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Polgármesteri Tájékoztató

Jelentkezési kötelezettség elmulasztása és következményei

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
továbbfolyósításának feltételei
A támogatásra való jogosultság éves felülvizsgálata során, aki nem igazolja, hogy a
felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben,
a támogatásra való jogosultságának fennállása
alatt legalább 30 nap időtartamban:
- közfoglalkoztatásban vett részt,
- keresőtevékenységet folytatott, (ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszonyt)
- háztartási munkát folytatott,
- munkaügyi központ által támogatott képzésben vett részt,
a támogatás folyósítását azonnali hatállyal meg kell szüntetni 1 évre.
Mivel az Önkormányzatunknak nincs lehetősége minden támogatásban
részesülőt bevonni a közfoglalkoztatásba, ezért felhívjuk az érintettek
figyelmét, hogy a támogatás továbbfolyósítása érdekében,
lehetőségeikhez képest törekedjenek a minimum 30 napos
munkaviszony megszerzésére.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult ügyfeleknek, a munkaügyi központtal együtt kell működniük, ennek keretében
3 havonta - a megadott időpontban - jelentkezniük kell. Amennyiben a jelentkezés elmarad a munkaügyi központ felszólítás nélkül, törli
az ügyfelet a nyilvántartásból, és az önkormányzat ezt követően megszünteti az ellátás folyósítását.
A támogatás megszüntetése mellett, a jelentkezés elmulasztásától jogalap nélkül kiutalt támogatást is vissza kell fizetnie az ügyfélnek.
A munkaügyi központ a törlést követően 60 nap után tudja újra regisztrálni az ügyfelet. A támogatás megállapítására az új regisztrációtól
számított 1 év együttműködés után van lehetőség.

Ingyenes szemvizsgálat lesz az Idősek Klubjában! Téglás, Sipos S. u. 3.
A szemvizsgálatot a budapesti Navalis Optika végzi, amely két részből áll:
- egyrészt egy fájdalommentes ( számítógépes ) szemvizsgálatból,mellyel meghatározzák a szem objektív fénytörését,
- másrészt egy szubjektív (próbalencsékkel végzett) vizsgálatból mely megállapítja az ideális távoli, illetve közeli szemkorrekciót.
(A két vizsgálat eredményét összevetve alakítják ki a kényelmes, „kétszemes " látást biztosító szemüveges korrekciót.)
Valamint igény szerint:
- szemfenék vizsgálat - (szürkehályog,)
- fájdalommentes szemnyomás mérés - (zöldhályog szűrés)
A helyszínen lehetőséget biztosítanak a vizsgálati eredmények alapján a szükséges szemüvegek megrendelésére.
Széles keretválasztékkal állnak rendelkezésre. Az elkészült szemüvegeket személyre igazítva adják át , a vizsgálat helyszínén .
A szemvizsgálat és tanácsadás helyszínén az esetleges vásárlók széles, körülbelül 400 különféle fém illetve műanyag keret közül
választhatnak .A megrendelés alkalmával minimális összegű előleget kérnek vásárlóiktól.
A vizsgálatra kérjük hozza magával a régi szemüvegét is !
Részvételi szándékát kérem feltétlenül jelezze!
Feliratkozás: Idősek klubja Téglás, Sípos S. u. 3.
52/384-318 (Riczu Mihályné)
Időpont: 2013. június 20.
Helyszín: Idősek klubja Téglás, Sipos S. u. 3.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Pedagógusokat köszöntettek
A pedagógusokat köszöntötték május 29-én, szerdán Téglás Város Önkormányzata és a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy szervezésében.
Az ünnepség, mint minden évben Újlaky István emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött majd az
Úttörő utcai iskolai ebédlőjében folytatódott. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével. Sztányi Andrásné
a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Hajdúhadházi Tankerületének oktatási referense, Baloghné
Kiss Judit Klebesberg Intézményfenntartó Központ gazdasági vezetője, valamint Kása Sándorné
iskolánk nyugalmazott igazgatója, településünk díszpolgára. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi
Személy képviseletében Csajághi Józsefné szakmai vezető és Nagy Tünde tankerületi igazgató volt
jelen. Czibere Béla polgármester úr köszöntőjében az elmúlt év közoktatással kapcsolatos változásairól
a járások kialakításáról, az óvoda és iskola gazdasági lehetőségeiről, kihasználtságáról, az általános
iskola fenntartóváltásáról beszélt. A legszebb és legnemesebb dolog a tanítás-fogalmazott a polgármester, a felmerülő akadályok ellenére bízik abban, hogy pedagógusaink tanítás iránti szeretete,
elkötelezettsége továbbra is töretlen.
A Szülői Szervezet jóvoltából az óvodás illetve általános iskolás gyerekek műsorral kedveskedtek az
ünnepelteknek. Köszönet a remek műsor összeállításáért Tompa Tibornénak és segítő kollegáinak:
Szilágyi Imrénének, Pánya Kittinek, Szokodi Tündének, az óvoda részéről: Gránicz Lajosnénak és
Bacskóné Csobán Mónikának.
Az ünnepség munkaebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én, délelőtt a Városháza
Tanácstermében tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pontban polgármesteri tájékoztatót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
Elfogadta a Képviselő-testület a gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését.
A mindenre kiterjedő beszámoló jól összefogja a gyermekvédelmi rendszerben működő intézményeket. Külön kiemelték, hogy a civil szervezetek összefogása ezen a területen a legnagyobb, a legtöbb civil szervezet ezen a területen segít. A jövőbeni tervek között szerepel egy
pszichológus alkalmazása is, hiszen nagyon fontos lenne, ha szakember is segítené a munkát.
Az óvodai feladatellátásban a jövőben kötelező lesz félállásban pszichológus alkalmazása.
Elfogadta a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját. A járások kialakításával kapcsolatos személyi változások, és az elvont feladatok miatt a Polgármesteri Hivatal szervezete és szerkezete megváltozott. Az új hivatali
struktúra mégsem tekinthető véglegesnek, mivel további feladatelvonások várhatóak.
A téglási Bárczay Anna Városi Óvoda vezetőjének (5 éves határozott idejű) vezetői
kinevezése 2013. július 31-én lejár. A hatályos jogszabályok alapján ezért szükséges új intézményvezetői pályázat kiírása.
Módosult a Hajdúhadházi Járási Hivatal államigazgatási feladatellátásának biztosítása
érdekében kötött megállapodás.
Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik folyószámlahitellel de, a mindenkori működőképességének biztosítása érdekében kisebb összegű hitelkeret szükséges.

Közvilágítás
Június 3-án megoldódott a Városháza, Hétvezér, Egyetértés valamint a Felszabadulás utcák közvilágítása. A Képviselő-testület döntésének értelmében 13 db lámpatest került
elhelyezésre az említett utcákban melynek költsége 660.400 Ft volt, az ez évi költségvetésből finanszírozta az önkormányzat.
A kivetítőn megjelenő képekkel illusztrált tanácsokat már csak meg kell fogadnunk. Gyerekeink szívesen
mérették a vérnyomásukat, vércukrukat, zsír és izomtömeg százalékukat. Reméljük, később, felnőtt
korban is fontosnak fogják tartani a szűréseket, és helyesen fognak táplálkozni.
A MI DALUNK
Az ápolónők, védőnők és gondozónők segítségével vérnyomás-, vércukorszint-, testzsír-izomtömeg
Különleges zenei eseménynek voltak részesei iskolánk tanulói és pedagógusai. 2013. május 30-án délután mérést végeztünk. Sokan örömmel vették a kapott eredményt. Gyümölcsökkel, egészségmegőrző
16.20 órakor a Baptista Szeretetszolgálat által átvett iskolák és óvodák meglévő és most alakult kórusai, az élelmiszerekkel, mézzel, teljes kiőrlésű lisztekből készült „egészséges” pékárukból tartottunk kóstolót.
ország ötven településén egy időben énekelték el „A mi dalunk”-at, melynek szerzői Bolyki András és Havas
Lajos. Iskolánkból öt kórus volt részese e rekordkísérletnek: Iván Ildikó és Erdeiné Lakatos Valéria vezetésével az 1. a osztály kórusa, Sáreczki Gyula vezetésével a 4.d osztály kórusa, Daróczi Judit vezetésével az alsó
tagozat gyermek kórusa, Varga Miklós vezetésével a felső tagozat kórusa, valamint a Pedagógus Énekkar.
E kezdeményezés célja az volt, hogy az ország különböző helyein élő embereket egy jó dologra összehozza.
Ennek eredményeképpen összesen közel kétezren énekelték együtt a mi dalunkat, és táncolták hozzá a koreográfiát, mellyel magyar rekord született!

Segítőink és támogatóink voltak: Kissné Szathmári Piroska, képviselő asszony, diplomás ápolónő, Kisné
Tőkés Ibolya és Nagy Mónika körzeti szakápolónők, Chebliné Kocsis Erzsébet, a Gondozási
Központ vezetője, valamint Oláh Sándorné szociális ápoló-gondozónő, valamint a Sigér Klán Kft., a
Hevesi Méhészet, és a Szatmárkert-Hodász Szövetkezet.

Szatmárnémetiben jártunk

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és pedagógusai 2013. május 23-án Szatmárnémetiben jártak.
A hét fős delegáció a Szatmári Művészeti Iskola meghívására érkezett
Romániába. Rajz tanszakos diákjaink alkotásai kiállításra kerültek a
szatmári megyeháza épületében. A megnyitó ünnepségen felléptek a zene
tanszakos hallgatóink is. Deak Mirca igazgató úr beszédjében hangsúlyozta, hogy mindkét intézmény nagy hangsúlyt helyez a tanulók művészeti
A rekordkísérletről készült videók megtekinthe- oktatására, a hagyományápolásra és a kreatív gondolkodás fejlesztésére.
tők iskolánk honlapján, valamint a facebook Hét éve tart az a szoros kapcsolat a két intézmény között, melynek során
közös koncertek, kiállítások és bemutatók kerülnek megrendezésre.
A mi dalunk 2013 oldalán.
A következő rendezvény Tégláson lesz 2013. június 14-én, ahol egy közös kiállítás keretében kerülnek
EGÉSZSÉGNAP Jobb egészségesnek lenni, mint meggyógyulni
bemutatásra a grafika tanszakos hallgatók alkotásai.
Ezúton szeretnénk megköszönni a kórusoknak,
hogy oly sokat készültek, megtanulták a dalt és
lelkesen gyakoroltatok heteken át! Köszönet
minden lelkes támogatónak, technikusnak és
azoknak, akik bármilyen módon is tettek azért,
hogy ezt a rekordot felállíthassuk!

Nevelő-oktató munkánk részeként fontos szerepet kap iskolánkban az
egészégre, az egészséges életmódra nevelés. 2013. május 16-án immár
ötödik alkalommal – Egészségnapot szerveztünk. Rendezvényünk
nagyon jól sikerült, sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre.
Kissné Szathmári Piroska diplomás ápolónő tartott előadást az egészséges életmódról és az energiaitalok káros hatásairól, a helyes táplálkozásról. Az előadás második felében az elsősegély nyújtás alapjaival
ismerkedhettünk meg.

Alsó tagozatos tanulóink sikere Hajdúnánáson
Május közepén iskolánk három tanulója vett részt a negyedik
osztályosok komplex, egyéni tanulmányi versenyén,
Hajdúnánáson. A megye iskoláiból több mint 30 tanuló mérte
össze a tudását. Örömünkre, iskolánk tanulói nagyon jól
szerepeltek: Karakas Violetta (4.b) első helyezett, Kévés Kitti
(4.a) második , Nyiri Ádám (4.a) negyedik helyezett lett.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőknek.

VÁROSI HÍREK
Pindúr-Pandúr” országos vetélkedő

Az idén is színes programokkal kedveskedtünk az alsó tagozatos gyerekeknek.
Évfolyamonként sportvetélkedőn és leg-leg-leg versenyen mérhették össze tudásukat.
Jutalmul labdákat kaptak a Szatmárkert-Hodász Szövetkezettől, akik egész évben
biztosítják számunkra az iskola gyümölcsöt. Osztályonként nagy küzdelem volt a
kötélhúzó verseny legjobbja címének elnyeréséért. Egyik legkedveltebb program ezen a
napon az íjász bemutató volt, melyet Gerhardt Róbert vezetésével iskolánk felső tagozatos íjász szakkörösei tartottak. Évek óta hagyomány ezen a napon az arcfestés is, amikor
kedvenceik bőrébe bújhatnak tanítványaink. A Valcer Táncstúdió zenés vetélkedővel
színesítette a délelőtti programunkat.

A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány 2013-ban ismételten megrendezte a „Pindúr-Pandúr” országos vetélkedőt Budapesten. A vetélkedő célja
gyermekeink közlekedési biztonságának növelése azáltal, hogy életkoruknak
megfelelő feladatokkal elméleti és gyakorlati ismereteik, jártasságaik bővüljenek.
A Téglási Bárczay Anna Városi Óvoda 5 fős óvodai csoportja is nevezett a
versenyre. A verseny szakmai támogatója a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság volt.
A rendőrség és az óvoda közötti kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza. A prevenciós munkát gyermekeink biztonságos közlekedésre nevelésében a kora gyermekkortól el kell kezdeni. Ennek a folyamatos munkának a gyümölcse, hogy a téglási
óvodások több mint 60 induló óvoda közül a hetedik helyet szerezték meg.
Felkészítő óvodapedagógusok: Sigérné Gerhardt Veronika és Dudásné Vass Zsuzsanna. A rendőrség részéről Hirku Richárd
segítette a csapatot. A részvevő gyerekek: Lovas Kinga, Fekete Anna, Péterváry Tamás, Sígér Vivien, Szabó Kira

Csodálatos élményben volt részünk,
amikor Várhidi Attila Főnix Gyermekszínpadának színvonalas előadását
néztük, melyben iskolánk néhány tanulója is szerepelt. Nagyon szép munkák
születtek az aszfalt rajzversenyen is,
melynek témája az újrahasznosítás
illetve a szelektív hulladékgyűjtés volt.
A nap legkedveltebb programja a
hagyománnyá vált bolhapiac volt, itt
árulhatták, cserélhették megunt
játékaikat a gyerekek.

Gyermeknap az óvodában
Az óvoda az a hely, ahol a gyerekek sokat, sokféleképpen, jót, és jól játszanak. Mégis a
gyermeknap különleges alkalom számunkra is. Igyekszünk feledhetetlen élményt
nyújtani óvodásainknak. Május 24-én, péntek délután rendeztük meg óvodánkban a gyermeknappal összekötött családi napunkat. A „Huncutka Alapítvány jóvoltából két ugráló
vár került felállításra és arcfestők is érkeztek hozzánk. Rövid idő alatt hosszú sorok alakultak ki az ugráló várak előtt és arcfestőknél. Az ügyes kezek pillanatok alatt varázsoltak
a gyerekekből pillangókat, cicákat, tigriseket. Mindezek mellett a gyerekek szüleikkel
együtt ügyességi játékokban, aszfalt rajzolásban vehettek részt. Az érdeklődőket még
bolha piac és kártya csere-bere várta. A délután folyamán a gyerekeknek
pattogatott kukoricával és szörppel kedveskedtünk. Köszönetünket fejezzük ki a
szülőknek, akik segítették a munkánkat. Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

Ölvetiné Veres Rita

Tájékoztatás háziorvos szabadságáról

Tájékoztatás mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírásról
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1. és 30. között
mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon
a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére.
Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-,
épület- és gépállományról, továbbá munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő
információról kell adatot szolgáltatni. Az összeírás mintavételes formában történik.
A településen négy összeíró végzi az összeírást:
-Felföldi Jánosné
-Mártonné Báji Gyöngyi
-Papp Ferencné
-Sőrésné Oláh Ágnes.
Az összeírók a KSH által kiállított igazolvánnyal rendelkeznek.
Kérem, hogy az összeírás során legyenek az összeírók segítségére .
Vatai Imréné címzetes-főjegyző

Íjászverseny
2013.06.22-23-án Minősítő Hagyományőrző Íjászverseny lesz a téglási
sportpályán és a Dégenfeld kastélykertben. Nevezés 06.22-én, szombaton délelőtt
10 óráig. A verseny egy 21 célos nappali, 10 célos éjszakai fordulóból és egy
vasárnap délelőtti távlövészetből áll. A pályán csak a kijelölt útvonalon lehet közlekedni.
A verseny a Téglás Városi Önkormányzat és az Ancsa Büfé támogatásával valósul meg.
A nevezőket és érdeklődőket szeretettel várjuk!
További információk a www.keletigyepu.hu oldalon.

SPORT HÍR
Súlyemelés szakosztály hírei
Befejeződött május végén megrendezett NB. I-es Abszolút Csapatbajnokság II. fordulója
Tégláson. A verseny színvonalát emelte, hogy Olimpikon, Világbajnok, Európa bajnokok is
rajthoz álltak. A téglási tehetséges fiatal csapat sajnos Takács és Murvai nélkül vette fel a
versenyt, de a tartalékos csapat is bebizonyította, hogy helye van az NB. I-ben.
Csapatbajnokság: 3. hely: Téglás Hajdu ipari VSE
1/ Brázda Rudolf
2/ Bilák Bencze
3/ Antal Sándor
4/ Törő András
5/ Veres Barnabás

216,46 pont+50
160,25 pont+50
287,00 pont
259,01 pont
204,60 pont

Össz.: 1227,32 pont
Kiemelt emlékverseny
Tovább meneteltek a Téglás Hajdu Ipari Városi Sportegyesület súlyemelői a Juhász
Sándor Országos, és kiemelt emlékversenyen Biharnagybajomban. A versenyt megtekintette Dobos Imre a MSSZ elnöke, és Bökfi János felnőtt szövetségi kapitány.
Brázda Rudolf arany jelvényes szintet teljesített.
Csapatbajnokság végeredménye:
1/ Téglás Hajdu Ipari VSE
2/ Békéscsaba Előre SC
3/Kisújszállás S SZ SC
4/Biharnagybajom SE
5/Tiszaújváros SC
6/Veresegyházi Fitt SC
7/Ózdi SFC
Egyéni országos verseny:
Fiú:
40kg 1.Szegedi Ádám
Téglás Hajdu Ipari VSE
Serdülő:+85kg 2.Bilák Bencze
Téglás Hajdu Ipari VSE
Junior: 77kg 1.Pánik Tamás
Téglás Hajdu Ipari VSE
Felnőtt: 77kg 1.Veres Barnabás
Téglás Hajdu Ipari VSE
+105kg 1.Dobos Árpád
Téglás Hajdu Ipari VSE
Egyéni kiemelt országos eredmények:
Serdülő Léány: 53kg 1. Tóth Anna
Téglás Hajdu Ipari VSE
Serdülő:
43kg 1. Szabó Béla
Téglás Hajdu Ipari VSE
62kg 1. Brázda Rudolf
Téglás Hajdu Ipari VSE
Junior:
69kg 2. Antal Sándor
Téglás Hajdu Ipari VSE
77kg 2. Törő András
Téglás Hajdu Ipari VSE
Téglás Hajdu Ipari VSE Korosztály legjobbjai:
Fiú: Szegedi Ádám
Téglás Hajdu Ipari VSE
Junior: Pánik Tamás
Téglás Hajdu Ipari VSE
Felnőtt: Murvai Gergő
Téglás Hajdu Ipari VSE
Serdülő: Leány: Tóth Anna
Téglás Hajdu Ipari VSE
Serdülő: Brázda Rudolf
Téglás Hajdu Ipari VSE

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. június 5-től 2013. június 21-ig Dr. Silye Mihály szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Barta Károly
Rendelési idő:
Hétfő: 13.00-18.00 Kedd: 8.00-12.00 Szerda: 13.00-18.00 Csütörtök: 7.00-12.00 Péntek: 13.00-18.00

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. május 20-tól, Tégláson a falugazdászi feladatokat Szegedi Lajos falugazdász látja el. Az ügyfélfogadási rend nem változik, tehát kedden: 8.00-16.00-ig, valamint pénteken:
8.00-12.00-ig.
Változik az ügyfélfogadás helyszíne: 2013. május 24-től (péntek) az Okmányiroda épületében
(Téglás, Kossuth u. 43/a) lesz az ügyfélfogadás.

Értesítés éleslövészetről
Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2013. június 10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-án éleslövészet, 17-18-26-án helikopteres
átrepülések kerülnek végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy a
fenti időpontban a lőtér területén (08/1,0111,0112,0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok. Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése
érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.
HERKULES-Tanszaki bemutató
A színjáték tanszak 2013. május 22-én a Városi Moziban tartotta az év végi tanszaki bemutatóját. A Herkules című görög monda átdolgozását adták elő. A darabban felléptek a felnőtt színjátszókör tagjai is. A látványos effektek, az ötletes jelmezek, a görögörszágot megidéző díszlet nagyon különlegessé tették az előadást.

REKLÁM/HIRDETÉS
Redőny- Reluxa
műanyag és alumínium, motoros kivitelben is
szalagfüggöny, harmonikaajtó, napellenzők, roletták,
szúnyoghálók, műa. párkányok
készítése, forgalmazása, szerelése

Az ajánlat és a kiszállítás ingyenes a megye egész területén

Minőségi munka, garanciával!
Urgyán Csaba
Tel: 06-30-938-9774 06-20-975-1938
Gyulán kétszintes üdülőnk a fürdő és a vár közelében kiadó!
Több fő,több napra kedvezmény!
3000ft/fő/éj felnőtt 1500ft/gyerek/éj 6 év alatt ingyen 10 000ft/ház/éj
+380ft IFA/fő/éj
Facebook/Mázló Edit/albumok
Érdeklődni:
Mázló Edit 06-20-373 4654 (délután)

A, B, C, D, E kategóriából
Megbeszélés: 2013.06.18 17 óra Tégláson az ifjúsági Házban
Tanfolyam kezdete:2013.06.20.17 óra Téglás, ifjúsági Házban
Jelentkezni lehet:
Telefon: 06-20-933-9461 vagy 06-20-470-5556
Tankönyvet, CD-t biztosítunk
Részletfizetési lehetőség a tavalyi áron

HP 655 (B6M64EA)
2 GB RAM, 320 GB HDD, DVD író, 2 év garancia

89 900 Ft

Téglás Városi Képes Újság
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