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Horgásztájékoztató
Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Az Észak-Magyarországi
Horgász Egyesület Elnöksége
nevében köszöntöm a tagságot!
Tisztelt Horgásztársak!
Ebben az évben ismét visszatértünk a korábbi telepítési gyakorlathoz,
tekintettel arra, hogy az üzemtervek rendelkezésre álltak. A tavaszi
telepítés döntő többsége április hónapban történt, míg az őszi telepítést
október, november és december hónapban teljesítettük az üzemtervnek
megfelelően.
Az engedélyeknek megfelelően a Debreceni, Gólem és Mályi-tavakba
amurt telepítettünk.
2018-ban nem változtatunk az árakon, ahogy azt a 2017. évi tájékoztatóban jeleztük.
A 2017. évben felemelt árakat ígéretünkhöz híven halvásárlásra és az
ellenőrzés fokozására fordítottuk.
2017. évben 21 mázsával több halat vásároltunk és ezen belül 9 mázsával
több ragadozót. A vásárolt plusz halak értéke: 6.900.000,-Ft.
A két főállású halőr alkalmazására fordítottuk az árakból befolyt bevételi
többlet jelentős részét. A két főállású halőr alkalmazásának helyességét bizonyítja az ellenőrzések drasztikus növelése. 2016. évben 69
eljárást kezdeményeztünk a halgazdálkodási hatóság felé az egyesület
ellenőreinek feljelentése alapján. Ez 2017. évben jelentősen emelkedett,
179 feljelentésünk alapján a halgazdálkodási hatóság 8.131.000,-Ft halvédelmi bírságot szabott ki az elkövetőkre.

A legmagasabb összeg 300.000,-Ft-os volt, de volt 225.0000,-120.000.-Ft
és 100.000,-Ft-os bírság is. 16 esetben egyesületünk fegyelmi bizottsága
járt el az elkövetőkkel szemben. Hivatásos halőreink az ellenőrzések
során 21 db hálót koboztak el az elkövetőktől. A jövőben ismereteim
szerint egyedülállóan az országban két lovas társadalmi halőr is segíteni
fogja a még hatékonyabb ellenőrzéseket. Ez azért jelentős, mert több
esetben halőreinknek nehéz terepviszonyok között kell az elkövetőket
felkutatni, ahová a terepjáró gépkocsival sem tudnak eljutni.
A Mohosz-hoz benyújtott pályázataink sikerrel jártak, melynek során
beszereztünk 1 db. Toyota Hilux terepjáró gépkocsit, 1 db hőkamerát. 2 db.
digitális fényképezőgépet, 2 db. távcsövet és egy nagy teljesítményű motorcsónakot a hozzátartozó villanymotorral. Ezek az eszközök nagyban elősegítették az ellenőrzés hatékonyságát.
Kérem, a Tisztelt Horgásztársakat ﬁgyelemmel olvassák horgászrendünket abban pontosítottuk a nemeshal és egyéb hal kategóriába tartozó
halfajokat.
Eredményekben gazdag békés boldog Új évet, és jó fogást kívánva
horgásztársi üdvözlettel:
dr. Faragó Péter
elnök

A fogási napló leadás szabályai:
A fogási naplót annál az egyesületnél kell leadni, ahol az állami jegyet
váltotta a horgász. Amennyiben a horgász nem a kiadás helyén vált ki új
állami horgászjegyet akkor a kapott igazolást le kell adni az új
forgalmazási helyen, ennek hiányában a horgászjegy csak kétszeres
díjﬁzetés mellett adható ki.
Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy a fogási napló leadási határideje:
2018. február 28. Leadás személyesen, illetve tértivevényes küldeményként postai úton történhet. A postai feladásról a tértivevényt

szíveskedjenek megőrizni! A postán küldött fogási naplóról igazolást
csak abban az esetben adunk ki, ha Önök jelzik, hogy nem itt váltják ki a
tárgyévi állami horgászjegyet.
Fokozottan felhívjuk tagjaink ﬁgyelmét a fogási napló helyes kitöltésére
(horgászattal eltöltött napok száma (7. oldal), víztérkód helyes
használata, a fogások napló végén történő összesítése (38. oldal, 42. oldal
összesítés). A helytelenül kitöltött, de időben leadott fogási napló, illetve a
helyesen kitöltött, de időn túl leadott fogási napló is büntetést von maga
után!!! A büntetés mértéke: 2.000,-Ft, melyet a halászati törvény ír elő
(2013.évi CII. tv.), és nem az egyesület.
A horgászható vizek és víztérkódok megtalálhatóak az adott területi
illetve napijegyen.
Állami horgászjegy megﬁzetése alól mentesül az a rokkant személy, aki
a BAZ. Megyei Kormányhivatal halászati felügyelőjétől (Miskolc,
Blaskovics u. 24.) határozattal rendelkezik, hogy erre jogosult. A
határozat bemutatása engedély váltásakor szükséges.
Az állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a horgász
haladéktalanul köteles bejelenteni, ott ahol az okmány kiadásra került.
A horgász kérelmére díj megﬁzetése ellenében pótolhatja az állami
horgászjegyet a kiadásra jogosult egyesület.

2017. évi taglétszám:
Felnőtt tagok (tagfenntartóval együtt):
Ifjúsági tagok (tagfenntartóval együtt):
Összesen:

5.378 fő
114 fő
5.492 fő

A telepítés várható időpontjáról a horgásztársak az egyesület
honlapján kapnak információt, ezért kérjük kísérjék ﬁgyelemmel
tájékoztatóinkat!!

ÉMHE ÁLTALÁNOS HORGÁSZREND
1. A Szinva patakon csak mű-csalis horgászat engedélyezett. A Jósva,
Szuha, Bán-patak vízterületén az őshonos halak horgászata csak
„fogd meg és ereszd el” („catch and release”) módon lehetséges, így
időlegesen sem lehet a halakat tárolni és a fogást követően
haladéktalanul kíméletesen vissza kell bocsátani a vízbe. Kivételt
képez ez alól a hatályos jogszabály szerint az invíziós idegenhonos
halak köre, melyeket tilos visszaengedni.
2. A Gólem és a Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos
etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!
3. Az egyesület kezelésében lévő folyóvizeken a csónak használata
engedélyezett. A Debreceni és Gólem tavakon az engedély
mellékleteként kiadott térképen jelölt részeken lehetséges, kivéve a
november 01. és március 15. közötti időszakot, amikor a szonár
használata és a csónak használata is tilos! Az egyesület többi tavain a
csónak használata tilos!
4. A Gólem-tó, Debreceni-tó, Hernád, Bódva és Sajó folyók kíméleti
területein horgászfelszereléssel tartózkodni, horgászni tilos! A
kíméleti területeket a 3./pontban szereplő melléklet tartalmazza.
5. A Gólem és a Debreceni-tavakon a szigetről történő horgászat tilos!
6. Felszerelt és halfogásra alkalmas horgászfelszerelést őrizetlenül
hagyni és más felügyeletére bízni tilos!
7. Gyermekhorgászaink csak úszós készséggel (egy bot, egy horog)
horgászhatnak, szülői felügyelet mellett! Gyermek felnőttre a
felszerelést át nem ruházhatja!
8. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot,
golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr
ellenőrizheti.

9. A horgásztáborozás nem járhat a növényzet, a part rongálásával és a
víz szennyezésével.
10. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált
szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése
előtt összegyűjteni, nem hivatkozhat arra, hogy a szemét már a
horgászat megkezdése előtt a horgászhelyen volt. A horgászat
közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével köteles
magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély helyszíni bevonását eredményezi.
11. Az egyesület vizein kifogható és megtartható halmennyiségek felnőtt
horgász esetén:
• nemeshalból 1 nap 3 db (2+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 60 db.
• egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.
Ifjúsági horgász esetén:
• nemeshalból 1 nap 2 db (1+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 30 db.
• egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.
A gyermek horgászra - kifogható és megtartható halak tekintetében az országos horgászrend az irányadó.
A Hernád és a Sajó folyóban naponta 4 db. paduc fogható.
12. Az egyesület vizein kifogható és megtartható ponty súlya max. 5 kg/db.
lehet. Az ezt meghaladó súlyú halat kifogás után azonnal kíméletesen
vissza kell engedni.
13. Tilalmi időben a tilalom alatt lévő halak nem lehetnek a vízparton a
horgász birtokában.
E horgászrend alkalmazásában:
• nemeshal: ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, sebes
pisztráng.
• egyéb hal: jelen horgászrend szerint nemeshal fogalom alá eső és a
133/2013.(12.29.) VM. rendelet 9.mellékletében szereplő
márna,compó és menyhal ( melyekből 3-3 db fogható ) kivételével
minden fogható őshonos hal.

2018. évi horgászengedélyek díjai:
Engedély váltása: 2018. január 2.
Régi felnőtt tag, folyamatos tagság esetén:
Új belépő felnőtt tag:
Új belépő felnőtt tag 70 év felett:

26.000,-Ft
40.000,-Ft
38.000,-Ft

Régi iﬁ tag:
Új belépő iﬁ tag:

11.000,-Ft
12.500,-Ft

70 év feletti régi tag:
Régi felnőtt kettős tag:
Új belépő kettős tag:

12.000,-Ft
24.000,-Ft
31.000,-Ft

Tagfenntartó felnőtt:
Tagfenntartó iﬁ:

2.000,-Ft
800,-Ft

Sajó csempelyes:
Hernád csempelyes:

70.000,-Ft
70.000,-Ft

Gyerekjegy:

5.200,-Ft

Állami jegy váltása régi tagoknak:
Állami jegy váltása új tagoknak:

6.600,-Ft
9.500,-Ft

80 év feletti régi tagoknak az engedély INGYENES!!
Az engedélyek árát továbbra is a kiküldött csekken kérjük beﬁzetni, egy
csekken egy jogcím ﬁzethető be!!!!!!
Beﬁzetett csekkszelvénnyel szíveskedjenek irodánkat felkeresni az
engedély váltásakor a gyorsabb ügyintézés érdekében. Lehetőség van
az új engedélyeket postai úton is megkapni. Ehhez be kell küldeni a
kitöltött fogási naplót, a horgászigazolványt, a beﬁzetett csekket és a
felbélyegzett válaszborítékot.
Bankkártyát és SZÉP kártyát, stb. nem áll módunkban elfogadni!!!

Területi jegyárak horgászok részére:
Éves területi engedély már érvényes állami jeggyel
rendelkezők részére:
Hetijegy:
Felnőtt napijegy:
Ifjúsági általános napijegy:
Debreceni- és Gólem tó felnőtt napijegy
Émhé-nél váltott állami jegy esetén
(a horgászat 0-24 óra között engedélyezett):
Debreceni-és Gólem tó felnőtt napijegy
más egyesületi tagság esetén
(a horgászat 6-22 óra között engedélyezett):
Sajó éves jegy:
Sajó felnőtt napijegy:
Hernád éves jegy:
Hernád felnőtt napijegy:

31.500,-Ft
15.000,-Ft
3.500,-Ft
1.500,-Ft

4.000,-Ft

4.000,-Ft
19.000,-Ft
2.000,-Ft
19.000,-Ft
2.000,-Ft

Tájékoztatásul közöljük, hogy napijeggyel a horgászat 0-24 óra között
engedélyezett a vizeinken.
Kivétel:
A Debreceni – és Gólem tó felnőtt napijegy vásárlása esetén az a
horgász, aki nem az Émhé-nél váltott állami jegyet az 6-22 óra között
horgászhat a vízen.

AZ IRODA NYITVATARTÁSI RENDJE:
Hétfő:8-12
13-15
Kedd: 8-12
Szerda:8-12 13-15
Csütörtök: 8-11 13-17
Péntek:8-11 13-15.30
Kérjük jövőre is tiszteljenek meg bennünket adójuk 1%-ának
felajánlásával.
Személyi jövedelemadó 1%-a 320.043,- Ft
Adószám: 19918819-1-05

Rendezvényeink:
Felhívjuk Tisztelt Horgászaink ﬁgyelmét, hogy minden hónap első csütörtökén, a helyi csoportok és a halőrök részére megbeszélést, eligazítást tartunk az egyesület klubhelyiségében 16 órától. Az esetlegesen
felmerülő problémákkal ezen időpontban kereshetik fel az egyesület
vezetőségét.

Környezetvédelmi napok:
Sajószentpéteri I-II-III., valamint a Sajószentpéteri Új-tavon
Telepítések napján: 8-12 óráig.

Ormosbányai, Kurityáni, Szelesaknai I.-II. tavakon
Tavaszi és az őszi haltelepítés után a horgászati tilalom megszűnése napján.

Továbbá Szeles I-II. tavakon
május, június, július, augusztus, szeptember hónapok
első szombatján reggel 7 órától.

Szervező: Fiszter Ferenc
Info: 70-701-7386
Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy a horgász köteles a horgászat
megkezdése előtt a talált szemetet, hulladékot összegyűjteni, nem
hivatkozhat arra, hogy a szemét már a horgászat megkezdése előtt a
horgászhelyen volt. A horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a
horgászat befejeztével köteles magával vinni. Szemetes horgászhelyen
való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély helyszíni
bevonását eredményezi.

Kazincbarcikai közösségi
helyiség nyitva tartása:
Májusig minden páratlan hét hétfőjén, júniustól
minden hónap első hétfőjén 15-16 óra között.
Kazincbarcika, Derkovits tér 1.

Horgászvizsga:
Érdeklődni az egyesületi irodában személyesen vagy telefonon.
Tel: 46-354-500. Vizsgaidőpontok közzététele 2018. február hónapban
az egyesület facebook és a www.emhe.hu honlap oldalon.

Rakacai horgásztanya:
Szeretettel várunk minden tagunkat a Rakacai-tó partján lévő
horgásztanyánkra. Szobafoglalás az egyesület irodájában.
Tel: 46-354-500

Fontos tilalmak, korlátozások!
Csónakhasználat:
- A Debreceni és Gólem tavakon a bójával kijelölt helyeken a csónak
használata megengedett, kivéve november 01. és március 15. közötti időszakot, amikor a szonár használata és a csónak használata
is tilos! Az egyesület összes tavain a csónak használata tilos, kivétel
a Debreceni, Gólem-tó. A Hernád és a Sajó folyón csónak használata
engedélyezett. Az egyesület honlapján a Debreceni és Gólem tóra
vonatkozó csónakhasználatra kijelölt területre vonatkozó térkép
megtalálható!
- A Gólem és Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos
etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!
- Csónak használatnál a vízirendészeti szabályokat be kell tartani!
A csónakhasználati szabályok be nem tartása szabálysértési
eljárást, valamint fegyelmi eljárást von maga után.

Működő bányatavak horgászatára vonatkozóan
- Kikötő közelében 100 m-es határon belül valamint a hajózási útvonalakban horgászni TILOS!
- Úszó munkagépek parti horgonykötelei által bezárt területen, valamint azok környezetében 10 méteren belül tartózkodni TILOS!

- Emelőgépes kotrógépek hatósugarain belül tartózkodni TILOS!
- A Gólem és a Debreceni tavakon horgászni az eddigi normák alapján
a bányadepók, kikötők és a hajózási útvonalak valamint a kíméleti
területek kivételével bárhol lehet. Járművel még a horgászok sem
mehetnek be az üzemi területre.

További Korlátozások!
- Sajószentpéteri I-II-III. tavakon kérjük az etetőanyag használatát,
valamint a helyhez szoktató etetést, a vizek minőségének javítása
érdekében mellőzni szíveskedjenek!
- A méretkorlátozással védett és megtartani kívánt halakat, fogás után
azonnal – a horgászat folytatása előtt – be kell jegyezni a fogási
naplóba.
- A Gólem és a Debreceni-tavakon 2011. január 1-től a Debreceni
főútvonal (35-ös út) melletti 100-100m, valamint a kavicsosztályozó
üzemterületének végéig terjedő iszapos terület kíméleti terület. Ezen
a területen horgászni tilos!
- A Jósva-patak a területi engedéllyel rendelkező tagjainknak, illetve
napijegyes horgászainknak csak a Kecső-Jósva-Tohonya patakok
összefolyásától horgászható!
- Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy vizeink mentén az avar és a
nád égetése szigorúan tilos!
- A horgász köteles az általa kifogott és megtartani kívánt halat saját,
önálló szákban tartani!

Halpusztulás esetén az egyesületet vagy a horgásztájékoztatóban
szereplő halőröket lehet értesíteni!!!

Víz és környezetszennyezés esetén kérjük a Környezetvédelmi
Felügyelőséget hívni a 46-517-300-as telefonszámon.

HALTELEPÍTÉS 2017
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50
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50
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1 218
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Vegy.kesz. Süllő 2+,3+ Csuka 3+ Pisztráng
kg
kg
kg
2+ kg
100
50

50

50

Compó
kg

200
200

Domolykó, bodorka,
kg

Telepítés időpontjáról és az ezzel kapcsolatos tilalomról az egyesület
irodájában valamint az egyesület facebook és a www.emhe.hu honlap oldalon lehet tájékozódni.
Ponty
Vízterület
2+, 3+ kg
megnevezése
Kurityáni-tó
805
600
Borsodsziráki-tó
6 017
Debreceni-tó
Gólem-tó
6 008
3 630
Mályi-tó
508
Ormosbánya I. II.-tó
Sajószentpéter I. II. III.-tó 1 012
Sajószentpéter Új-tó
1 521
1 508
Szelesaknai I.-tó
Szelesaknai II.-tó
1 507
264
Szentsimoni-tó
Szirmabesenyő I. II. III.-tó 2 670
Bódva
441
Hejő
Szinva
6 040
Hernád
6 533
Sajó
Kis-Sajó
868
Körömi-tó
Bán-patak
39 932
Összesen:

Telepítések halfajonként összesen:
Ponty 2+, 3+
Amur 3+
Pisztráng 2+
Vegy.keszeg 2+, 3+
Süllő 2+, 3+
Csuka 3+
Compó
Domolykó, bodorka
Összesen:

39932 kg
2445 kg
140 kg
3335 kg
1218 kg
1072 kg
50 kg
200 kg

35 416 021 Ft
2 049 399 Ft
490 002 Ft
1 905 952 Ft
5 300 345 Ft
2 819 400 Ft
101 600 Ft
114 300 Ft
48 197 019 Ft

2018. évi horgászversenyek:
Törpeharcsafogó versenyek
Nevezési díj nincs!!!
Nevezni a helyszíneken!
Verseny: 8-12-ig
Sajószentpéteri Új-tó
2018. május 5. szombat
Sajószentpéteri I-II-III-tó
2018. május 6. vasárnap
2018. évi hagyományos horgászverseny
Versenyszínhelyek:
Szirmabesenyői-tó (Kocka-tó)
Ideje: 2018. június 02. (szombat)
A nevezés és a nevezési díj beﬁzetése a helyszínen történik!
Nevezés a helyszíneken:
06.00 – 07.00 óra között.
Verseny: 07.30 – 12.00 óra

Halőrök telefonszáma:
Ózd és környéke
Posta László
Balogh Zoltán
Spander Péter
Baráth Imre
Lőrincz Zoltán
György Péter

csp.
h.
h.
th.
h.
h.

30-419-6956
30-477-1316
70-626-7225
30-824-4107
30-458-2957
30-303-5867

csp.
th.
th.
th.
th.
th.
th.

70/636-7187
30-535-3517
70-333-5265
70-376-6568
70-775-3132
70-432-0853
70-391-6110

Encs és környéke
Szántó Róbert
Luterán Péter
Szarvas Lajos
Sváb Róbert
Takács Viktor
Lipták Péter
Jakab Martin

Sajószentpéter és környéke
Halász Zoltán
Molnár István
Vierg János
Béres Gábor
Balogh Gábor
Guba Csaba

csp.
főállású
h.
h.
h.
th.

20-536-8962
70-322-4878
70-303-9425
30-986-6784
20/277-0854
30/605-6227

Kazincbarcika és környéke
Fiszter Ferenc
Fignár Nándor
Tóth Lajos
Szegény Barnabás
Téglás Lucián
Majoros Pál Szabolcs

h.
h.
th.
th.
th.

70-701-7386
30-621-3683
70-377-9971
20-320-2562
20-407-5830
20-317-5991
70/771-0564

csp.
h.
h.
h.
h.
h.
főállású
h.

30-425-0191
20-998-3090
70-632-9868
70-642-6996
70-334-6676
20-400-7903
30-308-8417
70/932-2627

csp.

Miskolc és környéke
Takács Ferenc
Vadászi Tamás
Veres Sándor
Pukkel István
Szabó Károly
Rónai József
Oláh István
Orosz László

Napijegyek árusítása
Miskolc
NIMRÓD Horgászbolt
(Vasárnap is nyitva! 9-12)
Miskolc, Ady u.5.
Tel: 46-506-888
Avasi Horgászbolt
Miskolc, Szentgyörgy u.74.
Tel: 46-367-128
Újgyőri Horgászbolt
Miskolc, Kabók u.13.
Tel: 46-335-450

Sporigó Horgászbolt
Miskolc, Szilágyi D.u.9.
Tel: 46-780-280
Kiliáni Horgászbolt
Miskolc, Lórántﬀy u. 24.
Tel: 70-944-7540
Cornex Horgászcentrum
Miskolc, Soltész N.K. 30.
Tel: 20-950-9345

Medúza Horgászbolt
Miskolc, Pesti út 9. (Auchan)
Tel.: 30-978-2382

Hangonyi Horgászbolt
Ózd, Vasköz u. 1.
48-481-572

Alsózsolca
Móra diszkont
Alsózsolca, Móra u. 11.
Tel: 30-639-9810

Putnok
Posta László
(Halőr) Tel: 30-419-6956

Nyékládháza
Kovács Károlyné
Nyékládháza, Szt.István u. 6.
Állateledel bolt
Tel: 70-771-8150
Sajószentpéter
Halibut Horgászbolt
Sajószentpéter, Kossuth u. 226.
Tel.: 30/302-31-34
Kazincbarcika
Gebu Horgászbolt
Kazincbarcika, Vasvári tér 1.
Tel: 30-326-1551
Spéci Sporthorgászbolt
Kazincbarcika, Vajda J.u.12.
Tel.: 20-595-8750
Moby Dick Sporthorgászbolt
Kazincbarcika, Pollack M.u.41.
Tel.: 20-945-2967
Kéttó Horgászbolt
(Új Spar mögött)
Kazincbarcika, Mátyás K. 56/c
Tel.: 20-314-9225
Ózd
Horgászbolt
Ózd, Vasvár u.29.
Tel: 20-490-5906

Szikszó
Bringa Tanya és Horgászbolt
Szikszó, Bolt u. 5.
20-805-8627
Encs és környéke
Tóth László
Felsődobsza, Deák u.16.
(Erőmű felé) Italbolt
Tel: 46-474-145
Vadvilág Horgászbolt
Encs, Mérai u. 1.
Tel: 46-306-847
Hernád-Party Camping Bt.
Pere, Rákóczi u. 20/b
Tel.: 70-311-0017
Híd Presszó
Gibárt, Kossuth u. 1/a
Tel: 46-386-057
Halmaj
Halmaji Gazdabolt
Halmaj, Fő u. 29.
Tel: 30-858-1403
Pukkel István
(Halőr) Tel: 70-642-6996

Kiadja: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület
3525 Miskolc, Széchenyi u. 73.

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő,
tagoknak ingyenes információs kiadvány.
Felelős szerkesztő: Laskó Miklós
Az esetleges időpont és árváltoztatás jogát
az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület fenntartja!
További információ:
Telefon: +36 (46) 354-500
Honlap: www.emhe.hu E-mail: e.horgasz@chello.hu
Nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk!

