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24 óra 

Gyors autómentés  
garanciával 

Fontos közlemény! 
Az EXIMAGRO Kft.  
– igazgató Ilie Cheşa –  
rendkívül elınyös áron  

ajánl jó minıségő, a vidékünkre kimondottan ajánlott hazai 
búza- és tritikálémagot a nyárádtıi szaküzletbıl – Fı út 
109. szám (az iskola mellett): 
– búza        Dumbrava C1 – 1,1 lej/kg 
                    Ardeal C1 – 1,1 lej/kg 
                    Ardeal C2 – 1 lej/kg 
– tritikálé – Stil C2 – 1,00 lej/kg 
Az árak tartalmazzák a héát. INGYENES 

szaktanácsadást ajánlunk.  
Nagyobb tétel vásárlása esetén a fizetési ha-

táridı alkudható.  
Telefon: 0265/328-252, 0745-653-394, 

0745-653-393.  

Marosvásárhely 
 

REAL  
parkoló 

 
HÉTKÖZBEN  18 óra 
SZOMBAT 
VASÁRNAP 15 és 18 óra 

Az elıadás után  
a víziló megtekinthetı! 

okt. 
29. 

nov.
8. 

 A Mentor Kiadó ajánlata 
Az erdélyi tanító- és óvó-

képzés évszázadai 1777–2000 
Összeállította és sajtó alá rendezte Szabó Kálmán 

Attila 
II. bıvített, javított kiadás 
16x23 cm, 1052 p., kötve – 72 RON 
A társadalom és a mindenkori hatalom a tanítót te-

kintette – tekinti – az adott kor emberiségideálját for-
máló egyik fı tényezıjének, ezért a tanítóképzés az is-
kolapolitika homlokterében állt. Ezért fontos megis-
merni a tanítóképzés történetét. E mő, amely tudomá-
nyos igényő részletes áttekintést biztosít Erdély ezen 
intézménytípusának teljes hálózatáról a kezdetektıl a 
20. század végéig, összefoglaló–összehasonlító jellegével 
egységes szemléletmódú összképet alkot, alapul szolgál-
va mind a szaktudomány kutatói, mind pedig a tárgy-
kör iránt érdeklıdı laikusok számára. 

 
Márton Áron: Húsvét 

Márton Áron hagyatéka sorozat 6. 
14x20 cm, cérnafőzött, kartonált – 20 RON 
Márton Áron kéziratban maradt húsvéti prédikációi 

igazolják a nagy püspök mély hitét, ezek mindenike 
vigaszt és reményt sugall. A húsvéti feltámadást mint 
eseményt összefüggésbe hozza hallgatóságának életé-
vel. Szociális érzékenysége, az elnyomott néppel való 
együttérzése, egyháza és nemzete érdekében megnyil-
vánuló erıfeszítése minden lelkipásztori és fıpásztori 
megnyilatkozásában nyomon követhetı. 
Keresse könyveinket Marosvásárhelyen az Aranka 
György – Mentor könyvesboltban, Enescu utca 2. 

szám, vagy rendelje meg  
székhelyünkön: 540520 Marosvásárhely,  

Păltiniş u. 4.  
Tel/fax: 0265/256-975, 0265/265-665.  
e-mail: office@mentorkiado.ro 

 Sajtóközlemény  
 
Vámosgálfalva, 2009. október 23. 
 
Vámosgálfalva Község Polgármesteri Hivatala a nagyközönség tudomá-

sára hozza az „Adminisztráció a lakosságért – Képzési program a 
Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai számára” címő projekt 
megvalósításának megkezdését.  
 
A hivatal a projektre, melynek költségvetése 386.500 lej, az Innováció a 

közigazgatásban „Adminisztrációs Képesség Fejlesztése” Operációs Prog-
ram keretében 378.770 lej vissza nem térítendı támogatást nyert,  melyet 
328.525 lej értékben az Európai Szociális Alapból, 50.245 lej értékben a 
román kormány hozzájárulásából finanszíroznak. A pályázó saját hozzájá-
rulása a programhoz 7.730 lej. 
 
A projekt átfogó célja a helyi közigazgatási kapacitás növelése Romániá-

ban, a vámosgálfalvi helyi önkormányzat hatékonyságának növelése, me-
lyet az alkalmazottak szakmai képzése által szeretnénk elérni. 
 
A projekt megvalósításával bıvíteni fogjuk a polgármesteri hivatal 18 

alkalmazottjának ismeretét olyan kulcsfontosságú területeken, melyek tá-
mogatni fogják a közösségi politikák megvalósítását. 
 
A projekt keretében a következı területeken képezzük az alkalmazotta-

kat: 
1. Projektmenedzsment 
2. Közbeszerzés 
3. Területrendezés, urbanisztika 
4. Angol nyelv 
5. Német nyelv 
6. Szociális ellátás 
7. Nemzetközi kapcsolatok és protokoll 
8. Közintézmények, állami intézmények finanszírozása 
9. Kulturális intézmények menedzsmentje 
10. ECDL 
11. Fenntartható fejlıdés 
12. Esélyegyenlıség 
 
A projekt keretében az oktatási tevékenységek mellett a hivatal az oktatá-

si tevékenységek megtartását támogató eszközöket is vásárol és különbözı 
tájékoztató anyagokat szerkeszt és oszt szét. A projekt során  magyarorszá-
gi tapasztalatcserére is sor kerül. 
 

                 Keszeg Ştefan 
                  polgármester 

 
Kapcsolattartó: Gál Sándor (0747865096, sgal@fatimex.ro) 
 

Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal 
 

Tel: 0265/425-101; Fax: 0265/425-049 
E-mail: contact@primariaganesti.ro; Web: www.primariaganesti.ro 


