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Pécs és Baranya

A BELÉPÉS
DÍJTALAN!

A meditáció 
művészete

“Minden nap egyetlen
  tanulnivalónk van:
  Hogyan legyünk
  őszintén boldogok.”
  - Sri Chinmoy (1931-2007)

A BELSŐ BÉKE ÚTJA

 Rendelj kettőt - hármat kapsz!

Próbálja ki, Új Pizzériánkat!
Telefonon leadott rendelés esetén  

2 Pizza után a 3.-at! 
Ajándékba adjuk!

Telefon: 70/905-7343
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Győri fémipari partnerünkhöz ke-
resünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgozó-
kat. Amit biztosítunk: versenyképes 
fizetés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, bér-
előleg. Tel.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalatok 
állásajánlataiból válogathatsz (betaní-
tott, lakatos, targoncás, CNC-s, he-
gesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollé-
gákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

Szeretne egy kúriát? Pest megyé-
ben megtalálja álmai otthonát. Tel: 
06-20/286-5153

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partners)

Széchenyi térnél, elegáns ház-
ban, teljesen felújított, gázfűtéses, 
utcai, nappali háló étkezőkonyhás 
lakást új bútorokkal, gépekkel, 
80 ezer/hó kiadható, ráfizetéssel 
balatonlellei nyaralólakrészre cse-
rélnénk. Tel:06309125055 képek 
emailben

Hívjon 20/311-7475

Pécsett, az Uitz B utcában a 
7. emeleten egy 53m2 es er-
kélyes, 2 szobás, fürdő külön 
mellékhelység+tárolóval ellátott 
lakás eladó 12 640 000.- Tel: 
20/311-7475

Kertvárosban, zöld környezetben, 
nyugodt helyen eladó 4. emeleti, 
2,5 szobás, frissen felújított lakás. 
Tehermentes, gyorsan költözhető. A 
közlekedés jó, a közelben buszmeg-
álló, iskola, orvos, Spar, zöldséges. 
Ir.ár: 15,4 m. Tel: 30/4703079

Pécsett örökpanorámás 2700m2 
építésitelek eladó, két helyrajzi szá-
mon, melynek 15%-15%-a beépít-
hető. Ár: 27 M Tel: 20/311-7475

600 000 Ft napi 4 óra munkával? 
IGEN! Hívj bátran! Tokovicsné Fehér 
Anita: 305780920

Kőbányába homlokrakó és kot-
rókezelőt, valamint mezőgazdasági 
gépszerelőt keresünk. Rio Kőbánya 
Kft: 06-20/536-7778

Legyen a műszaki 
vizsgáztatás gyors 

és megbízható! 
Előre egyeztetett 

időpontra hozhatja autóját. 
Megbízható, mert minden 
szükséges szolgáltatást 

elérhet egy helyen.
Postaautó Duna Zrt. 

7630 Pécs, Diósi út 51. 
72/243-881

Pécs, Herman O. utcai 1,5 szobás, 
igényes lakás, bútorozottan, gépe-
sítve hosszú távra kiadó. Belváros-
hoz közel, gyönyörű panorámával, 
csendes környezetben. Bérleti díj: 
100.000 Ft+rezsi. 06/30/528-
9519

Oliszig Tetőszigetelés

Tel.: 06-20-410-2071

Pala- és lapostetők
bitumenes szigetelése

Segédmunkásokat keresünk 
pékségbe napi 12 000.-Ft bérezés, 
ill. pékeket keresünk napi 18 000.-
Ft bérezés. Tel.:06-20/999-2999

CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat keresünk sárvári 
munkahelyre, autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. Hosszútávú 
munkalehetőség, kiemelten magas 
bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft óra-
bér), 50 km-es körzetből 100%-os 
utazási költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes díjmen-
tes szállás biztosított. 06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)

Eladó ingatlanok. Barcs igényes 
kertes családi ház kétgernerációs, 
medencével. Nagykanizsán igényes 
lakás garázzsal. Hévízen igényes 
kertes családi ház. Érdeklődni: 
30/8253377

Dombóváron belvárosi, utcafron-
tos, 77 m2-es lakrész eladó kis-
gyermekeseknek, időseknek. 06-
74/463-297

O K T A T Á S

S Z O L G Á L T A T Á S

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011). Gázpalackot vásárolnék /oxigén, 

acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-
8656„Redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 256-3324!”

KACSA-VÁSÁR Fehér, 3-4kg 
átlagsúly. 1790Ft/db. INGYENES 
szállítás. Rendelés: +36-70/776-
37. Ingyen szeretne kacsát? www.
magyarbaromfifutar.hu

Á L L A T

V Á S Á R O L O K

Dunnákat, párnákat 27.000Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget vá-
sárolok, lomtalanítást vállalok. 06-
30/272-4436

Komló, Vörösmarti utcában I. 
emeleti, 2 szobás, felújított, azonnal 
költözhető lakás eladó. Érdeklődni: 
www.ingatlan.com/28836683

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/
kg-ért, örökséget hagyatékból, 
ócskavasat vásárolok. Ingyenes 
kiszállás! 06-20/253-7010
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Budapest, 2019. március 
19., kedd (MTI) - A Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) 8 millió 
forint bírsággal sújtotta a HC 
Központ Kft.-t, többek között 
azért, mert nem az elvárha-
tó gondossággal közvetített 
hitelt.

    A jegybank keddi tájékoz-
tatása szerint célvizsgálatot 
végeztek a HC Központ Pénz-
ügyi Közvetítő Kft.-nél, amely 
az Otthon Centrum Holding 
tagjaként a hitelközvetítői 
piac jelentős szereplője. A 
vizsgálat során megállapí-
tották: a társaság nem tudta 
alátámasztani, hogy az ügy-
feleknek nyújtott ajánlatai 
során vizsgálta-e az ügyle-
tek hitelezhetőségi korlátját, 
így azt sem, hogy az adott 
ügyfélnek van-e más hitelké-
relme vagy folyósított egyéb 
hitele.

    A jegybank közleményében 
felidézte, a jövedelemarányos 
törlesztőrészlet-mutatóról 
(JTM) szóló rendelet szerint 
az ugyanannak az ügyfélnek 
- jelzálog fedezete mellett 
- adható hitel együttes állo-
mánya nem haladhatja meg 
az ingatlan értékének 80 
százalékát.
    A HC Központ Kft. az azo-
nos ügyfelek többszöri pár-
huzamos hitelfelvételének 
kockázatáról nem tájékoztat-
ta megfelelően sem az adott 
fogyasztókat, sem a jelzálog-
hitelt folyósító hitelintézetet. 
Nem tudták igazolni azt sem, 
hogy az igényfelmérést ho-
gyan végezték el, és átadtak, 
illetve elemeztek-e kellő szá-
mú versengő hitelajánlatot az 
ügyfeleknek.
    A közvetítő nem a jogsza-
bályoknak megfelelően ve-
zette nyilvántartásait és nem 

őrizte meg a működésének 
ellenőrizhetőségéhez szük-
séges iratokat. Panaszkeze-
lési szabályzatának tartalma 
és annak közzététele nem 
felelt meg az előírásoknak. 
Emellett nem mindig nyújtott 
megfelelő tájékoztatást ügy-
feleinek a jogorvoslati lehető-
ségekről és a panaszok teljes 
körű kivizsgálásának ered-
ményéről sem. Hiányos volt a 
megtartott oktatásokról, kép-
zésekről szóló, a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő 
nyilvántartás is.
    Az MNB 7 millió forint 
felügyeleti és 1 millió forint 
fogyasztóvédelmi bírságot 
rótt ki a közvetítőre, felhívta 
a jogszabályi előírások be-
tartására és kötelezte a hiá-
nyosságok kijavítására.

                        forrás: MTI

Megbírságolta a HC Központ Kft. hitelközvetítőt az MNB

Véradások Pécsen 2019. március 25 - 31. között

Pécs, Tesco Áruház (Ma-
kay u. 5.) március 26. 15:30 
- 17:00

Állandó véradási lehető-
ség: 

Pécsi Regionális Vérellátó 
Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.      
Telefon: +36 72 215 634 
vagy +36 72 211 920

Véradási időpont:
Hétfő, csütörtök: 
8.00 - 17.00
Kedd, szerda, pén-
tek: 8.00 - 15.00
Megközelíthető
 a 30, 30Y, 130, 
103,109E, 55 jára-
tokkal. Véradóknak 
ingyenes parkolási 
lehetőség az intéz-

mény udvarában.

Véradásra jelentkezhet, aki 
elmúlt 18 éves, de még nincs 
65 (első véradók esetén a 
felső korhatár 60 év), test-
súlya eléri az 50 kg-ot és 
egészségesnek érzi magát. 
Véradáshoz hozza magával 
a személyazonosító igazolvá-
nyát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta? Nők maximum 4, 
férfiak maximum 5 alkalom-
mal adhatnak vért 365 napon 
belül. Ha valaki márciusban 
ad először vért, akkor a kö-
vetkező év márciusában telik 
le az egy év. Két véradás kö-
zött 56 napnak kell eltelnie, 
ennyi időre van szüksége a 
szervezetünknek, hogy rege-
nerálódjon. Ennél gyakoribb 
véradás esetén jelentősen 
megnőhet a vashiány kiala-
kulásának esélye. Mind az 
egyes véradások közötti kö-
telező várakozási idő kivárá-
sa, mind pedig a 365 napon 
belüli véradások számának 
korlátozása a véradók egész-
ségét védik. 
Véradásokról: www.ovsz.
hu; www.voroskereszt.hu, 
www.veradas.hu

Az ALDI leszámol a műanyag csomagolással, itt az új bejelentés

Az ALDI Magyarország Élel-
miszer Bt. számos lépéssel 
kívánja csökkenteni a mű-
anyag felhasználást üzletei-
ben.
A vállalat az újrahasznosí-
tás világnapján bejelentette, 
hogy „Mellőzni. Újrafelhasz-
nálni. Újrahasznosítani” szlo-
gen alatt futó intézkedéscso-
magjának részeként

2025-re a saját márkás ter-
mékek esetében 100 szá-
zalékban újrahasznosítható 
csomagolóanyagot fog hasz-
nálni.
Ugyanígy 2025-ig, az áru-
házlánc 15 százalékkal 
csökkenti csomagolóanyag-
felhasználását a 2020-as 
bázisévhez képest. Az áru-
házlánc vállalati felelős-

ségvállalási alapelveinek 
részeként folyamatosan 
foglalkozik a „fenntartható 
csomagolás” témájával. A 
kenyerek és péksütemények, 
a hús, a gyümölcs és a zöld-
ség boltokba történő szállítá-
sára többnyire már most is 
többször használatos ládákat 
alkalmaz, a gyümölcsöket és 
zöldségeket – amennyiben 
lehetséges – csomagolás-
mentesen kínálja.
Ezzel párhuzamosan a cég-
nél figyelembe veszik azt is, 
hogy mely élelmiszereket 
kell megvédeni a környezeti 
hatásoktól. Csomagolás nél-
kül számos termék gyorsab-

ban romlik, így pedig az élel-
miszerhulladék mennyisége 
nőne, ezért a vállalat egy át-
fogó és valóban fenntartható 
megoldáson dolgozik.
Az áruházlánc Magyarorszá-
gon már 2018-ban is számos 
intézkedést vezetett be a 
kevesebb csomagolóanyag-
felhasználás érdekében, így 
például többször használatos 
dobozokat alkalmazva csak a 
zöldség-gyümölcs esetében 
4000 tonnányi kartonpapírral 
kevesebbet vett igénybe a ta-
valyi év során, mint egy évvel 
korábban. 
2019 eleje óta a bio banán 
csomagolás nélkül érkezik 

az üzletekbe, amely mintegy 
3,5 tonnányi műanyaghulla-
dék csökkenést jelent éves 
szinten.  

A műanyagok felhasználását 
csökkentő stratégia része-
ként az ALDI még 2019-ben 
kivezet a kínálatából szá-
mos, egyszer használatos 
műanyag terméket.Többek 
között a műanyag evőeszkö-
zöket, poharakat, tányérokat 
és szívószálakat, továbbá 
tervezi a műanyag fültisztító-
pálcika esetében a műanyag 
helyettesítését alternatív 
anyaggal. 
                          forrás: origo.hu
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Megszűnt az Externet, a cég szolgáltatásainak többségét a Comnica viszi tovább

Mostantól a Vodafone-nak 
is a Comnica biztosítja a 
vállalati vezetékes szám 
szolgáltatást
 
A Comnica contact center és 
ügyfélkapcsolati megoldá-
sok fejlesztésével és internet 
alapú hangszolgáltatások 
kereskedelmével foglalkozik. 
18 éve aktív szereplője a te-
lekommunikációs piacnak, 
szolgáltatásait 40 ország-
ban értékesíti, rendszerein 
több mint 100 nemzetközi 
és hazai hálózatot kapcsol 
össze. A cég korábban UHU 
Systems néven vált ismertté 

Magyarországon és a régi-
óban – 2018. júliusától már 
Comnica Kft.-ként folytatja 
tovább tevékenységét.

A Comnica az év elején úgy 
döntött, megvásárolja az 
üzleti telefónia és internet 
piacon ismertté vált orszá-
gos szolgáltató, az Externet 
portfólióját. A 2019. február 
elején aláírt megállapodás 
értelmében a felszámolás 
alatt álló cég szolgáltatá-
sait – a vezetékes interne-
tes előfizetések kivételé-
vel – 2019. márciusától a 
Comnica viszi tovább.

 A Comnicához kerültek az 
Externet domain, webhosting, 
vezetékes telefon, mobilinter-
net és elektronikus postafiók 
szolgáltatásai – így az évek 
során széles körben elterjedt 
@externet.hu e-mail végződé-
sek is. A vállalaté lett továbbá 
az Externet teljes eszközpark-
ja, több mint 
8 000 előfizetése, és az 
Externet kiemelt ügyfelének, 
a Vodafone-nak is a Comnica 
biztosítja majd a vállalati ve-
zetékes szám szolgáltatást. 
Az üzletszerzés egyik érde-
kes iparági aspektusa, hogy 
a Comnica – itthon egyedül-

állóan – mobil internetes hír-
közlési szolgáltatóként kínál 
majd publikus, fix IPv4 címe-
ket a vállalkozások számára.
 
„Telekommunikációval és 
ügyfélkapcsolati megoldá-
sokkal foglalkozunk, így az 
Externet szolgáltatásai ter-
mészetes módon illeszked-
nek a portfóliónkba, és fontos 
lehetőségeket tárnak fel a pi-
aci bővülésünkben” – mond-
ta Pozsár Balázs, a Comnica 
ügyvezető igazgatója. „Gyor-
san, de nagy körültekintéssel 
bonyolítottuk le a váltást, 
hogy semmilyen fennakadást 

ne okozzunk az Externet ügy-
feleinek életében. Üdvözöljük 
őket a Comnicánál, mindent 
megteszünk, hogy megtalál-
ják nálunk a számításukat!”
 
A szolgáltatások átvételé-
ről az elmúlt hónapokban a 
Comnica folyamatosan tájé-
koztatta az Externet előfize-
tőit. 2019. március 1-től már 
mindannyiukat a Comnica 
Ügyfélélmény osztályán vár-
ják kérdéseikkel.

               www.comnica.hu

Viharban születtem – ezzel a címmel ad életműkoncertet Földes László, Hobo március 30-án az Arénában.
Nem nosztalgiakoncert lesz, 
nem „besztof” válogatás, 
hanem olyan dalokat is hall-
hat majd a közönség, amiket 
egyáltalán nem, vagy nagyon 
ritkán játszottak. „Ez most 
nem a mestereimről szól, 
leginkább a saját műveim-
ből válogattam, de vado-
natúj számokat is előadok” 
– mondja. Hobo egyébként 
2013 óta a Nemzeti Színház 
tagja. Boldog embernek vall-
ja magát, amiért mérhetetlen 
szeretet árad felé. Az életéről, 
művészetéről és a mai Ma-
gyarországról beszélgetett 
Hobóval Vági Barbara.

A koncert

2011-ben koncertezett utol-
jára az Arénában – azóta 
ilyen nagykoncertet nem 
adott.

„Ha valami nagyobb koncer-
tet tervezek, szükségem van 
arra, hogy oka legyen. Nem a 
nosztalgiára gondolok, nem 
jubileumra, hanem arra, hogy 
újat tudjak mutatni. 2011-
ben játszottam két estén át 
az Arénában – ez volt a Hobo 
Blues Band búcsúkoncertje. 
Azon több mint húszezren 
voltak. Azóta több felkérésem 
is volt, de nem volt új anya-
gom, ami miatt ismét egy 
ilyen nagy koncertet adtam 
volna. Most jelent meg egy új 
dupla albumom, és az ebből 
készült az új darabomat, a 
Hé, Magyar Joe-t is játsszuk 
a Nemzeti Színházban, így a 
március 30-i Aréna-koncer-
temen nemcsak a régi mun-
káimból válogatok, hanem 
újakat is hallhat a közönség. 
Sőt, olyanokat is, amelyeket 
még soha életemben nem 
játszottam. Lesznek színházi 
idézetek, és költemények is. 

Mivel az életművemről van 
szó, és nem a mestereim 
szolgálatáról – legyenek 
azok költők vagy zenészek 
–, most inkább a saját mun-
káim kerülnek előtérbe. Két 
zenekarral játszom majd, az 
egyikben az új társakkal, 
akikkel a Hé, Magyar Joe-t 
és a Bob Dylan-lemezt ké-
szítettem, és persze a Hobo 
Blues Band pár régi tagjával 
is. Az elmúlt 40 év legfonto-
sabb számaiból válogatunk, 
olyanok is elhangzanak, 
amelyeket nem szoktunk 
játszani, pedig érdekesek. 
Persze, ki tudja már, hogy 
melyik dal fontos, hiszen 
sok lemezem jelent meg – 
nehéz válogatni.”

A tagadás

Ösztönlény – ezt mond-
ja magáról Hobo. Szerinte 
vannak tudatosan élő em-
berek, de ő nem az.

Ugyanolyan fékezhetetlen 
vadállat vagyok, mint ami-
lyen voltam hatvan évvel 
ezelőtt
– mondja. Gyerekként ta-
gadott, de még nem hitt. 
Édesapja a harmincas évek-
ben lett kommunista, majd 
partizánparancsnok. Több 
mint 100 embert mentett 
meg, meg is lőtték, aztán 
fel akarták akasztani – mint 
illegális kommunistát. Aztán 
1956 után belügyminiszter-
helyettes lett.

„Apám és anyám hitt abban 
a rendszerben. Én pedig 
már egész kicsi gyerekként 
kettősségben éltem. Arra 
neveltek, hogy a kommu-
nizmus mindenek felett áll, 
a legjobb és legtisztább 
rendszer, közben pedig azt 

láttam, amikor gyerekként 
csavarogtam, hogy az első 
világháborús elesett katonák-
nak emlékműveket állítottak, 
de a második világháború 
halottjainak nem. Talán mert 
a szovjetek ellen harcoltak? 
Nem értettem.

És 1956-ban miért verték 
le a magyar forradalmat a 
szovjetek? Ismertem néhány 
fiút, akik harcoltak, de nem 
voltak fasiszták, és nem is 
akartak visszaállí-
tani semmit. Csak 
egészen egysze-
rűen nem tetszett 
nekik, amiben 
éltek. Megkérdez-
tem apámat, hogy 
miért öltek meg 
Katynban több 
ezer lengyel ka-
tonát az oroszok? 
Jól eldöngetett, és 
azt kérdezte: hogy 
merem megkér-
dőjelezni a Szov-
jetunió tisztessé-
gét?
Belém azt nevel-
ték, hogy a hábo-
rú előtti uralkodó 
osztály kizsákmányolta a 
népet, szolgáik és cselédjeik 
voltak. Otthon pedig azt lát-
tam: nekünk is van háztartá-
si alkalmazottunk, és apám 
ugyanúgy jár vadászni, mint a 
régi grófok, bárók. Kártyázott, 
mulatott. Nem értettem: hol itt 
a változás? Ha kérdezni pró-
báltam, újra kitört a gyalázat.

1959-ben Bulgáriába men-
tünk autóval nyaralni. Apám-
nak, mint miniszterhelyettes-
nek Chevrolet típusú autója 
volt. Románián még átautóz-
tunk, de a bolgár határőrök 
nem engedtek be, mert nem 
hitték el, hogy egy kommunis-

ta elvtársnak ilyen kapitalista 
luxusautója lehet. Aztán per-
sze eljutottunk Szófiába.
A minisztériumi és pártüdü-
lőkben pedig velem egyko-
rú gyerekek mosogattak, 
takarítottak, ahelyett, hogy 
nyaraltak volna. Beálltam 
közéjük, velük mosogattam 
a konyhán. Apám nehezen 
viselte, hogy a vezető elvtárs 
fia a személyzetnek segít.”

Már az általános iskolában 

kiállt az igazságért, sőt, sok-
szor a barátai helyett elvitte a 
balhét. Aztán történt valami. 
A fiúvécében véletlenül meg-
hallotta, hogy a társai róla 
beszélgetnek – talán hetedi-
kes lehetett.

„Szeretettel beszéltek rólam. 
Azt mondták: micsoda jó fej 
ez a Föci – így szólítottak, 
vagy úgy, hogy Colos –, kiáll 
az igazságért, elviszi helyet-
tünk a balhékat. De, ha nem 
lenne nagykutya az apja, ő 
is csak kussolna, mint mi. 
13 éves voltam. Végem lett. 
Azt éreztem, hogy nem saját 
magam vagyok, hanem va-

lakinek a valakije – amihez 
nekem semmi közöm. Nem 
tettem érte semmit.

Néhány év alatt aztán még 
inkább megromlott az apám-
mal a viszonyom – már 
megerősödtem fizikailag is, 
kosárlabdáztam, erős, nagy 
gyerek lettem, így már meg 
tudtam volna védeni magam, 
hát mennem kellett otthon-
ról. Tizenhat éves koromban 
Veszprémbe kerültem a ve-

gyipari technikumba. Gyű-
löltem. Szellemi börtönként 
éltem meg ezt az időszakot. 
Minden akartam lenni, csak 
apám fia nem. Egyetlenegy 
terület volt, ahol önmagam 
lehettem: a kosárlabda. Rá-
adásul balkezes voltam, és 
mivel általános iskolában 
verték a bal kezemet, hogy 
tanuljak meg jobbal írni, így 
mind a két kezem ügyes 
volt. A pályán a védők sosem 
tudták, hogy vajon melyik 
kezemmel dobom majd a ko-
sárba a labdát.” 

bővebben: origo.hu


