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Előszó
Eredményes évet tudhat maga mögött a Turulmadár Ifjúsági Iroda. Ha a 2011-es évet a megújulás
évének neveztük, akkor a 2012-es év mindenképpen az építkezés esztendejének tekinthető. Új
programok indultak be az iroda keretében, amelyek jelentős közösségi támogatást élveznek és
hiánypótlóak a maguk nemében.
A 2012-es év programjait nagyobb csoportba sorolhatjuk: az első az önkénteseink számára szervezett
programokat tartalmazza, a második csoportban a nyilvános programoké volt a főszerep.
A belső programok sorából kiemelhetjük: önkéntes táborunkat, az „Erdélyország az én hazám”
tanulmányútjainkat, csapatépítő összejöveteleinket és új önkéntes kampányunkat a fiatalok számára.
Nyilvános programjaink sorából a legjelentősebbek: a Nagy Műveltségi Vetélkedő, a Berde Mózsa kör,
az Önkéntes Kupa, a Tégy jót, feleselgess könyveiddel gyűjtés és elindítottunk egy felmérést is a
fiatalok körében.
Az idén 8 új önkéntes csatlakozott csapatunkhoz, akik tehetségükkel és odaadássukkal segítik a
szervezet céljainak megvalósulását. A rendezvényeinken összesen 317 fiatal és gyermek vett részt a
2012-es évben. Önkénteseink összesen 1.311,5 óra tevékenységet fejtettek ki, 24 tervezett
megbeszélésen vettek részt. Az irodánk, rendszeres nyitva tartással áll a hét öt napján a fiatalok
rendelkezésére a Lábas Ház 8-as termében.
A 2013-as év az iroda számára a fejlesztés éve lesz, ami a meglévő programok fejlesztését, valamint
új programok elindítását jelent. Az iroda továbbra is a fiatalok és gyermekek fejlesztőközpontja kíván
lenni az elkövetkezendő években, felkarolva - lehetőségéhez mérten- azokat, akik valamilyen
segítségre szorulnak városunkban és megyénkben egyaránt.
Köszönjük partnereinknek és támogatóinknak az együttműködést, bizalmat és a támogatást!
Furus Levente elnök,
Turulmadár Ifjúsági Iroda
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Nagy Műveltségi Vetélkedő
Sepsiszentgyörgyi középiskolásoknak szervezett nagyszabású Műveltségi Vetélkedőt a Turulmadár
Ifjúsági Iroda. A március 10-én megrendezett többfordulós versenyen 11 háromtagú csapat mérhette
össze tudását, kreativitását. Az első fordulóban a csapatok, s azok tagjainak bemutatkozásé volt a
főszerep, ezt követően pedig a 100 kérdésből álló, történelem, irodalom, sport, művészet témaköröket
érintő tesztlapot kellett kitölteniük. A következő fordulóba csupán 5 csapat juthatott tovább.
Itt az egyik magyarországi kereskedelmi csatorna kvízműsorához hasonló, de sok mindenben eltérő
lefolyású feladatban kellett bizonyítaniuk a fiataloknak. Végül pedig az utolsó fordulóba bejutott két
döntős csapat egy-egy tagja 50-50 borítékot kapott, melyekben híres személyek neveit találták, akik
munkásságát -a rendelkezésre álló 7 perc alatt- körül kellett írniuk, illetve a másik két csapattagnak
kitalálniuk kiről is van szó. A 300 RON-os fődíjat a Barátok csapata vihette haza, név szerint Tóth
Gödri Iringó, Ghinea Loránd és Oláh Szabolcs. Az ugyancsak dobogós II. (Corvinesz), illetve III.
helyezett (V.U.B-Verseny Után Borozunk) csapatok elismerő oklevéllel, illetve a Charta nyomda által
felajánlott értékes könyvnyereményekkel gazdagodhattak.
A verseny jó hangulatban zajlott, a jelenlevők egyhangúan pozitívan véleményezték az eseményt,
amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a kiesettek is végigvárták az utolsó fordulót. A siker és a
rengeteg pozitív visszajelzés eredményeképpen, a Turulmadár Ifjúsági Iroda folytatást tervez a
vetélkedő számára.
Támogató:
Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa
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Berde Mózsa kör
Szellemi cipó a Turul Irodában
Gyermeknapon indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda új programja, a Berde Mózsa kör.
A kör célja a csonka családok, árvák, nehéz körülmények között élő gyerekek lelki örökbefogadása,
készségeinek fejlesztése családias környezetben. A program révén, az iroda olyan gyermekek
számára biztosít fejlődési és tanulási lehetőséget, akik szerény anyagi körülmények között élnek,
nagycsaládból származnak vagy egyéb társadalmi problémával küzdenek. A foglalkozásokon,
elsősorban I-IV. osztályosok diákok vehetnek részt, de már önkéntesnek jelentkeztek idősebb fiatalok
is.
A szülők elmondása szerint, a mai világban nehéz két órát áldozni egy ilyen játékos foglalkozásra, de
számukra is nagyon kellemes és hasznos kikapcsolódásnak bizonyult. A kör tevékenységei, heti
rendszerességgel zajlanak két csoportban, minden péntek délután
Számszerű eredmények 2012-ben:






résztvevő gyermekek száma: 20 fő
foglalkozások száma: 16
egy évértékelő megrendezése, karácsonyi ajándékozással egybekötve,
egy tanulmányút megszervezése,
egy temetőtakarítási programban való részvétel.

Sajtóvisszhang a Háromszék napilapban:
Bensőséges hangulatú, játékos évzárón vették számba szerda délután sepsiszentgyörgyi szülők, mi
mindent tanultak, hogyan fejlődtek gyermekeik a közel fél éve indított Berde Mózsa Kör
foglalkozásain. A megyeszékhelyi Turulmadár Ifjúsági Iroda kezdeményezése több hónapos tervezést
követően valósult meg, így heti egy alkalommal csonka családokból származó, nehéz körülmények
között élő gyerekek, árvák készségeinek fejlesztését vállalták fel a Lábas Házban található iroda
biztonságos környezetében.
Szabó Adél Júlia unitárius lelkész és Deregus Ildikó foglalkozásvezető mellett további önkéntesek
gondoskodnak a „lelki örökbefogadásról”, arról, hogy a gyerekek játékos, felszabadult hangulatban ne
csak tanuljanak, tevékenykedjenek, de meg is nyíljanak egymás előtt, szívük-lelkük bánatát és örömét
is merjék megosztani, s ha kell, segítséget kérjenek. Ez a kör attól más és attól értékes, hogy úgy
vagyunk itt, mint egy családban, senki sincs egyedül a nehézségben, tudunk egymás előtt őszinték
lenni – jegyezte meg Szabó Adél.
A szülők úgy látják, gyermekeik örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, egy édesanya pedig azt is
elmondta: két lánya összeszokott, „összesimult” ezeken a délutánokon, az önkéntesek öt hónap alatt
azt a munkát végezték el, amit neki évek alatt nem sikerült. S hogy miért várják annyira a péntek
délutáni találkozókat, már maguk az érintettek sorolták: barátokra tettek szert, és olyasmit tanultak,
amit máshol nem, s miközben képességeiket fejlesztették, azzal más gyerekeknek is örömet
szereztek. Egy tíz év körüli, copfos kislány szerényen vallotta: kiöntheti a lelkét, megkönnyebbül
ezeken a délutánokon.
Berde Mózsa nyomdokain haladva, aki az 1800-as években naponta egy-egy ingyencipót biztosított a
székely diákoknak, a Turul-iroda foglalkozásainak célja szellemi cipót nyújtani a nehéz körülmények
között élő gyermekeknek, akik számára ingyenes a részvétel az egyebek mellett kézimunkát,
hagyományőrzést, tanulást segítő tevékenysége¬ken, közös kirándulásokon. Segítik továbbá
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bekapcsolódásukat a közösségi életbe. A kiadásokat pályázati pénzekből fedezi az iroda – fejtette ki
érdeklődésünkre Furus Levente elnök, aki szerint már a jövő évi programok egy részére is biztosított
az anyagi fedezet.
Demeter Virág Katalin, Háromszék Napilap
Támogatók:
Bethlen Gábor Alap
Balassi Bálint Intézet
Kovászna Megye Tanácsa
Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa
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„Erdélyország az én hazám” - tanulmányutak
Erdélyország az én hazám című program első állomása.
Kétnapos tanulmányi úton vett részt a Turulmadár Ifjúsági Iroda, október 13-14. között. A tavalyi
évben elindított kezdeményezés immár programmá alakult a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében,
melynek célja a fiatalok látókörének szélesítése, hagyományaik megismerése, történelmi tudásuk és
látókörük gyarapítása.
Az első napon Feketetóra látogatott ki a csapat, belekóstolva a vásárnak a forgatagába és annak
fergeteges hangulatába. Visszaúton a körösfői református templomot vehették szemügyre a fiatalok,
meghallgatva annak történetét és megtekintve csodálatos belső festett mennyezetét.
Ezután az Erdélyi magyar kultúra fővárosával ismerkedtek az önkéntesek, meglátogatva Kolozsvár
hírességeinek nagy részt a Szent Mihály katolikus- és a Farkas utcai református templomot, főteret és
egyéb nevezetességeket. A csapat feljuthatott Szent Mihály templom tornyába is, amely Erdély egyik
legmagasabb harangtornya a maga 80 méterével.
Második nap Válaszútra és Bonchidára látogatott a Turul csapat. Válaszúton különlegesen szép
látvány nyújt Kallós Zoltán Múzeum, benne mind az az érték, amely kultúránkat és helyünket
meghatározza a jelen világban. A csapat mezőségi, kalotaszegi, szász és csángó kultúrával és
hagyományokkal, a népi kultúra rendszeretetével, a tájegységek mindennapi életével ismerkedett
meg.A bonchidai Bánffy kastély - mely utunk utolsó állomása volt - szomorú, de ugyanakkor biztató
látvány is nyújt, hiszen jelenleg is zajlik annak restaurálása. Bízunk abban, hogy hamarosan ismét
Erdély legszebb kastélyává válik.
A történelmi ismertetőket a csapat tagjai végezték, bemutatva társaikkal egy-egy épület fontosabb
történelmi adatait. A program elsősorban az iroda önkénteseinek szól, akik aktívan és cselekvően
vesznek részt a szervezet életében.
Izsák Arnold – Róbert
„Erdélyország az én hazám” program második állomása.
November 30-án került sor a Turulmadár Ifjúsági Iroda újabb tanulmányútjára, amelynek keretében
Orbaiszék és Kézdiszék egy részét kereste fel a Turulmadár Ifjúsági Iroda lelkes csapata. Az út első
állomása a Rétyi Nyír természetvédelmi terület volt. Itt a kicsik és nagyok egyaránt az útmutató táblák
segítsége által, a nyír nevezetességeivel ismerkedtek. Kovászna következett, az „ezer borvízforrás
városa”.
A zabolai Református Vártemplom külön színfoltja a térségnek, történetét Beke Tivadar tiszteletes úr
érdekfeszítő előadása révén ismerhettük meg. A vártemplom után a zabolai Csángómúzeum
következett. Látványában és szépségében lenyűgöző, a világörökség részét képező gelencei római
katolikus templom. Történetét, mindenki Icuka nénije révén ismerhették meg a fiatalok.
Kézdivásárhely, mint a térség központja, szép látványt nyújtott udvartereivel. A 20-as udvartérben
található a Gyűjtemények Háza, a gyűjteményt és a város történetét Beke Ernő mutatta be a
résztvevőknek. A tanulmányút utolsó állomása Csernáton, a Haszmann Pál Múzeum, ahol Haszmann
Pál vezette végig a fiatalokat.
Támogató:
Bethlen Gábor Alap
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Turul csapatfejlesztő tábor
2012. szeptember 6-8 közt került sor a kommandói Turultáborra melynek célja az iroda jövőbeni
terveinek felépítése, tartalmának és önkéntesek fejlesztése valamint egy hosszú távú cselekvési terv
meghatározása volt.
Csütörtökön indult útnak a Turulmadár Ifjúsági Iroda csapata, majd az egyesek számára hosszú ám
tanulságos út után kipakoltunk, berendezkedtünk, egy rövid pihenő után megkezdődtek a
tevékenységek: az első nap célja egymás jobb megismerése volt, valamint az új tagok bevezetése a
szervezet életébe, csapatépítés. A tevékenységsorozat rövid bevezetővel kezdődött, amelyet
követően mindenki megosztotta érkezésének célját és a táborral kapcsolatos elvárásait.
A beszélgetést csapatjátékok követték, majd a csapattagok közösen elkészítették a tábor idejére
érvényes szabályzatot. A szabályzat elkészítése után ebéd következett, majd egy rövid pihenő után
Furus Levente, az Turulmadár Ifjúsági Iroda elnöke bemutatta az iroda eddigi tevékenységeit,
működését, melyet a már réginek számító tagok tapasztalataival és az új tagok elvárásaival
kapcsolatos rövid beszélgetés követett. Az érdekes és hasznos eszmecsere után a csapat minden
tagja lehetőséget kapott bemutatni, hogy miben jó és, hogy mivel tudna hozzájárulni az iroda által
szervezett tevékenységekhez. Ezt követte a vacsora, utána meg csapatmunka, a csapatdinamika
fejlesztése melyet az esti kimosakodás, értékelés követett.
A második nap tevékenységei 8:30-tól kezdődtek a reggelivel, majd ezt követte a csapattagok lelki és
szellemi felkészítése a pénteki napra. A pénteki nap témája a civil lét és a civil szervezetek
szerepének megismertetése volt. A tevékenységek során a Turulmadár Ifjúsági Iroda csapata
betekintést nyert a civil szervezetek, pályázatok világába, civil szervezetek működésébe, valamint
tisztázódott az önkéntesség, önkéntes munka fogalma is a beszélgetések során. Ezt követte az ebéd,
majd szabadfoglalkozás, utána csoportos beszélgetés. Egy rövid pihenő után Both Csaba Attila
ismertette az új önkéntesekkel az egykori József Attila kört és annak tevékenységeit, eddigi
eredményeit majd egy tanulságos és elgondolkodtató önismereti játék következett. A József Attila kör
ismertetése után édességkészítésnek fogott neki csapatunk. Az édességek elfogyasztása után a
csapat múzeum- és falulátogatáson vett részt, mely által megismertük Kommandó jellegzetességeit,
hírességeit és rövid történelmét. A tanulságos sétát vacsora követte, utána csapatjátékok, a pénteki
tevékenységek sorát a közös kiértékelés zárta. A harmadik nap tevékenységei reggelivel kezdődtek,
ezt követte az önkéntesek lelki és szellemi felkészítése a napra, majd egy rövid bevezető. A harmadik
nap célja az iroda jövőjének stratégiai megalkotása volt 2014-ig. A tevékenységek során, az iroda
önkéntesei ötletekkel, elképzelésekkel járultak hozzá a Turulmadár Ifjúsági Iroda jövőbeni
működéséhez, mely által sikerült megalkotni az iroda jövőbeni képét 2014-ig. A tevékenységet ebéd
követte, majd a stratégiázás kiértékelése, lezárása és egy végső kiértékelés zárta a tevékenységeket.
A végső kiértékelés után az iroda önkéntesei összecsomagoltak, majd hazaindultak.
Támogatók:
Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa
Communitás Alapítvány
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Önkéntes Kupa
Első alkalommal került sor szombaton, 2012. december 15-én, a Turulmadár Ifjúsági Iroda által
megszervezett Önkéntesek Kupára, amelynek a Puskás Tivadar Szakközépiskola tornaterme adott
otthont. A vetélkedő fő célja az volt, hogy a civil szervezetek egészséges versengés keretén belül
dönthessék el, hogy melyik szervezet önkéntesei a sportosabbak, talpraesettebbek.
A rendhagyó vetélkedőre öt szervezet tagjai jelentkeztek: a Sepsi I.S.E. a vártemplomi I.K.E., a
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, a 14-es számú Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat
és a Puskás Tivadar Diáktanács önkéntesei.
A szervezetek három kategóriában mérethették meg magukat: pókfociban, ügyességi játékokban és
kosárlabdában. Nem csak fizikai állóképességüket tesztelhették, hanem szellemi kihívások elé is
néztek a versenyzők. Az önkéntesek első körben a pókfocit próbálhatták ki. Igazi kihívás volt
számukra, hisz egy eléggé ismeretlen sportágról van szó. Az ismeretlen kihívás viszont igazi
élménnyé alakult át. A kisebb- nagyobb sérülések ellenére mindenki hozta a formáját és jól
szórakozott. A nevetés, a jókedv, az ügyességi játékok során sem maradt el. Ebben a kategóriában
két versenyszám keretei közt került sor a megmérettetésre: a kötélhúzás és a bizalomjáték. A
kötélhúzás az erejük összemérésére adott lehetőséget, míg a bizalomjátékhoz találékonyságukra,
leleményességükre, meg a jó hallásukra volt szükség. A nagy hangzavar ellenére minden csapat
elmondhatja, hogy tagjai bíznak egymásban, hisz sikeresen végrehajtották a bizalomjátékot is. A
pókfocit és az ügyességi játékokat követően kosárlabda-tehetségüket is megcsillogtathatták egymás
előtt a szervezetek. Mivel ez a sportág nagy népszerűségnek örvend, ezért az önkéntesek nagy
szakértelemmel és komolysággal játszottak.
Az Önkéntes Kupa záró mozzanata a díjazás volt. Az legsportosabb szervezetnek a Vártemplomi IKE
csapata bizonyult, őket követte a Puskás Tivadar Diáktanácsa, míg harmadik helyen a
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet végzett. Minden résztvevő szervezet oklevelet kapott,
míg az első három díjazott egy-egy kupával térhetett haza. A rendezvény sikerét első sorban a
szervezetek részvételének, egészséges versenyszellemének és a magukkal hozott jókedvnek
köszönhetjük. Úgy a szervezetek, mint a szervező csapat egyaránt jól érezték magukat és jövőbeli
terveik közt a rendezvény hagyománnyá való alakítását tervezik.
Végezetül a Turulmadár Ifjúsági Iroda köszönetét fejezi ki a résztvevő szervezeteknek és
önkénteseinek a rendezvényen való részvételükért és a jövőben is számítunk az együttműködésre!
Támogatók:
Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa

www.turuliroda.ro

Légy te is önkéntes! – önkéntes kampány
A Turulmadár Ifjúsági Iroda tevékenységeibe és programjaiba önkéntesek jelentkezését várja.
Szervezetünk a kapcsolatépítés, közösségépítés, önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás
lehetőségét biztosítja minden új és régi önkéntese számára. Tevékenységeinkhez megbízható,
fejlődni vágyó fiatalokat keresünk, akik segítenek műhelymunkák lebonyolításában, rendezvények
megszervezésében, anyagok elkészítésében, pályázatok megírásában és kivitelezésében, szakkörök
vezetésében, gyermekekkel való foglalkozásokban, stb.
Amit mi kínálunk: képzések, szakmai fejlődés, csapatmunka, kapcsolatépítés, jókedv, biztonságos
környezet, táborok, kirándulások, szabadidő hasznos eltöltése, lehetőség új dolgok kipróbálására,
közösség és önismeret.
A 2012-es évben 6 új önkéntes jelentkezett szervezetünkbe, akik különböző programok,
rendezvények, tervezésében és megszervezésében vesznek részt.
Tégy jót, felesleges könyveiddel - felhívás
Manapság egyre többet hallani, hogy a fiatalok és a gyermekek keveset, vagy egyáltalán nem
olvasnak.
Az olvasás, illetve a könyvekhez való könnyebb hozzáférés jegyében indítja a Turulmadár Ifjúsági
Iroda Tégy jót, felesleges könyveiddel! Adj könyvet a gyermek, fiatal kezébe! – programját, mely
által szorgalmazni szeretnénk az olvasást, az olvasási készségek fejlesztését, a könyv iránti tisztelet
kialakítását.
A Turulmadár Ifjúsági Iroda jelen megmozdulást a könyvben rejlő tudásra és műveltségre, az olvasás
fontosságára kívánja a gyermek és fiatalok figyelmét irányítani.
A felajánlott könyvek átadása, az olvasást népszerűsítő kis előadások keretében fog megtörténni.
A felhívásra 200 könyv érkezett be. A programok megszervezésére a 2013-as évben kerül sor.

Képzések:



Fiatalok Lendületben képzésen való részvétel, Barót, szervező Civilek Háromszékért
Szövetség - CIVEK. Időpont: 2012. április 12.-14.
Önkéntes szeminárium, Szeben, szervező Pro Vobis Egyesület. Időpont: 2012. október 26.28.

Más rendezvények és konferenciákon való részvétel:



Civil nap és civil konferencia, Sepsiszentgyörgy, szervező Civilek Háromszékért Szövetség –
CIVEK. Időpont: 2012. szeptember 21.-22.
Hősök temetőjének takarítása, Sepsiszentgyörgy, szervező Civilek Háromszékért Szövetség –
CIVEK. Időpont: 2012. október 26.

www.turuliroda.ro

Pénzügyi beszámoló:
BEVÉTELEK
Helyi
támogatások:
Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri
Hivatala,
Kovászna
Megye
Tanácsa, 2%-os felajánlások
Külső támogatások: Bethlen Gábor Alap, Balassi
Bálint Intézet, Fiatalok Lendületben Program
Egyéb bevételek
Banki kamatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

740, 00
206,97
41.778,26

KIADÁSOK
Személyi kiadások
Fogyóanyagok
Reklám, protokoll és étkezési kiadások
Szállítás költségek
Telefon és posta
Kiszállási költségek
Szolgáltatási költségek
Leltári tárgyak beszerzése
Banki költségek
Valutaátváltások költségei
Egyéb kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

8.966,00
5.237,91
5.129,58
4.629,89
1.180,69
1.325,53
6.205,81
5.563,89
656,41
829,68
1.107,49
40.832,88

www.turuliroda.ro

14.307,49

26.523,80

2012-es év számokban:













1.311,5 önkéntes óra
20 gyermek állandó részvétele a Berde Mózsa kör foglalkozásain
16 Berde Mózsa foglalkozás
24 tervezett megbeszélés
8 új önkéntes a csapatban
8 program megvalósulása, ebből négy új 4 új program beindulása
317 fiatal és gyermek programjainkon
2 tanulmányút megvalósulása
200 begyűjtött könyv
1 tábor
18 benyújtott pályázat, amelyből 13 nyertes
több mint, 40.000 lejes költségvetés, ebből 2.000 lej 2%-os felajánlás

Vezetőség:





Furus Levente, elnök
Szabó Adél Júlia, alelnök
Kis Hunor Pál, alelnök
Ádám Károly, irodavezető

Önkéntesek:






















András Levente
Csorba Artúr
Gál Nóra
Bodó Kinga
Both Csaba Attila
Deregus Ildikó
Jakab Alpár Csongor
Bara Ditta
Dáncsuj Annamária
Kis Botond Imre
Nagy István
Nagy Csongor
Tomos Ilkó Róbert
Kósa Ágota
Szőcs Eszter
Izsák Arnold Róbert
Halász Judit
Molnár Noémi
Timár Zsolt
Papp Orsolya
Duka Henrietta

www.turuliroda.ro

Partnereink:





Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete
Civilek Háromszékért Szövetség - CIVEK
Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Támogatóink:






Bethlen Gábor Alap Zrt.
Kovászna Megye Tanácsa
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Balassi Bálint Intézet
Communitas Alapítvány

Elérhetőségek:
Irodai székhely: 520003, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 7. Szám, Lábas Ház, 8.-as szoba,
kaputelefon 08, Kovászna megye, Románia
Levelezési cím: 520077, Sepsiszentgyörgy, Kis utca 1 szám, Kovászna megye, Románia
Telefon/fax: 0267-310666
Drótposta: turuloffice@gmail.com

www.turuliroda.ro
www.facebook.com/turuliroda
www.youtube.com/turuliroda

Nyitvatartási program:
Hétfő: 14-18
Kedd: 14-18
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17, 20-22
Péntek: 13-17

www.turuliroda.ro

