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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 
FdR 

2. Az elnök közleményei

3. Egyéb kérdések

_________________________
(1) A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, a PE 223.544 munkadokumentum alapján a 
napirendtervezet B. részében szereplő témákat nem tárgyaljuk ezen ülésen. Ugyanakkor bármelyik tag kérheti az 
ülés vége előtt, hogy a B. részben szereplő valamely téma kerüljön át az A. részbe; ekkor az automatikusan 
bekerül az A. részbe, és megtárgyalásra kerül a következő ülésen.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok alapján a 
bizottságban megtárgyalandó petíciók

4. P.B. német állampolgár által benyújtott 0163/2010. számú petíció 
az Európai Bíróság előzetes döntéshozatalra irányuló 
tanácskozásain egy harmadik fél jelenlétéről

   DV- sir163-10
   + JURI Vélemény

*** Szavazás ***

5. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010-es tevékenységéről 
(2010/2295(INI))
Előadó:  MEYER  (GUE/NGL)
- a módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Szavazás vége ***

Környezetvédelem

6. A Mariagrazia Canuti olasz állampolgár által benyújtott 
273/2010. számú petíció a Róma melletti Malagrottában működő 
hulladéklerakóról
(lehetőség szerint a helyi hatóságok és a petíció benyújtójának 
jelenlétében)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Jelentés a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról a 
beérkezett petíciók alapján  
(2011/2038(INI))
Előadó:  ITURGAIZ  (EPP)
- eszmecsere a munkadokumentumról

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Ivan Martin, francia állampolgár által az ADEVAC és a „Stop 
Nuisances” nevében benyújtott, 1617/2009. számú petíció a 
„Chaumes de la Bergerie”-i (La Couronne, Charente) 
mészkőbánya két talajvízréteget érintő mélyítésére irányuló 
projekt hatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Szociális ügyek

9. Ignacio Ruipérez arregui spanyol állampolgár által benyújtott 
331/2010. számú petíció a spanyolországi légiirányítók 
helyzetéről, 
valamint
Juan María García Gil, spanyol állampolgár által az Unión 
Sindical de Controladores Aéreos nevében benyújtott 651/2010. 
számú petíció a spanyolországi légiirányítók helyzetéről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 450,810/REV
   FdR 857249

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

10. Koordinátorok ülése

* * *

2011. június 15., 9.00 – 12.30

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

12. A Tanács által módosított vélemény a 2012. évi költségvetésre 
vonatkozó iránymutatásokról – összes szakasz – Ombudsman 
(BUD)
(2011/2020)(BUD))
(módosítás határideje: 2011. június 23., 18 óra  / elfogadás: 
2011. július 13.)
Előadó:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 466.960
    FdR 868617
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13. Jelentés az európai ombudsman 2010-es éves jelentéséről
(2011/2106)
(módosítás határideje: 2011. június 24., 13 óra  / elfogadás: 
2011. július 13.)
Előadó:  IOTOVA  (S-D)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

Alapvető jogok

14. Simone Eiler, német állampolgár által benyújtott 1109/2010. 
számú, 1 aláírást tartalmazó petíció az olasz „Amici dei Bambini” 
nem kormányzati szervezetnek nyújtott közösségi támogatásról

   CM– PE 460,735
   FdR 859694

Versenypolitika

15. Salvador López Florencio, spanyol állampolgár által az El 
Barranco-i Halnagykereskedők Szövetsége (Asociación de 
mayoristas de pescado, El Barranco) nevében benyújtott 
580/2010. számú petíció a Mercasevilla által a hal-
nagykereskedelemben gyakorolt monopolhelyzetről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. M. Bateman, brit állampolgár által benyújtott 752/2010. számú 
petíció az egyesült királyságbeli sörözők bérleti szerződéseiben 
rögzített tisztességtelen és visszaélésszerű feltételekről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Adózás

17. John E. Doherty, ír állampolgár által az „Irish Drivers 
Association” nevében benyújtott, 726/2010. számú petíció az 
írországi gépjármű-nyilvántartási adóról (VRT)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

18. A Leonid Brevdo, német állampolgár által benyújtott 1211/2009. 
számú petíció a Németország és Franciaország közötti kettős 
adóztatásról,
valamint

   CM– PE 441.331
   FdR 816750
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Antonio és Susanna Cifelli olasz állampolgárok által benyújtott 
1053/2010. számú petíció a kettős adóztatásról Olaszországban és 
Németországban
(a petíció benyújtójának jelenlétében),
valamint

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

Axel Engemann német állampolgár által benyújtott 1404/2010. 
számú petíció a Franciaország és Németország közötti kettős 
adóztatásról,
valamint
Gerhardt Heinz német állampolgár által benyújtott 1584/2010. 
számú petíció a portugáliai és németországi feltételezetten kettős 
adóztatásról

   DV– sir

   DV– sir

19. Pierre Gerard, belga állampolgár által a „Comité de Défense des 
Frontaliers belgo-francais”(Belga-francia Határok Védelmi 
Bizottsága) nevében benyújtott 652/2010. számú petíció a francia 
öregségi kiegészítő nyugdíjak belgiumi megadóztatásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében),
valamint
Arsène Schmitt francia állampolgár által a „Comité Défense 
Travailleurs Frontaliers de la Moselle” nevében benyújtott 
6/2011. számú petíció a Franciaországban lakóhellyel rendelkező, 
nyugdíjas határ menti ingázók nyugdíjának Németország általi 
megadóztatásáról

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + mellékletek

   DV– sir

20. Henryka Magdalena Andersen, lengyel állampolgár által 
benyújtott 595/2010. számú petíció a töredék nyugdíjra vonatkozó 
dán rendelkezésekről, és ezzel összefüggésben a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben rögzített 
elvek megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében),
valamint
Britta Schulz dán állampolgár által benyújtott 799/2010. számú 
petíció a töredéknyugdíjra vonatkozó dán rendelkezésekről, és 
ezzel összefüggésben a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletben rögzített elvek megsértéséről

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Környezetvédelem

21. A Michal Racki lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. 
számú petíció egy Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, 
barnaszén fejtésére szolgáló nyíltszíni fejtésről,

   CM– PE 448.664
   FdR 829307
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valamint
Az Irena Rogowska lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” 
(Állítsák le a nyíltszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 
46/2010. számú petíció a lengyelországi Alsó-Sziléziában 
folytatott külszíni barnaszénbányászatról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

22. A Christian Monatte, francia állampolgár által benyújtott 
826/2001. számú petíció az állítólagosan nemi alapú 
megkülönböztetésről

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. Manuel Rodríguez Blanco spanyol állampolgár által a 
spanyolországi Asturia régióban a Las Fuentes de Narcea y Del 
Ibias-i természetvédelmi terület létrehozása tárgyában benyújtott, 
2000 aláírást tartalmazó 448/2003 számú petíció

   CM–
   PE 341.487REV. II
   FdR 640087

24. Ole Vielemeyer német állampolgár által benyújtott 298/2005. 
számú petíció az Egyesült Államokba vízumot beszerezni kívánó 
uniós polgárokat érintő bevándorlási kérdésekről

   CM– PE 464,841
   FdR 866740

25. Paul-Hubert Mönnig, német állampolgár által benyújtott 
0637/2006. számú petíció a szicíliai környezetszennyezésről

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745
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26. A Janusz Wilczynski, lengyel állampolgár által benyújtott 
0897/2007. számú petíció a lengyel hatóságok által a környezettel 
kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, valamint az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelv egy tervezett dél-lengyelországi autópályával 
összefüggésben történő megsértéséről

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

   + levél ENVI: nincs
   vélemény

27. Jill Bell, ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish 
Association of Health Stores) nevében benyújtott, 1037/2007. 
számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről
valamint
Grace Kinirons, ír állampolgár által a Nutritional Therapists of 
Ireland (Írországi Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott, 
1184/2007. számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK 
irányelvről,
valamint
Robert Verkerk, brit állampolgár által az „Alliance for Natural 
Health” („Szövetség a természetes egészségért”) elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott, 1419/2008. számú petíció a 
fogyasztók vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz való 
hozzáférésének tervezett korlátozásával kapcsolatos 
kockázatértékelés és kockázatkezelési lehetőségek sürgős 
felülvizsgálatáról, 
valamint
Alan G. Ruth, ír állampolgár által az „Irish Health Trade 
Association” nevében benyújtott 1849/2008. számú petíció az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről, 
valamint
PA, svéd állampolgár által benyújtott 415/2009. számú petíció az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + levél ENVI: nincs
   vélemény

28. Monika Orzechowska lengyel állampolgár által a „Fosfi” 
akciócsoport nevében benyújtott 1155/2007 számú, egy aláírást 
tartalmazó petíció a „Fosfory” vállalkozás által Gdanskban 
okozott szennyezésről

   CM–
   PE 415,067/REV. III
   FdR 866753

29. Az Ana María Calfat Busquets, spanyol állampolgár által a 
Plataforma Salvem La Real nevében benyújtott 1324/2007. számú 
petíció egy kórház Palma de Mallorca árvízveszélyes területén 
tervezett megépítéséről

    CM– PE 416.443
    FdR 756237
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30. A Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott 1459/2007. számú petíció az 
olasz–szlovén tengeri határ környékén észlelhető légköri 
szennyezésről

   CM–
   PE 416,460/REV. II
   FdR 866754

31. A Serhiy Solomko, ukrán állampolgár által benyújtott 893/2008. 
számú petíció egy spanyol bírósági határozat végrehajtásának 
elmulasztásáról, valamint a schengeni vívmányok francia 
határőrség általi állítólagos megszegéséről

   CM– PE 428,028/REV
   FdR 866761

32. A Reinhold Goisser, német állampolgár által benyújtott 
1019/2008. sz. petíció a Görögországban alkalmazásban eltöltött 
éveinek nyugdíjalapba beszámító munkaidőként történő 
elismeréséről

   CM– PE 441,317/REV
   FdR 866762

33. A Dimitrios Antoniou görög állampolgár által benyújtott 
1066/2008. számú petíció az oxfordi „Open University”-re 
történő beiratkozás kapcsán az állampolgárságon alapuló 
hátrányos megkülönböztetésről

   CM–
   PE 423,694/REV. III
   FdR 866763

34. SOP., osztrák állampolgár által benyújtott 202/2009. számú 
petíció egy román nyugdíjpénztárral kapcsolatos problémájáról

   CM– PE 431,120/REV
   FdR 866767

35. Bärbel és Michael Keller, német állampolgárok által a 
„Bürgerinitiative Oldisleben” nevében benyújtott, 303/2009. 
számú petíció egy sertéstelep megépítéséről 

   CM– PE 429,623/REV
   FdR 866768

36. Lüderitz professzor német állampolgár által a „BUND Sachsen 
Anhalt e.V.” nevében benyújtott, 2 aláírással ellátott 588/2009 
számú petíció az új A14-es autópálya építéséről; gazdasági 
megvalósíthatóság és környezeti hatás,
valamint
Dorothée Hübner, német állampolgár által a Dachverband 
Bürgerinitiative Westliche Altmark nevében benyújtott 737/2010. 
számú, 3 aláírást tartalmazó petíció a térségükben tervezett 
útépítési projektről (B 190n)

   CM– PE 441,326/REV
   FdR 866769

37. Michel Desrues, francia állampolgár által benyújtott 710/2009. 
számú petíció a férfi köztisztviselőkkel szembeni, a szülői 
szabadság idejének a nyugdíjjogosultság kiszámításakor való 
figyelembe vétele kapcsán megvalósuló diszkriminációról

   CM– PE 431,127/REV
   FdR 866840

38. A Chantel Marriott, brit állampolgár által benyújtott 1580/2009. 
számú petíció a csalással vádolt, Nagy-Britannia által 
Magyarországnak kiadott Michael Turner és Jason McGoldrick 
szabadon bocsátásáról,
valamint

   CM–
   PE 441,122/REV. II
   FdR 866773
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Az O. F. osztrák állampolgár által benyújtott 1117/2010. számú 
petíció az európai elfogatóparancs jogtalan és önkényes 
alkalmazásáról

39. Anna Gallés Gabarró, spanyol állampolgár által a „Depana Liga 
de Defensa del Patrimoni Natural” természetvédelmi szövetség 
nevében benyújtott, 1631/2009. számú petíció a spanyolországi 
Katalónia régióban a madárlép madarak elejtéséhez történő 
használatának engedélyezéséről

   CM– PE 450,779/REV
   FdR 866774

40. Olivier Hepworth brit állampolgár által benyújtott 178/2010. 
számú petíció a Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolat 
luxemburgi el nem ismeréséről

   CM– PE 464,844
   FdR 866779

41. Wolfgang Suchomel osztrák állampolgár által benyújtott 
303/2010. számú petíció Szlovákiában az uniós támogatásokkal 
kapcsolatban állítólagosan elkövetett csalásokról

   CM– PE 450,803/REV
   FdR 866780

42. Andrejs Saiko, lett állampolgár által az Inversija légitársaság 
személyzete nevében benyújtott 503/2010. számú petíció a lett 
Inversija légitársaság IL-76 típusú repülőgépeinek forgalomból 
való kivonása kapcsán a munkajogok állítólagos megsértéséről

   CM– PE 464,846
   FdR 866784

43. D.F. olasz állampolgár által benyújtott 0723/2010. számú petíció 
a 2002/58/EK irányelv (adatvédelem az elektronikus hírközlési 
ágazatban) alkalmazásának az internetes játékportálokra való 
kiterjesztéséről

   CM– PE 464,847
   FdR 866786

44. Steven Gordon, osztrák állampolgár által benyújtott 749/2010. 
számú petíció egy német nyugdíjbiztosító döntéséről

   CM– PE 464,848
   FdR 866787

45. Adone Doni és Mattia Donadel, olasz állampolgárok által a 
Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera 
Brenta e del Miranese nevében benyújtott 804/2010. számú 
petíció a Mestre körüli körgyűrűről (A4)

   CM– PE 458,719/REV
   FdR 866788

46. Golamali Shojaeitarighi, iráni állampolgár által benyújtott 
867/2010. számú petíció a ciprusi politikai menedékjog iránti 
kérelmének visszautasításáról

   CM– PE 464,849
   FdR 866789

47. Salvador Peiró Gómez, spanyol állampolgár által a Kísérleti 
Akvakultúra Központ (Centro Acuicultura Experimental) nevében 
benyújtott 920/2010. számú petíció Valenciában (Spanyolország) 
az angolna sporthorgászatáról

   CM– PE 464,850
   FdR 866790
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48. I. M. V. D., portugál állampolgár által benyújtott 937/2010. 
számú petíció Olaszországban az egyéni vállalkozás állítólagos 
nehézségeiről

   CM– PE 464,851
   FdR 866791

49. A. S. német állampolgár által benyújtott 0967/2010. számú 
petíció németországi nyugdíjának a román nyugdíjhatóságok 
általi ki nem fizetéséről

   CM– PE 464,852
   FdR 866792

50. Guy Gerome, francia állampolgár által benyújtott 977/2010. 
számú petíció a német igazságügyi szervekkel keletkezett 
konfliktusáról és – európai uniós polgárként – jogai állítólagos 
megsértéséről 

   CM– PE 464,853
   FdR 866793

51. Jean-Pierre Sammut máltai állampolgár által benyújtott 
1073/2010. számú petíció a máltai lottómonopóliumról

   CM– PE 464,857
   FdR 866797

52. T.H., német állampolgár által benyújtott 1099/2010. számú 
petíció a vezetői engedélyekről szóló irányelv hatályon kívül 
helyezéséről

   CM– PE 464,859
   FdR 866799

53. A Claudio Pettenati olasz állampolgár által benyújtott 1217/2010. 
számú petíció a Kína által jelentett versenyről és az Európai 
Unióban tapasztalható munkanélküliségről

   CM– PE 464,864
   FdR 866804

54. Angelo Bonelli olasz állampolgár által a Federazione dei Verdi 
(Zöldek szövetsége) nevében benyújtott 1230/2010. számú, 4 
aláírást tartalmazó petíció az 50/2008/EK irányelvnek a 2010. 
augusztus 13-i 155. sz. törvényrendelettel a nemzeti jogba történő 
átültetése révén jelentkező eltérésekről

   CM– PE 464,866
   FdR 866807

55. Andreas Meller, német állampolgár által Ostseebad Prerow 
település nevében benyújtott 1261/2010. számú petíció a kotrási 
iszap természeti területen való tárolásáról

   CM– PE 464,868
   FdR 866809

56. Az „Egészségügyi nyilvántartások és dokumentációk kezelőinek 
közössége” (Colectivo de técnicos superiores sanitarios en la 
especialidad de documentación sanitaria) által benyújtott 
1301/2010. számú petíció az említett szakmai besorolás a Galíciai 
Közösség általi bevezetéséről

   CM– PE 464,873
   FdR 866814

57. Juan Eladio Palmis Sánchez spanyol állampolgár által benyújtott 
1305/2010 számú petíció egy hamvasztó lakóépületek, egy iskola 
és a tengerpart közelében történő létesítéséről Puerto de 
Mazarrónban (Murcia, Spanyolország) 

   CM– PE 464,874
   FdR 866815
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58. Aaro Keskitalo, finn állampolgár által benyújtott 1325/2010. 
számú petíció az élelmiszerek elnevezéséről

   CM– PE 464,876
   FdR 866817

59. Kalin Valov, bolgár állampolgár által benyújtott 1338/2010. 
számú petíció a Bulgáriában folytatott tisztességes életről és 
munkáról

   CM– PE 464,879
   FdR 866821

60. Paul McColgan, ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1345/2010. számú petíció egy, az Egyesült 
Királyság és Írország közötti határon átnyúló helyzetben a 
járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos problémákról
valamint
Ryan Stewart ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1357/2010. számú petíció az Egyesült 
Királyságban tanuló ír hallgatók által a gépjármű-nyilvántartási 
adó tekintetében tapasztalt talányos helyzetről

   CM– PE 464,880
   FdR 866822

61. Karin Griessmair, olasz állampolgár által benyújtott 1389/2010. 
számú petíció a falusi turizmussal foglalkozó vállalkozások 
minőségi és besorolási normáinak harmonizálásáról

   CM– PE 464,882
   FdR 866826

62. Dietmar Kapl, német állampolgár által benyújtott 1401/2010. 
számú petíció a vezetői engedélyek németországi kiadásával 
kapcsolatos bírósági ítéletről

   CM– PE 464,883
   FdR 866827

63. M.A. francia állampolgár által az „Association de Soutien aux 
Vacataires de l’Enseignement Supérieur” nevében benyújtott 
1420/2010. számú petíció a franciaországi egyetemek ideiglenes 
közalkalmazottainak foglalkoztatási szabályzatáról

   CM– PE 464,884
   FdR 866828

64. L.G. spanyol állampolgár által benyújtott 1434/2010. számú 
petíció Hollandiában szakképzett tanárként való elismeréséről

   CM– PE 464,885
   FdR 866829

65. Achille Loro olasz állampolgár által benyújtott 1436/2010. számú 
petíció az Alitalia járatainak késése és zavarai kapcsán elmaradt 
kártérítésről

   CM– PE 464,886
   FdR 866830

66. Bernardo de Vires olasz állampolgár által az „Associazione 
Family Way” nevében benyújtott 1446/2010. számú petíció a 
CAI-ALITALIA légitársaságnál a munka tekintetében 
alkalmazott megkülönböztetésről, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezések be nem 
tartásáról

   CM– PE 464,887
   FdR 866831
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67. Stefan Jauernich német állampolgár által benyújtott 1458/2010. 
számú petíció a biztosításközvetítők egységes európai 
nyilvántartásáról

   CM– PE 464,888
   FdR 866832

68. Markus Vogt német állampolgár által a „Skan Auto” nevében 
benyújtott 1462/2010. számú petíció a használt autók 
engedélyezési követelményeinek uniós harmonizációjáról

   CM– PE 464,889
   FdR 866833

69. Erich Ollnow német állampolgár által benyújtott 1514/2010. 
számú petíció a németországi csődeljárás más tagállamokkal 
összehasonlításban joghátrányt okozó hosszáról

   CM– PE 464,890
   FdR 866834

70. Marian Antonie román állampolgár által benyújtott 1523/2010. 
számú petíció a banki ügyletek során állítólagosan történő kettős 
átváltásról

   CM– PE 464,892
   FdR 866836

71. Aldo Annechini olasz állampolgár által benyújtott 1563/2010 
számú petíció a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról 
szóló irányelvről

   CM– PE 464,894
   FdR 866838

72. Stanislaw Olenski lengyel állampolgár által benyújtott 1644/2010. 
számú petíció az Európai Bizottság energia- és éghajlat-változási 
csomagjában a bioüzemanyagokról szóló határozat módosítására 
vonatkozó javaslatról

    DV– sir
    
     + levél ENVI: nincs
   vélemény

o O o

73. A következő ülés időpontja és helye
 2011 július 12., 15.00 – 18.30
 2011 július 13., 9.00 – 12.30


