
A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének 2006. februar 2l-én kedden 8.00 órára kiírt
közgyűlése hatfuozatképtelenség miatt elnapolták, majd változatIan napirenddel 2006. mdrcius 4-
én szombaton I3.30 órai kezdettel Bábolnón tartották meg.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 38 eglesületi tag

Jegyzókönywezető: Hendinger Zsolt

Jegyzőkönyv hitelesító: Bányai Béla
Rásky Péter

A közgl űlés hatdrozatkép es.

A közwűlés napirendie:

1. Új tagok felvétele

2. A Shagya-arab elnevezésének módosítása Magyarországon.

3 . A Telj e s ítm ény v ízs gál^ati S zab ály zat mó do s ítás a.

F o gathaj tás és,,idomító lovaglás" részfe ladatainak mó do sítása.
A ménvizsga helyének meghatározása.

4. A2a06. évi költségvetés megtárgyalása, a fobb keretösszegek meghatarozása.

5. Beszámoló a nemzetközi szewezetekben történő érdekképviseleti munkáról.

6, A tenyésáési, és sportbizottság beszámolója a 2006. évi célokról. A fontosabb
rendezvények időpontj ának és költsé gvetésének elfo gadása.

7. Egyebek (WAHO Trophy, stb.).

dr. Hecker Walter elnök köszönti a megjelenteket, levezető elnöknek felkéri az igyvezető
alelnököt.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönywezetőnek Hendinger Zsoltot, jegyzőkönyv
hitelesítőnek Bányai Bélát és Rásky Pétert, valamint a napirendetváltozatlan formában.

Rombauer Tamás
A felsorolt új belépőkkel kapcsolatban van-e valakinek olyan információja, ami kizátja az
egyesületi tagságukat?

l / 20 0 6. számű határ ozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 3. sz. mellékletben felsorolt új tagokat.
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2. napirend _ A Shagla-arab elnevezésének módosítása Magyarországon bábolnai (Shaga)
arabra

Dr. Hecker Walter
Kifejti, hogy Bábolna a fajta
eredet szerepelne a névben.
oldenburgi , vagy angol telivér.
Jó lenne szerte Európában is így nevezni a fajtát, de ezügyben még sok

célszenibb először itthon bevezetni az új (régi) elnevezést.
az értetIenség, ezért

1 8 1 6-ban császárt rendelet által keletk ezett a fajta, maj d elnök Úr ismertette a fajta rövid történetét.

i978-ban Bugert Róbert nem engedte, hogy a faltát tenyésztők nyugaton bábolnai arub

tenyésztésére egyesületet hozzanak létre, ezért váIasztották a mindmáig élő legidősebb törzset a

Shagya-t a fajta névadójául. Már csak ez elég indok lerrne arra, hogy itthon a fajtát bábolnai

arabnak hívjuk. Az ISG sem ellenzi azí,hogy itthon bábolnai arabnak hívjuk a fajtéX.

Ahmed Al Samanaie: Mi már többször beszéltünk e kérdésről, mert különböző fonásokból
érkeáek hírek. Attól tartok, bizonytalanságot keltene, ha külföldön is hirtelen változtatnrrnk

kellene az eInevezéset, eá a piac kevéssé tolerálná\ Megértem az Önök indokait, és elfogadom,

hogy Magyarországon a bábolnai jelző anévbe kerüljön.

Parti Imre
Nem értek egyet a névváLtoúatással, ha az csak itthon történik meg. A nemzetközi viszonylatban

Shagya-arabként rögzüIt a fajta az emberek agyában, eá Samarraie úr is megerősítette, félnek a
piacvesztéstől. Megéri-e hogy piacokat veszítsünk.
E gy etértek a névv álto zás s al, ha nemzetkö zi le g me g o 1 dh ató

Rombauer Tamás
A cél, hogy jelezzük, őshonos magyar fajtáról van szó, melynek eredete vitaÜatatlan Nem
Bábolna törekvése ez.. A fajta egy törzse a Shagya ez nem fejezí ki lényegében a fajtát,

Piacvesztéstől nem hiszem, hogy tartani kellene, azátrőjelr biaosítja a nemzetközi nevet.

Korábbi felvetésekre válaszolva: A radautzi ménes mindig szorosan együtt működött Bábolnával,
az áIlomány magja Bábolnáról került oda, kivéve a Nedjari és El Sbaa vonalakat, a többi mind
bábolnai törzs.
Tapolcsány minden egyede Bábolnáról származlk. kivéve az arab telivér importokat.
Az e\őző ISG etnök asszony által megfogalmazott leírás szerint a fajta a valahol a Balkánon
alakult ki, ezt a téves szemléletet kell sürgősen helyesbíteni.
A fajta születésnapja 1816. , születési helye: Bábolna.
A célom az, hogy az egyesület tagsága egységes legyen, a kérdése megítélésében, szeretném ha

100 %-os eredmény születne, ezérthakétségek merülnek fel, akkor vessi.rk el a néwáltoztatást.

christina wolf
sh marad a sütés?

Rombauer Tamás
Igen

Baran:lai Sándor
Az alapkoncepcióval egyetért a tenyésztőtarsak többsége, Nem lenne gond, ha a lovainkat
tömegesen lehetne eladni, félnek attól, hogy a piaci zavarok a meglévő kevés lehetőséget is

veszélyeztetik.
Első lépés. hogy propagáljuk, hogy a mi fajtánk. bábolnai fajta,

bölcsője, ezért sok más lófajtához hasonlóan helyes lenne, ha az
Pl.: kisbéri félvér, mezőhegyesi nóniusz, holsteini, hannoveri,



Az ISG nem szorga\mazza anévváItozást, kérdés el tudunk-e jutni oda, hogy az ISG-n belül is Így

lehessen hívni. El tudjuk_ fogadtatni, hogy ez egy bábolnai arab ló.

Ha nem érett meg a szándék akkor tovább kell a megoldást keresni, de lemondani nem szabad

róla,

Rombauer Tamás
Az elnevezéssel kapcsolatban kérem Bodó imre professzor urat, mondja el a véleményét.

3 lehetőség van:
1. nem változtatunk
2. Shagya (bábolnai) arab

3. bábolnai (Shagya) arab

Dr. Bodó Imre
Tönénelmi hiba kiigazításaról van szó. Lz ,,Arab telivér ér csak valamit" vélemény idején nem

fogadták el a bábolnaí arab nevet. Eztkötelező helyreigazítanunk.

Mi okozza a problémát? A,,Nylgat" folyóirat nevezetes volt, megszűnt majd újraindítofiak

,,Magyar Csillag" néven, 2 év a\aítmegszokták az emberek.

Nern_ szabad annyiban hagyni a dolgot. A kérdés csak az hogy Shagya (bábolnai), vagy bábolnai

(Shagya) arab legyen a neve.

Dr. NovobáczlE lvón
onnan közelíteném meg, hogy a bábolnai (Shagya) arub a magyar kreativitás terméke. Erkölcsi
kötelességünk ert elismertetni, ha már korábban ez nem történt meg. Mások is páLyáznak erre a

címre, Ahhoz hogy külföldön is elfogadják, al,1hoz először itthon kell elfogadni.

Demonstrálni kell a bábolnai eredetet. Nem hiszem, hogy lenne piaci érdeklődésre hatással, sokkal

fontosabb a hibak kiküszöbölése. Legyen bennünk annyi bátorság, hogy mi kezdeményeznlk a
helyreáilítást.

Dr. Bodó Imre
Szavazzunk! Nekem a bábolnai (Shagya) arab váLtozat tetszik.

Ahmed Al Samarrai
Az ISG-be a szlovákok is bejelentkeztek, így 19 tagunk lesz már. Azt szeretném kifejteni, hogy

legyünk tekintettel a nemzetközi elterjedtségre. Ma még gondok vannak. Sokan nem értik mí az a

Shagya-arab. Az arab telivért még értik. Ha most ezt is megváltoztatjuk. akkor több értetlenséget

szül,
Bábolna szerepét erősíteni szeretnénk mindenképpen.

Papp Isnán
Mi olcsóbb, nemzetközileg elfogadtatni, vagy csak Magyarországon?

Rombauer Tamás
Nem kerül pénzbe az itthoni bevezetés.

Papp Isnón
Magyarázni kell a nevet.

Rombauer Tamás
A Shagya-arabot még többet kell magyariuni. Miért nem O'Baj an. Gazal stb. Ideiglenesen

neveáék el Shagya-nak, mert ez atörzs a legöregebb-

Egy történelmi hibának a korrigálásáról van szó, csak Magyarországon.
Ezaz egész procedúra af$tára irányíthatja a figyelmet, veszteni valónk nincs. A fajta Őshonos

mivoltát erő síthetné nk ezzeI.
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Az osztrákok neveáék kultur arabnak, osztrák tisai hátasnak. A gidránt, a furiosot, egybemosták

osárák melegvérű néven.

Grubits Róbert
Nemzetközi porondon követték el a hibát ezért oLt is kell korrigálni.

Rombauer Tamás
Ez hosszabb folyamat. Nem szabad olyan érzetet kelteni, miszerint mi előjogokat akarunk
szerezní. Ez nagy ellenkezést keltene. Az FVM és az OMMI elfogadja a közgyűIés döntését.

Segítheti az elfogadást az ISG-ben, ha Magyarországon mar műkodíkazűj név.

Grubits Róbert
Nem egymásnak kell a Shagya-arab magyarságát bizonyítani.

Parti Imre
Egy fajtának a hovatartozását rlem az dönti el, hogy az osztrákok
azEIJ szerint az a fajta birtokosa aki az eredeti méneskönyvekkel
bele menni, hogy ki akarja afajtát elvinni.
Külfoldre adtunk el lovakat, a lóútlevélben nem volt benne a fajta,
arról, hogy a lovak Shagya-arabok.

hogy nevezik, vagy mi, hanem
rendelkezik. Nem kellene abba

az Egyesület adott ki igazolást

Dr. Vucskits András
Csak akkor érünk el célt, ha nemzetközileg is elfogadják a néwáItoztatást. Ennek első lépése az,

hogy Magyarországon elfogadjuk. Kérjük fel Dr. Bodó Imrét, és azokat, akik értenek hozzá,hogy
segítsenek kidolgozni a további lépéseket, amik segítik a nemzetközi elismertséget.

Parti Imre
Ki tud garanctátvállalni, hogy belátható időn belül az ISG elfogadja az új nevet? Ez évekbe telhet.

Rombauer Tamás
Vannak érvek, ellenérvek. Lesz még idén egy közgyúlés. Előkészítjük, hogy az lSG-nek mi a
véleménye. Persze jó lenne már dönteni, helyetttink úgy sem dönt senki. Ezeket a feladatokat
magunkévá téve ősszel fol1,tathatj uk.

Baraqlai Sándor
Többször szőba került, azhogy milyen hiba történt afajta elnevezésénél. Még egyszer ilyen iúbát
nem szabad elkövetni. Őshonos fajta, minden nemzetnek meg kell lenni a sajátos értékeinek. Ma
nem tudjuk egymást meggyőzni, javaslom: a következő közgyűlésen tegyük véglegessé a
döntésünket. Közel vagyunk ahhoz, hogy ha néhany apróság tis^íződík akkor el tudják fogadni,
de meg kell tenni a döntést.

Grubits Róbert
Ha a kérdés az lenne, hogy az ISG-nél indítsuk el a néwáltoztatást, akkor mindenki igent

mondana.

schwarcz Béla
Az iskolában sem olvasunk először hanem a betűket tanuljuk meg. Első lépés, hogy

Magyarors zágon ismerj ük el a néwáltoáatást.

Dr. Hecker Walter
Ápritis 1,-jén |esz az ISG közgyűlése, viszünk egy javaslatot magunkkal.
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Rombauer Tamas
Tudom elóre, hogy az ISG a teljeskörű bevezetését nem támogatja majd. 19 országban bevezetni azűj
nevet presáízs veszteség, és drága. Ezért kell Magyarországon elkezdeni és majd úgy 10 év múlva
diplomáciai lépésekkel lehet elérni a nemzetközi vá|tortatást. |979-ben ismerték e| a fajtát, tehát közel
30 éve. Azűj név etfogadásáig ennyi idő is eltelhet, mint a fajta elismerésétől
A kérdés azhogy hozunk-e mahatározatot, vagy nem?

Kí szavaz arra hogy a következő közgyűlésen döntsünk?

Legyen névváltoztatás:24Izg szavazott mellette, 3 ellene, 4-en tartózkodtak

2 l N2006. számű határozat
A közgyűlés a Shagya-arab elnevezést meg kívánja változtatni.

Melyik néw áltozat kerülj ön e lfo gadásra?
bábolnai (Shagya) arab: 13 tagszavazott mellette, 7 ellene,4-en tartózkodtak

Shagya (bábolnai) arab: 10 tagszavazott mellette, 14 ellene, 4-entartőzkodtak.

A tobbség a bábolnai (Shagya-arab) néwáltozat mellett tette le a voksát.

Parti Imre
Akkor ezek szerint bábolnai (Shagya) arab lesz a fajta neye, ez nem a 100%-os egységre való
törekvést jelzí.Énúgy értettem, hogy akkor kerül sor a néwáltoúaásra, ha mindenki egyetért.

Kocsis Al.fréd
Aszabályzatnem mondja ki a 100% szükségét.

Parti Imre
Nem fogom a lovaimat bábolnai (Shagya) arabnak nevemi.

2 lBl 2006. számű hztár ozat
A közgyűlés a Shagya-arab elnevezés helyett sem a bábolnai (Shagya)arab, sem a

Shagya (bábolnai) arab elnevezést nem fogadta el.

3. napirend - A Teljesítményvizsgálati Szabályzat módosítasa.
F o gat h aj t ás é s,, i do m í t ó l ov a g l ás " r é s zfe l ad at ain ak mó d o s ít ás a.

A ménv izs ga he ly én ek me ghat ároz ás a.

Rombauer Tamás
A SzabáLyzat módosításának célja az,hogy a fogatteljesítményt precízebben lehessen mémi.
A váItonatási javaslatok kiküldésre kerültek, van- valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha most
elfogadásra kerül akkor ősszel ezek szerint történik a ménvizsga.

3 l 200 6.szímű határ ozat
A közgyűlés ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a Teljesítményvizsgálati Szabályzat
6.3.1 pontjának Idomítólovaglás feladat 1. sz. melléklet szerinti módosítását, valamint a 6.3.3

pontjának Díjhajtás feladat Fogathajtás feladatra módosítását a2. sz. melléklet szerinti feltétel
rendszerrel.

A tapasztaltak alapján kívánja-e a közgyűlés, hogy az előszelekció rendszere következó
évben is a mostani rendszer alapján történjen?
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4 1200 6. számű batár ozat
A közryűlés résztvevői egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták az

előszelekció mostani rendszerét a következő évre is.

G)lörgl Kórolv
Hollesz idén a ménvizsga?

Rombauer Tamás
A ménvizsga helyszínére kérek javaslatokat.

Gál Imre
Ismertem a nagycenki és a bábolnai ménvizsgákat
is adott minden feltétel.

is. Nagycenk messze van, Bábolnán

Rombauer Tamás
Ha Nagycenken tartjuk a ménvizsgát,
támogatást, Bábolnán nem.
Nagycenken várhatóan 20 ezet forint
át atagol<ra a költségeket.

akkor igénybe tudjuk venni a vtzsgáztatásért játő normatív

lesz a vizsgadíj. Bábolnán sem lesz drágább, nem terhelji.ik

5 / 200 6. számű határ o zat
A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül eHogadta Bábolnát, mint ménvizsga helyszínt.

4. napirend - A 2006. évi költségvetés megtárgyalása, afőbb keretösszegek meghatározása.

Rombauer Tamós:
A kifiiggesztett költségvetést mindenki megtekinthette. A biztos bevételek csak kis részét fedezik
a költségeknek. A pályázatok eredménye bizonl.talan. Beadtunk egy 7 millió Ft értékben
működési költségekre pályázatot, valamint a napokban beadjuk a kancák után jfuő normatív
támogatási igényünket is. Ezeknek a kifizetése bizonytalan, ha megkapjuk a fenti összegeket,
akkor nem lesz gond. A Tagság egyetért-e a főbb kiadási számokkal?

Parti Imre
A Shagya-arab méneskönyv miért van betervezve, korábban már szerepelt és kifizetésre is került?

Rombauer Tamás:
Ez tervezett összeg a végét még nem tudjuk. Ebból mar bizonyos összeg átutalásra került a
Sycullus Kft.-nek. Jelenleg a méneskönyvet külfoldi lektor lektorálja, ami szintén költséges lesz.
Ha meg lesz a végieges forma akkor tud a kiadó árajánlatot adni a nyomásra.
Az ISG-nek két éve nem fizettünk tagdíjat eá most pótolni kell. Bérleti díjat a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. nem kér az irodahasznáIatért. A Gépkocsi költségen ill. a posta, telefonköltségen
tudunk szorítani. El kell gondolkodni, hogy az Araber Joumalt kérjük-e a jövőben vagy sem.

Áprilisban bírálják el a pályázatunkat, utána döntsünk, akar egy rendkívüli közgyűlés keretében a
fenti kérdésekben. 4-4,5 milliót megfoghatunk, ha nem kapunk támogatást. Kérek javaslatokat!

6 1200 6. számű határ ozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 3. sz. melléklet szerint a 2006. évi költségvetési tervet.
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5. napirend - Beszámoló a nemzetközi szervezetekben tórténő érdekképviiseleti munkáról.

Rombauer Tamás
ECAHO sport versenyeken Christina Weidman képviselt bennünket a western ágban. Bábolna is
gondolkodik, hogy í7ev ezzen-e,
Az elnökség és a bizottságok tagiainak átadték az ECAHO évkönyveket, megköszönve az elmúlt
év munkáját.
A következő ECAHO konferenciát Bábolnán rendezziik 2001. februarjában.

A beszámolót a kozgyűlés egyhangútag elfogadta.

6. naoirend - A tenyésztési, és sportbizottság beszámolója a 2006. évi cétolrról. A
fo nt o s ab b r e nde zv é ny e k i dőp o ntj ának é s ko l t s é gv e t é s é ne k e lfo g adás a.

Rombauer Tamás
Felkérem BányaiBé|át, hogy tartsa meg a beszámolót, Pataki Mihály nem tudott etjörrni.

Bónvai Béla
Az arab az a fajta amí a távlovas sportban nemzetközi szinten is eredményes lehet. Bahreinben az
ifi világbajnokságon amagyaí csapat 8. lett, egyéni eredményeik: Ódor Enikő 45, , Kun Valentin a
58., Szíjártó Bálint 59.helyezést érte el.
Elkészült a távlovas versenynaptár idén 48 versenyt szeretnénk tartani.
Szeretnék a Ódor családnak, a Kun családnak, Parti Imrének köszönetet mondani, hogy anyagílag
támogatta a kijutást Bahreinbe. Rombauer Tamásnak a folyamatos figyelmet. Kérem a
tenyésáőket, hogy jöjjenek el a távlovas versenyekre. Komoly piac lehet számukra a távlovas
sportág.

Rombauer Tamás
Az arab lovak többet tudnak teljesíteni. Pataki Mihályt elveszítettük, mióta vállalta a díjugrató
szakágvezetését. Már jelezte, hogy az egyesületünkben betöltött tisztségéről le kíván mondani. Az
ősszel tisztújító közgyűlésre kenil sor, a Sportbizottság fontos számunkra.

Április utolsó hétvégién tartunk Bábolnán távlovas és fogathajtó versenyt.
A Nemzetközi Tenyészszemlét csak jövőre rendezünk.

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

7. napirend - Egyebek (WAHO Trophy, stb.).

WAHQ Troph:l

Rombauer Tamás
Egy vándor díjról vansző, melyet a nyertes 1ó tulajdonosa 1 évre kap meg. A díjra pály{r;,nikelt,
ennek feltételire dolgozott ki a Tenyésáési bizottság egy javaslatot, melyet kifiiggesáettünk a
regisztrációnál. A kiírás túl komplikált.
A javasiatom az lenne, hogy nemzetközi eredmény helyett küllemi birálat eredményét vegyük
figyelembe, ivadék megléte ne legyen feltétel. Javaslom, hogy a díj a ménvizsgán vagy a
közgyűlésen kerülj ön átadásra.
Kérem a Tenyésztési Bizottságot, hogy a javaslatot részletesebben dolgozza ki. Van-e további
javaslat?
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christine wol_f
A Shagya-arabtól is elvárjuk a szépséget, sok egyedből ez hiányztk, Miért nem hasznainak
Magyarországon arab teiivér mént a Shagya-arabban. A ZSAA 13 arab telivér mént engedé|yez a
Shagya-arabban. SC Dyonn Németországban engedély.t kapott a Shagya-arab fajtában történő
fedeáetésre. AzEU szabályozás szerint, ha egy országban elfogadjak a mént, akkor art az összes
EU országban el kell fogadni. Magyarországonmiért nem?

Dr. Hecker Walter
Az EU ajánlása a köztenyésáésre szőL. Az egyesületek saját szabályokat alkalmazhatnak szerte
Európában.
A Shagya-arabot korábban tultelivéreáék. Ezt az import Shagya-arab mének segítségével sikerült
kiküszöbölni és a mozgást is javítani. Most újra finomító ménekre van szükség, keressük ezeket. A
küllem mellett fontos, hogy ezek az arab telivér méneknek teljesítménye is legyen.

Christine Wolí
Ha sikerül a sportvizsga, akkor elfogadásra kerül a Sc Dyonn Shagya-arabban? A sportvizsgara
való felkészítés sok pénzbe kenil.

Rombauer Tamás
I992-ben Lengyelországből a Shagya-arab,,nemesítésére" 3 telivér mént szerettiink volna bérelni
a Pamirt, az Eldont, az Eukaliptuszt, de nem sikerült. Tipikus hibák az arab telivéreknél a nyitott
csánk, hosszú, fuzött szátak. Ezeket a hibákat eltüntetni, kb.8 generációba telik, A Pasat nevű mén
szerepet kapott Bábolnan a Shagya-arabok tenyésáésében, de nem vált be 1 kanca utódja maradt a
tenyésztésben.

Christine Wolí
Nem értem, hogy a magyarországi 20 AT mén közül nincs olyan amely, alkalmas lerrne erre a
céba.

Rombauer Tamás
Köszönöm ahozzászőlást, mi egy szegény orczág vagl.unk. Van olyan
t követni. Már a németek is rájöttek, hogy nem lehet ménvizsga nélkül

Berengón BéIa
Lesz-e bírőképzés privát embereknek. Biáos lerrne jelentkező.

Rombauer Tamás
Fogunk ilyen jellegű szakmai napot szervezni. Azért vannak, azokaz
mert van sok tapasáalatuk, felelősségérzetíik, Azért nem bővítjük a
ellhez a feladathoz és nagy felelősség is,

christine wolf
Mi csak tanulni szeretnénk.

amiben nem szabad azEU-
az arab telivért tenyészteni.

elfogadott bíró listán, akik,
kört, mert nagy rutin kell

Rombauer Tamás
Nyitott kapukat döngetnek. Az ISG
rendszerét, de egységes szempontok
akkor aztvégig is kell csinálni.
Jelentkezési lapot fogunk kiküldeni,
r észére rutinozó nyilvános bírálatokat

a nemzeti szervezetekre bízza, hogy kidolgozzák a képzés
alapján kell elvégezni azt. Ha elindulnak ezek a képzések,

hogy felmérjük a képzésre az igényeket. A jelentkezők
tartunk. Kérem a Tenyésztési bizottság segítségét ebben.



Csák Mihól:l
Ösztönözni kell az arab telivér tenyésztóket az összefogásra, kevés szó esik a telivérekről. Legyen
ez külön téma. Össze kellene fogni.
Szentlőrincen a Gazdanapok augusztus utolsó hetében kerül megrendezésre.

.Rombauer Tamás:
Helyes, mozduljunk meg! Baranya, Somogy megye
Legyen kiilön 1 napos arab telivér bemutató.

Baranyai Sándor

körzetében lakók, hozzák el a lovaikat.

Haaz arab telivér tenyésztők kérik, hogy legyen kiilön szemle a résztikre akkor kérem jelezzékeú
és elindítjuk ennek a megszervezését,

K.m.f.

l
k_t,.!ű Dá

jkv. vezető
Banyai Béla
hitelesítő hitelesítő
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Hendinger


