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BABA- ÉS GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként várjuk a kedves érdeklődőket!

A foglalkozás díja: 1 700 Ft/gyermek.

Oktató:
Valkóné Gyulavári Marianna

Bovebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811, www.barcikaart.hu

Időpont:
minden vasárnap

14.00 -tól 4 hónapos kortól
15.30-tól 3 éves kortól
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ÖN KOR M Á N YZAT

ÁTVETTÉK MEGBÍZÓLEVELÜKET

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL BEKERÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

1. vk. KLIMON ISTVÁN

3. vk. BUKÓ GÉZA

7. vk. LÖVEY ZOLTÁN

5. vk. MOLNÁR ZOLTÁN

9. vk. DR. PÁSZTOR GÁBOR

KONDORNÉ SZTOJKA ÁGNES

2. vk. HARDA ATTILA

4. vk. PÁSZTOR LÁSZLÓ

8. vk. PÉTERVÁRI GYÖRGY

KALÓ ATTILAEGYED  ZSOLT

6. vk. RIESPLER PÁL

10. vk. DR. PERJÉSI ZSOLT

POGÁNY ISTVÁN

SZITKA PÉTER, KAZINCBARCIKA POLGÁRMESTERE

Október 24-én hivatalosan is átvette megbízólevelét a polgármester, 
valamint a kazincbarcikai képviselő-testületi tagok és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők Bazsó Bertalannétól, a Helyi Választási Bi-
zottság elnökétől.

A polgármester sorrendben immár negyedszer is az MSZP-Demok-
ratikus Koalíció-Párbeszéd-Momentum összellenzéki támogatásával 
induló Szitka Péter lett. Nem változott a tíz városi választókerületből 
kikerülő egyéni képviselők listája sem, mind a tíz helyet megszerezte a 
várost előző ciklusban irányító baloldali koalíció. A Fidesz-KDNP jelölt-
jei három kompenzációs listás helyet szereztek meg a képviselő-tes-
tületben, a Jobbik Magyarország Mozgalom pedig egyet. 
Nemzetiségi önkormányzatok összetétele: www.kolorline.hu.

OKTÓBER 23.

A hősökre emlékeztek Kazincbarcikán
Veres Mónika „Nika” eMeRTon-díjas énekesnő és Palcsó 
Tamás énekes, színész Magyarországról, a hazaszeretetről 
szóló, felemelő dalaival és a Kazincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola tánc tanszakának produkciójá-
val emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójára az Egressy Béni Művelődési Központban.

A városi ünnepségen Ko-
lumbán Gábor és Bundzik 
Attila tiszteletes mondott 
fohászt 1956 áldozataiért.
A megemlékező műsort 
követően Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata, a helyi 

nemzetiségi önkormányza-
tok, politikai pártok, cégek 
és intézmények, valamint 
civil szervezetek képvise-
lői helyezték el koszorúikat 
Szanyi Péter '56-os emlék-
műve előtt.
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www.szabosuzuki.hu

KOMPLETTEL JOBBAN JÁR!
TÉLIKERÉK AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!

PRÉMIUM YOKOHAMA ABRONCS, GYÁRI 16" ACÉLFELNI, TPMS SZELEPPEL, 

HŐMÉRSÉKLET- ÉS NYOMÁSSZENZORRAL, DÍJMENTES SZERELÉSSEL!

82.010 Ft helyett csak  / darab áron! 

78.000 Ft megtakarítás 4 db keréknél!

62.500 Ft
A képek illusztrációk, részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.

Kazincbarcika, Tardonai út 59.
Szerviz bejelentkezés: (30) 345-2813

SZABÓ
Márkakereskedés és Szerviz

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

A Barcika Szolg Kft.
LÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

USZODAGÉPÉSZ
MUNKATÁRSAT KERES

Feladatok:
• az uszoda víztechnológiai rendszer üzemeltetésének felügyelete,

szükség esetén beavatkozás;
•  a gépésznapló vezetése;
•  klórrendszer biztonságos üzemeltetésének figyelemmel kísérése,

biztosítása, szükség szerint a klórgázrendszer kalibrálása és tisztítása;
• az uszodafűtési rendszer, fűtési automatika üzemeltetésének felügyelete;
•  az üzemeltetés során használt karbantartási anyagok és vízkezeléshez 

szükséges vegyszerek készletének nyomon követése;
• az uszoda vízforgalmának, energiafelhasználásának rendszeres ellenőrzése.
Szakmai elvárások:
• felelősségteljes, pontos munkavégzés;
• jó kommunikációs képesség, figyelmesség udvariasság;
• tanulás és fejlődés iránti elkötelezettség.
Amit kínálunk:
• teljes munkaidős munkaszerződés, alkalmazotti jogviszonyban;
• műszakos munkaidő beosztás, 12 órás műszakrend;
• jó hangulatú 
• és együttműködő csapat;
• stabil munkahely, kiszámítható jövedelem.
Munkavégzés helye: Kazincbarcika Városi Fedett Uszoda
Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz - bérigény megjelölésével -,
motivációs levél benyújtása: https://barcikacentrum.hrmaster.hu/Data-
Center/Registration/Position/19

Jelentkezés határideje: 2019. 11. 15.

DÍSZ TÉ R

HAMAROSAN BEFEJEZŐDNEK A MUNKÁLATOK
A végéhez közeledik a Jószerencsét út és Liget út által 
határolt terület felújítása a Fő téren. A város egyik leg-
nagyobb terének átalakítása kapcsán a napokban feje-
ződnek be az utolsó munkálatok.  

Már az átadás előtt is 
egységes képet mutat a 
hivatal és a művelődési 
központ előtti tér, hiszen 
az elmúlt hetekben a leg-
több helyen már megtör-
tént a terület füvesítése, 
fákkal, növényekkel való 
beültetése. Kikerültek a 
virágtartó dézsák, vala-
mint a modern utcabúto-
rok, padok. A következő 
napokban a hulladékgyűj-
tő edények is megérkez-
nek majd. 
A beruházással érintett 
területen kihelyezik a lép-
csőkhöz a korlátokat, va-
lamint a parkolóhoz ve-
zető lépcsősor burkolási 
munkálatai is folyamatban 
vannak. A hivatal mellett 
kap helyet a tekintélyes 

méretekkel rendelkező 
Kolorcity-installáció is, 
mely remélhetően a város 
egyik új jelképévé válhat. 
Az alkotás talapzatának 
burkolását követően he-
lyezik ki a betűket.
A téren üzemelő szökő-
kút óriási sikert aratott a 
kazincbarcikaiak körében. 
Az országban egyedülál-
ló vízijáték-show teszt-
üzemét október 27-ig le-
hetett megtekinteni, idén 
erre már nem lesz lehe-
tőség. A városnak orszá-
gos elismertséget hozó 
látványszökőkút meg-
újult repertoárral és tel-
jes pompájában tavasz-
szal indul majd újra. Az 
európai léptékkel mérve 
is kiemelkedő látványos-

sághoz hasonló szökőkút 
hazánkban csak a buda-
pesti Margitszigeten lát-
ható. A kazincbarcikai je-
lenleg a második legtöbb 
vízkép-variációval ren-

delkező látványszökőkút 
az országban.
Ezzel együtt megújult a 
Kínai Sárkány szobra is, 
amely a kínai mitológiának 
megfelelően szarvakat és 

bajszot, valamint új fes-
tést kapott. Hamarosan 
érkezik majd a tér hangu-
latához illeszkedő LED ki-
világítás is, valamint meg-
újul a szobor talapzata is.

C SI LLAG FÜ RT EGY M I

ÚJ CÍMERT AVATTAK
Ünnepélyes keretek között avatták fel a Csillagfürt 
EGYMI Kazincbarcikai Tagintézményének címerét ok-
tóber 24-én csütörtökön.

A címeravatással egy-
bekötött őszi szakmai 
napon az intézmény pe-
dagógusai, valamint a 
meghívott vendégek 
megismerkedtek a ka-
zincbarcikai iskolával, 
így a telephely szakmai 
életét képekben és vi-
deón is megtekintették 
az érintettek.
Az általános ismerte-
tők után, szakmai mű-
helyekben folyatódott a 
munka, a pedagógusok 
betekintést nyertek az 

alsó és felső, valamint az 
értelmileg akadályozottak 
és az autista tanulók min-
dennapjaiba.
A szakmai nap programjai 
között felavatták az isko-
la címerét. A jeles alkalom 
kapcsán Kozup Sándor in-
tézményvezető úgy fo-
galmazott, hogy a barcikai 
telephely egy ékszerdo-
boz, ahol a legfontosabb a 
gyermekek szocializáció-
ja, valamint a napi oktató 
és nevelő munka minőségi 
megvalósítása.

SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

„AKIT SZÜLŐFÖLDJÉNEK  
ERKÖLCSI NORMÁI VEZÉRELTEK” 

A Szenior szabadegyetem idei első félévének harmadik előadásán Prof. Dr. Patkó Gyula 
tartott órát a résztvevőknek október 24-én a Mezey István Művészeti Központban. 
Az előadás címe, „Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek” – avagy a tanulás 
szerepe az ember életében.

Az okleveles gépészmér-
nök, egyetemi tanár az előa-
dásán a tanulás szerepének 
bemutatásával foglalkozott. 
A professzor történelmi pél-
dákon keresztül beszélt a tu-
dásról, a tudás iránti vágyról.
Az előadó kiindulási pont-
ként tekint arra, hogy a 
társadalmi előbbre ju-
tás szempontjából mindig 
meghatározó szerepe volt 

a magasabb képzettség 
megszerzésének, a tanu-
lásnak és a tudásnak. Prof. 
dr. Patkó Gyula saját pél-
dájára és tapasztalataira 
támaszkodva mesélt arról, 
hogy a többre és jobbra tö-
rekvő embernek a tanulás 
által kínált felemelkedéshez 
milyen segítséget nyújthat 
a család, a falusi és kisvárosi 
közösségek.

Kiemelte a tudás, a kép-
zettség, a jól képzett szak-
emberek megbecsülését. 
Utolsó témaként felhozta 
az erkölcsi tartást, amely 
a kisebb közösségekben 
természetes hogyan ha-
tározza meg azt a sorsot, 
életpályát, amelyet élete 
során egy szerényebb, vagy 
szegényebb környezetből 
érkező ember bejárhat.
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kiadó írásos engedélyével lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem 
őrzünk meg, nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 
cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai 
az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a 
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K KSE

ZSINÓRBAN 
HARMADSZOR 

NYERTEK
A női kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 6. for-
dulójában a Hatvan együttesét fogadta a Kazincbar-
cika. Szilágyi Szabolcs együttese nagy különbséggel 
győzte le ellenfelét, és immár a 6. helyen áll a bajnok-
ságban.

A Szepa ellen aratott fölényes siker után ismét hazai 
mérkőzés várt Oláh Liliékre. A találkozó színhelye az 
a Kazinczy Ferenc Tornacsarnok volt, ahol ebben a 
szezonban eddigi egyetlen hazai sikerét aratta a Bar-
cika, a Füzesabony legyőzésével. A mostani mérkő-
zésen a Hatvan szerezte ugyan az első gólt, de ezt 
követően végig a hazaiak voltak előnyben, de a he-
vesi alakulat rendre egyenlített. Mogyorósi két gól-
ja, valamint Szilágyi-Fazekas hetesből szerzett ta-
lálata után azonban hárommal meglépett a KKSE, és 
a félidő közepén 10-6-os hazai előnynél a vendégek 
edzője kért időt. Sokat azonban ezt követően sem 
változott a játék képe, hiszen a szurkolók örömére, 
sorra lőtte góljait a Barcika. A csereként beállt fiatal 
Babos Dorina kétszer is eredményes volt, és 30 perc 
játékot követően 18-9-re vezettek a vendéglátók.
A második játékrész elején sokáig nem találta a játék 
ritmusát a Kazincbarcika, és a Hatvan négy perc alatt 
felzárkózott hat gólra. A folytatásban azonban ennél 
közelebb nem tudtak kerülni a házigazdákhoz. Sőt a 
hazai alakulat annyira belejött, hogy 27-17-nél először 
a mérkőzés során már 10 góllal is vezetett. A végén 
már csak a különbség volt kérdéses, a hazai győze-
lem már nem. A KKSE 31-23-ra nyerte meg a találko-
zót, megszerezve a 6. pontját, és ezzel a 6. helyen áll a 
bajnokságban. Kmetz Kittiék legközelebb november 
2-án, szombaton délután az élmezőnyben tanyázó 
Dabas vendégeként lépnek pályára.

BI R KÓZÁS

DIÁKOLIMPIAI SIKER
A KVSE birkózó szakosztályának serdülő lányai októ-
ber 26-án Kaposváron léptek szőnyegre a Diákolimpiai 
Országos Bajnokságon, ahol: Szeifert Zoé a +66 kg-os 
súlycsoportban bronzérmet harcolt ki, Pál-Kutas Réka 
62kg-ban 7. helyen zárta a versenyt.

K BSC

DÖNTETLEN A BALATON PARTJÁN
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 14. fordulójában 
Siófokon lépett pályára a KBSC. Gálhidi György együt-
tese gól nélküli döntetlen eredménnyel zárta a mérkő-
zést. 

Két vereséggel a háta mö-
gött utazott Siófokra a 
Kazincbarcika. A kék-sár-
gák korábban NB I-t is 
megjárt ellenfele jól kezd-
te a szezont, de legutóbb 
hazai pályán döntetlent 
játszott az Ajkával, majd 
Tiszakécskén is kikapott. 
A találkozón az első vala-
mirevaló helyzetre 22 per-
cet kellett várni, ekkor Ba-
logh lövését védte Fila. A 
félidő hátralévő részében 
egyik csapatnak sem volt 

igazán gólszerzési esélye, 
így 0-0-ás állásnál térhet-
tek pihenőre a csapatok.
A második játékrészben 
Gálhidi edző cserélt, Ol-
tean helyett Oldalt küldte 
pályára. A csereember a 
47. percben majdnem gólt 
is szerzett. Berki szögle-
tét fejelte kapura, de Hut-
vágner védett. A folyta-
tásban mindkét csapat 
nagyon igyekezett, hogy 
megszerezze a veze-
tést. A hajrában a Siófok 

uralta ugyan a játékot, 
de nem sikerült megsze-
reznie a győztes gólt. A 
KBSC hatodik döntet-
lenjét játszotta ebben a 
szezonban, de ez volt az 
első iksz, amely gólnél-
küli eredményt hozott. A 
kék-sárgák 15 ponttal a 
11. helyen állnak, és leg-
közelebb lapzártánk után 
október 30-án fél egytől 
a Budapest Honvéd ellen 
játszanak Magyar Kupa 
mérkőzést Putnokon. A 
következő bajnoki for-
dulóban november 3-án 
fél kettőtől ugyancsak 
Putnokon játszik a Gálhi-
di-csapat a Szeged ellen.

V RC K

A PAPÍRFORMA ÉRVÉNYESÜLT 
A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika sikerrel vette az 
akadályt a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, és a visz-
szavágón is győzött 3-0-ra a Szeged ellen. A kék-sár-
gák a bajnokságban is simán nyertek a Sümeg ellen ha-
zai pályán.

A 3-0-ra megnyert első 
mérkőzés után Szegeden 
is magabiztosan játszott 
a VRCK a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjének visz-
szavágóján. Az első fel-
vonást 25-13-ra hozták 
a kék-sárgák. A máso-
dik felvonásban 25-15, a 
harmadikban pedig 25-17 
arányban voltak jobbak 
Juhászék. A Kazincbarci-
ka így kettős győzelemmel 
jutott tovább az MK-ban 
a legjobb nyolc közé, ahol 
a Dunaújváros–Szolnok 
párharc győztesével ta-
lálkozik. 
A kupameccs után hét-
végén bajnoki találkozó is 
várt Marek Kardos együt-
tesére. A Sümeg elleni 
csata nem ígérkezett elő-
zetesen nehéznek, papír-

forma szerint sima 3-0-
ás hazai siker volt várható. 
Az első játszmában en-
nek megfelelően kezdtek 
Blázsovicsék és 6-2-nél, 
valamint 13-4-nél is időt 
kellett kérnie a sümegi 
trénernek. A folytatásban 
azonban továbbra is a há-
zigazdák domináltak, és 
25-13-ra hozták is az első 
szettet.
A második felvonásban 
jól tartotta magát a ven-
dégegyüttes, vezetett is 
a szett során, és 11-11-nél 
is együtt haladtak még a 
felek. A végjátékban azon-
ban elhúzott a Vegyész és 
sorra szerezte pontjait. Ez 
a játszma végül 25-18-as 
hazai sikerrel ért véget.
A harmadik szakasz-
ban alaposan bekezdett a 

kék-sárga alakulat, és 6-1-
es vezetésénél máris időt 
kellett kérnie a vendégek 
mesterének. A folytatás-
ban sem sokat változott 
a játék képe és a vendég-
látók végül ebben a játsz-
mában is simán nyertek 
25-13-ra. Marek Kardos 
együttese így 3-0-ás 
győzelmet aratott, és to-
vábbra is veretlenül vezeti 
csoportját. A Kazincbar-
cika legközelebb október 
31-én, este 7 órától a MAFC 
együttesét fogadja a Don 
Bosco Sportközpontban.

ÚSZÁSOKTATÁS INDUL
FELNŐTTEKNEK

NOVEMBER 15-ÉN PÉNTEKEN
kezdő és haladó szinten  

Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
 

A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától
valamint szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 

18 órától valamint szombaton 11 órától kerülnek
megtartásra.

NOVEMBER 15-ÉN PÉNTEKEN
GYERMEKTANFOLYAM INDUL

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496)
és  Tóth Katalin (06-70/366-7581)

oktatókkal tudásszint alapján.
 

A foglalkozások pénteken 16.00, 17.00 és 18.00 órától 
valamint  szombaton 9.00, 10.00 és 11.00 órától

kezdődnek.
 

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig,

kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas névre szóló úszásoktatás
bérlettel vehető igénybe, melynek ára 8000 Ft.

kazincbarcikai

Fotó: vrck.hu

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 173 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ 

Kapcsolattartó: Farkas Enikő Tel.: 06-20/364-2461 
E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK ELADÓ LAKÁS

A Barcika Szolg Kft. a tulajdonában lévő ingatlanát
nyilvános licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.

Ingatlan adatai:
Ingatlan kikiáltási ára: 3.500.000,- Ft

Licittárgyalás helye, ideje:
2019. november 14. (csütörtök) 13:00
Barcika Szolg Kft. III. emeleti tárgyalója

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Ügyintéző
Farkas Enikő

+36-20/364-2461
 

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban a Barcika Szolg Kft. 
honlapján (http://barcikaszolg.hu/ingatlanok/elado-lakasok) 

és ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

Cím Hrsz. Alapterület Szobák 
száma

Megtekintési 
lehetőség

Egressy B. 
út 20.  2/12. 1111/41/A/60 35m2 1

előre 
egyeztetett 
időpontban



HIRDETÉS
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SZÍNHÁZI ÉVAD 
2019/2020 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2019. december 03. (kedd)  
és december 04. (szerda) 
Ettore Scola filmje alapján: 

EGY KÜLÖNLEGES NAP
dráma, egy részben 

Budapest Playhouse - Hybridkult Produkció
Főbb szerepekben:  

Dobó Kata, Réti Barnabás
Rendező: Iványi Árpád

2020. február 11. (kedd)  
és február 12. (szerda)

Móricz Zsigmond, Kocsák Tibor, Miklós Tibor: 

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical 

Kassai Thália színház
Főbb szerepekben: Dégner Lilla, Madarász Máté, 

Nádasdi Péter, Bocsárszky Attila
Rendező: Dudás Péter

2020. március 
Neil Simon: 

PLETYKAFÉSZEK 
bohózat két részben
Veres 1 Színház

Főbb szerepekben: Verebes Linda, Nagy Sándor, 
Mihályfi Balázs, Buch Tibor

Rendező: Nagy Sándor

2020. április 21. (kedd)  
és április 22. (szerda)
Claude 

Magnier: OSCAR
vígjáték két részben
Hadart Színház

Főbb szerepekben:  
Kökényessy Ági, Szabó Máté, Csórics Balázs

Rendező: Háda János

Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.
A bérletek ára: teljes árú: 9500 Ft; diák, nyugdíjas: 9000 Ft; jegyár: 2800 Ft/előadás.

Bérletek vásárlása: 2019. október 24-től december 04-ig.  Helye: az Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára.
A tavalyi bérletes helyek meghosszabbítása 2019. november 08-ig.  

Jegyértékesítés 2019. november 21-től, online a kolorcity.hu oldalon, valamint az  
Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban.

Érdeklődni lehet: (+36-48) 510-220   Bővebb információk: www.kolorcity.hu

VÁSÁROLJA MEG MOST „THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!


