv 
hitelesítésére elfogadja. 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 138/2017. (XII. 11.) számú határozata 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíróné 
Hasznos Hanna személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Dr. Várnai Dorota Izabela 
képviselő személyét elfogadja a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat közmeghallgatás 
üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
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Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 138/2017. flfll.il.1 számú határozata 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíróné 
Hasznos Hanna személyét jegyzőkönyv vezetőnek és Dr. Várnai Dorota Izabela 
képviselő személyét elfogadja a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 8. rendes ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Nagyné Trzcinska Renáta elnök 
Szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontot: 

1. Közmeghallgatás 
Előterjesztő Nagyné Trzcinska Renáta elnök 

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
69/2017. (XII. 10.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 139/2016.(XII.ll.) számú határozata 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a 8. rendes ülésének 
napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Közmeghallgatás 
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renáta elnök 

Nagyné Trzcinska Renáta elnök szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta a 
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat tagjait, majd beszámolt időrendi sorrendben a 2017. 
évben megvalósított tevékenységükről. 
(A közmeghallgatáson készült jelenléti ívet az 1. számú melléklet tartalmazza, a 2. számú 
melléklet az újságban történt meghirdetés, 3. számú melléklet a meghívó) 

Ezután ismerteti a 2017. év legfontosabb eseményeit: 

Lelkem Tükrében című képkiállítás 
2017. január 18-án a Körösi Csorna Sándor Kulturális Központ rendezésében , a Kő- Café 
Galériában (1105 Budapest, Előd u. 1.) megrendezésre kerülő Danka Zoltán elnök-helyettes 
festmény kiállítása. A nyomdai költségeihez, a színes könyvjelzők legyártatásához járult 
hozzá .A nyílt rendezvény meghirdetésre került a Körösi Csorna Sándor Kulturális 
Központban, a Kő- Café Galériában, a Pataki Művelődési Házban, valamint a Józsefvárosi 
Nemzetiségi Irodában. 

2017. január 28. Lengyel Bál 
Az Országos Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 2017. január 28-
an rendezte meg a már tradícióvá vált Lengyel Bált, melyen a józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat képviselői és józsefvárosi lengyel lakosok is részt vettek. A Bál helyszíne 
Hotel Hungária 1074 Budapest Rákóczi út 90. 

2017. február 24. Ifjúsági Farsang 
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Magyarországon élő lengyel és magyar fiatalok, köztük józsefvárosiak, részt vettek a XIII ker. 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megrendezett Ifjúsági Farsangon. A 
rendezvényen lengyel filmek kerültek bemutatásra, majd festmény kiállításának megnyitója 
volt. Az este folyamán zene mellett szórákoztak, táncoltak a fiatalok. 

2017. március 1. Farsangi találkozó 
A Magyarországon élő lengyeleknek és a józsefvárosi lengyel lakosoknak a Józsefvárosi 
Nnemzetiségi Iirodában Farsangi találkozót szervezetünk. A rendezvényen vidám zene 
mellett elbeszélgettünk, újévi köszöntővel, pohár pezsgővel és fogadással megünnepeltünk a 
2017. évet. 

2017. március 8. Nőnap 
2017. március 13-án megtartottuk a Nőnapi ünnepséget a Józsefvárosi Nemzetiségi Irodában, 
beszédet és jó kívánságokat mondott Danka Zoltán elnök-helyettes. Ezután fogadással 
megünnepeltük a megjelent lengyel és magyar józsefvárosi és más kerületből érkező nőket. 

2017. március 14. Bem József szobor koszorúzása 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2017. március 14. napján a Bem József szobornál 
koszorúzást szervezett Bem József születésnapjának 223. évfordulója alkalmából. Ünnepi 
beszéd, és koszorúzás után meghallgattuk a fellépő lengyel kórust. 

2017. március 15. Horváth Mihály téren koszorúzás 
Magyarország Nemzeti Ünnepe alkalmából a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat képviselő-
testületének tagjai részt vettek a Horváth Mihály téri emlékműnél megrendezett koszorúzáson, 
ahol szintén megjelentek a józsefvárosi lengyel lakosok is. Az ünnepségen meghallgattuk az 
ünnepi beszédeket és megtekintettük az ünnepi előadásokat. 

Szent Kinga kórus támogatása 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert 

Egyesülete részére 15 e Ft támogatást utólagosan biztosított a 2017. május 01-én megtartott 
Magyarországi Lengyel Kórusok találkozója alkalmából a Magyarországi Lengyel 
Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete keretében működő Szent Kinga kórus részére kotta 
beszerzésre és meghívók elkészítési költségeire fordított. A rendezvény a Budapest Fasori 
Evangélikus Gimnáziumban került megrendezésre 1071 Budapest, Városligeti Fasor 17-21. 
szám alatt, a rendezvény fővédnöke Prof. Jerzy Snopper Lengyelország Magyarországi 
meghatalmazottja és rendkívüli nagykövete. Az ünnepség során került átadásra a Kerényi 
Grácia Ösztöndíj. A műsorban fellépett az Akord kórus Győrből, a Fryderyk Chopin kórus 
Békéscsabáról és a nyíregyházi Lengyel - Magyar Dalárda. 

2017. május 3. Lengyel Alkotmány ünnepe 
A Lengyel Alkotmány ünnepe megrendezésre került 2017. május 31-én a Nemzetiségi 
Irodában, a VIII. kerületi lengyel nemzetiségű lakosok meghívásával. A rendezvény 
programja : lengyel történelmi megemlékezés, versek felolvasása dr. Várnai Dorota Izabella 
irodalom tanár és történész előadásban, közös éneklés, és egy lengyel történelmi 
dokumentumfilm vetítése, és ebből az alkalmából elkészített festményének bemutatása sor 
került.. A világ második és Európa első modern, kartáli alkotmánya, melyet 1791. május 3-án 
fogadott el a lengyel-litván unió államának. 

2017. május 2. Anyák napja 
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A rendezvényen zenével, állófogadással, beszélgetéssel és anyák napi versekkel köszöntöttük 
az édesanyákat. Együtt hallgattuk a lengyel és a magyar dalokat, majd énekeltünk is. 

2017. máius 20. Sokszínű Józsefváros 
2017. május 20-án a Társak a Teleki térért Egyesülettel közös rendezvényt szerveztünk a 
„Sokszínű Józsefváros" programsorozatán belül a Teleki téren, „Híd a kultúrák 
közötf'címmel. A rendezvényen a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat gasztronómiai 
bemutató keretén belül lengyel nemzetiségi ételeket prezentált. 

2017.iúnius 17. Polonia nap 
2017. június 17-én nagyszabású ünnepség keretében tartották meg a Polónia Napot, a 
magyarországi lengyelség napját Budapesten, immár 24. alkalommal, melyen a Józsefvárosi 
Lengyel Önkormányzat képviselői és józsefvárosi lakosok is részt vettek. A parádés 
felvonulást középkori ruhás lovasok vezették, őket követték a Szent László lángot hordozó 
Wysocki ^Légió tagjai, a Szent László Zászlós Lovagi Rend, az Olsztynból érkezett 
„Kortowo" népzene- és táncegyüttes tagjai, és az ünnepség résztvevői. 
A Belvárosi Színházban került sor a Szent László Díj, valamint a Magyarországi Lengyelek 
Emlékérem idei átadására. Majd kezdetét vette az állófogadás, a kötetlen beszélgetés. 

2017. évben képzőművészeti foglalkozások 
2017. évben is folyattuk a kézműves foglakozásokat a józsefvárosi lengyel 
szimpatizánsoknak, magyar és lengyel származású, Magyarországon született gyerekeknek és 
fiataloknak. A foglalkozások témája a lengyel történelem, történelmi hősök, személyek, 
néprajz, népviselet, lengyel városok, építészet, lengyel tájak rajzolása, festészete, agyagozása.' 
Foglalkozásvezető Nagy Karolina lengyel származású szobrász, vizuális tanár mutatta be a 
részvevőknek az új technikákat a rajzolásban, a festésben, a mintázásban. Munka közben szólt 
a lengyel zene. 
Szünetben a részvevőket finom uzsonnával kínáltuk. Itt megköszönöm a szülőknek és 
nagymamáknak, hogy elkísérték a kisebb gyerekeket. 
2017. évben 14 foglalkozást terveztünk, ebből hatot tudtunk megvalósítani a megnyert 2017. 
évi települési önkormányzat pályázati támogatásának köszönhetően. 

Augusztus 1. „W" óra 
2017. augusztus 1-én a „W óra" 73. évfordulója alkalmából részt vett a solymári temetőben a 
Varsói felkelés és II. Világháború idején az 1944-ben elesett lengyel pilóták tiszteletére. A 
beszédek és koszorúzások után „W" órán az az 17:00 óra 1 perckor csendben 
megemlékeztünk varsói felkelés kitöréséről. 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat képviselő-testületének tagjai virágcsokrot helyeztek el 
a lengyel pilóták tiszteletére. 

2017. augusztus 7. Derenk - a régi lengyel falu - romjainál a hagyományos Derenki 
búcsú 
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat képviselő - testülete és józsefvárosi lengyel lakók részt 
vettek a derenki kápolnánál tartott magyar - lengyel szentmisén és koszorúzáson, a derenki 
temetőben, majd kulturális programon. 

2017. augusztus 20-i ünnepség 
2017. augusztus 24-én megtartottuk, az augusztus 20-i ünnepséget a Józsefvárosi Nemzetiségi 
Házban. A megemlékezést alkalmi zenével és fogadással ünnepeltük. 
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2017. szeptember 7- szeptember 10 Szakmai utazás Lengyelországba 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2017. szeptember 7. és 2017. szeptember 10. között 
szakmai utazást szervezett Lengyelországba Przemyslbe, Rzeszówba, Lancutba és 
Krasiczynba. 

2017. szeptember 1 . II. világháború kitörése Lengyelországban 
2016. szeptember 20-án Önkormányzatunk megemlékezést tartott a II. világháború 
Lengyelországban történő kitörésének 78. évfordulója alkalmából a Józsefvárosi Nemzetiségi 
Irodán. A témához kapcsolódó történelmi film vetítésével, beszélgetéssel és állófogadással 
köszöntöttük a vendégeket. 

2017. szeptember 19. 
A budapesti lengyelség diplomatái és a képviselői ünnepséget rendeztek a történelmi 
évforduló tiszteletére szeptember 17-én. A lengyel diplomaták, többek között Lengyelország 
magyarországi nagykövete, Román Kowalski és a magyarországi lengyelség szervezeteinek a 
képviselői megkoszorúzták a budapesti Katyn Emlékművet a Szovjetunió Lengyelország 
elleni támadásának az előestjének emlékére. 
Az óbudai emlékműnél tartott ünnepségen részt vett minden magyarországi polóniai 
szervezet, valamint önkormányzat képviselője. 2017. szeptember 17.-e egy nagyon fontos 
évforduló Magyarországon, ugyanis már 1939 szeptember 18.-án átlépték a magyar határt az 
első menekültek, akik a német és az orosz hadsereg szorításában voltak". 

2017. október 1. Sport Nap 
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat sport napot rendezett, melyen a képviselők és a 
józsefvárosi lengyel nemzetiségű gyerekek is részt vettek. 
Október 1-én a Budapest I. kerületi Czakó utcában található Sportcentrumban megtartották a 
hagyományosan az Országos Lengyel Önkormányzat által szervezett Sportnapot, amelyen 
számos érdekes program volt. Mi is részt vettünk rajta. 

2017. október 13-án Festmény kiállítás 
Kugler Szalonban, a Budapest V ker. Sütő utcában került megrendezésre a festő kiállítás 
megnyitója. A kiállításon többi között megtekinthettük Danka Zoltán J.L.Ö. elnök-helyettes 
festményeit. 

Megemlékezés az október 23-i nemzeti ünnepről 
2017. október 23-án részt vettünk a Corvin mozi előtt megrendezésre kerülő ünnepségen. 
Meghallgattuk a beszédeket, részt vettünk a koszorúzáson, a Pesti Srác szobornál lengyel 
színekben átkötött szalaggal elhelyeztünk virágcsokrot az 1956-os hősök tiszteletére. Ezután 
Corvin mozi lépcsőjén megnéztük az ebből az alkalomból előadott pantomim színházi, 
nagyon megható előadást. 

Halottak napja 2017. november 1. 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2017. november 1-én halottak napja alkalmából részt 
vett az ünnepélyes szentmisén és az Új Köztemetőben a hősi halált halt lengyel katonák 
síremlékének koszorúzásán. A lengyel konzul beszédet tartott, utána lengyel szervezetek és 
képviselők koszorúztak. 

2017. november 19. VIII. Chopin zongoraverseny 
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November 19-én a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megtartották a VIII. Ferenczy 
György zongoraverseny gálakoncertjét, melyet a nevével fémjelzett alapítvány szervezett. 
Részt vettünk a kerület lakóival a Chopin koncertben. 

Világjáró" előadások 
2017. évben ötödik alkalommal tartott Baka Miklós építész előadást Lengyelország északi 
városainak építészeti stílusáról, a lengyel szokásokról, és emberekről, valamint a külföldi 
kapcsolatokról. 

2017. November 11. a Lengyel Függetlenség Napja 
2017. november 8-án ünnepséget tartottuk Józsefvárosi Nemzetiségi Irodában a Lengyel 
Függetlenségi napja alkalomból álló fogadást rendeztünk, beszédet mondtunk, alkalmi dalokat 
énekeltünk, verseket olvastunk fel, így emlékeztünk meg. 

2017. november 11-én Józef Pilsudzki emléktáblánál koszorúzás 
1126 Budapest, Apór Vilmos téren a Lengyel Függetlenség Ünnepe alkalomból koszorúzás 
volt, melyen a J.L.Ö. képviselők és józsefvárosi lakosok is részt vettek. 

2017. november. 12-én - November 11. Lengyel Függetlenség Napja 
2017. november 12.-én Józsefvárosi Lengyel függetlenség napja alkalmából megemlékezést 
szervezett a Lengyel Önkormányzat és a Fővárosi Lengyel Önkormányzat közösen. A „2017. 
november 11." című rendezvény az Aranytíz Művelődési Házban került megrendezésre, 
krakkói művészek előadásban, melynek során hallható volt a „Mielőtt a szerelem összeköti a 
szíveket" című koncert, - mely lengyel zene a romantika korszakról. A lengyel színpadi 
előadással összefüggésben, 20 e Ft összeghatárig virágkosár megvásárlásával járult hozzá a 
színpad díszítéséhez. 

A közmeghallgatás után a következő rendezvények kerülnek 

Karácsonyi ünnepség 
A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2017. december 11-én hagyományőrző karácsonyi 
ünnepséget rendeze a józsefvárosi lengyel lakosoknak. A karácsonyi ünnepségen 
hagyományos ostyatörés, lengyel karácsonyi dalok- kol^dy közös énekeléssel, valamint fellép 
Csordás Teresa, aki harmonikán játszik és Gulyás László, aki klarinéton. Lengyel karácsonyi 
ételekből készített, vacsorával egybekötött állófogadás rendezünk. 

Karácsonyi „Senior találkozó"támogatása 
2017. december 19-én a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével 
közös megrendezésre kerül az Egyesület székházában, az idős lengyelek karácsonya a -
„Senior találkozó". Helyszíne: 1103 Budapest, Óhegy utca 11. A Józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat rendezvénykö91tségeihez támogatási szerződés keretében 20 e Ft összeggel 
járult hozzá. 

2017. évi évbúcsúztató ünnepség 
2017. december 29-én a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 2017. évbúcsúztató rendezvényt 
szervezett a józsefvárosi lengyeleknek a Józsefvárosi Nemzetiségi Irodában. 

Tevékenységünkhöz a forrást a központi támogatás, helyi önkormányzati támogatás, helyi 
önkormányzati pályázati támogatás, és a központi feladatalapú támogatásokon nyert összegek 
biztosították. 
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Miután megállapítja, hogy további kérdés hozzászólás nincs szavazást rendel el. 

Szavazásnál jelen van 2 képviselő 

A határozathoz egyszerű szótöbbség szükséges 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 139/2016.(XII.ll.) számú határozata 

A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közmeghallgatás beszámolóját egyhangúan elfogadja. 

Felelős: Nagyné Trzcinska Renáta elnök 
Határidő: 2017. december 11. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
a határozatot. 

Az elnök a beszámoló után megkérdezte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatosan 
kérdés, hozzászólás nem merült-e fel. Mivel senki nem kívánt hozzászólni, ezért az elnök 
megköszönte a közmeghallgatáson való részvételét a jelenlévőknek. 

A közmeghallgatáson készült jelenléti ívet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza, 2. 
számú melléklet meghívó, amely a 1082. Bp., Vajdahunyad u. 1/b. szám alatti Nemzetiségi 
Irodában is kifüggesztésre került, 3. sz. melléklet az újságban történő meghirdetés. 

Nagyné Trzcinska Renáta elnök miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, és 
nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés, megköszöni a képviselő-testületi tagok munkáját. 
Az ülést 18:00 órakor bezáija. 

P.H. 

jegyzőkönyv hitelesítő elhök 

Jegyzőkö 
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X,. sz. melléklet 

A Józsefvárosi Lengyel Űnkormányiat 
Képviselő-testülete 

2017. december 11-én [hétfői 16:00 órai kezdettel 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart. 
Helyszín: Budapest lflll. ker. Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
/ Bp. Vili. Baross utca 63-671. em. 100. sz. terem/ 

A Közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdéseket tehetnek fel, ill. közérdekű javaslatokat 
tehetnek. 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevében 
Nagyné Trzcinska Renáta elnök 

Sm k* 
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MOZAIK í j 

i 

Időpont: december 7., 
10.00-12.00 ; 

Vendégünk: Deák Edit. 
Szeretettel várunk! 
Cím: Magdolna utca 47. 
A programon való részvétel ingyenes. 

•14,00-18.00 
FESTŐMŰHELY 

14,00-18,00 
FESTŐMŰHELY 

10,00-18,00 
FESTŐMŰHELY 

15,00-18,00 
FOCI KLUB (6+) 

16,00-19,00 
NYITOTT HÁZ 

16,00-19,00 
-YQLO (+12) 

igiÉpIViMMii 
f i s litóSö^®!® iv Îf̂ /foi 

Nemzetiségi önkormányzati közmeghallgatások 
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdéseket tehetnekfel, illetve közérdekű javaslatokat tehetnek. 

Józsefvárosi 
Bolgár Önkormányzat 

Időpont: december 13., 17.00 óra 
Helyszín: Bolgár Országos 

Önkormányzat 
(1062 Budapest, Bajza u. 44.) 

Józsefvárosi 
Lengyel Önkormányzat 

Időpont: december 11„ 16.00 óra 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
(Baross utca 63-67., I. em., 100.) 

Józsefvárosi 
Német Önkormányzat 

Időpont: december 18., 15.00 óra 
Helyszín: Nemzetiségi Iroda 

(Vajdahunyad utca l/b.) 

Józsefvárosi 
Ruszin Önkormányzat 

Időpont: december 9., 15.00 óra 
Helyszín: Fővárosi Ruszin 

Önkormányzat 
(1054 Budapest, Akadémia u. 1.) 

Józsefvárosi 
Szerb Önkormányzat 

Időpont: december 10., 15.00 óra 
Helyszín: Nemzetiségi Iroda 

i( Vajdahunyad utca l/b.) 

• k 
Józsefvárosi 

Szlovák Önkormányzat 
Időpont: december 17.00 óra 

Helyszín: IX. kerület, Közraktár u. 34., 
II. emelet 

Minden érdeklődőt szeretéttel várnak! 

16,00-18,00 
ÖKO DESIGN 

MŰHELY 

2017. december 13-án reggel 8-tól este 6-ig 
j duplum példányokból vásárolhatnak akár 

a kiadáskori eredeti áron 
,, , ^a Vasas Központi Könyvtár Alapítványnál. 

" ..(VIII. kerület, Magdolna u. 5-7.) 
r i_ • ' 'Az állomány jellegéről 
l a www.vasaskonyvtar.hu/Katalogiisok.html Iliikre 
' V - k a t t i n t v a az online katalógusból tájékozódhatnak! 
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http://www.vasaskonyvtar.hu/Katalogiisok.html
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2017. Képzőművés zeti foglalkozások 

2017. Teleki téri rendezvény 

2017. koszorúzás Katyn Emlékműnél 
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