
Oko san to vább - 5 éves az
Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió
Öt év vel eze lõtt a Part ner ta lál ko zó val in dult el a mik ro tér ség -

ben az azó ta több te rü le ten sok-sok prog ram mal egy re bõ vü lõ
együttmûködés.

Az ön kor mány za tok kez de mé nye zé sét a vál lal ko zá sok és a ci -
vil kö zös sé gek is nyit ot tan fo gad ták, és mára a hét köz na pok és
ün ne pek ré szé vé vált a tér sé gi együtt gon dol ko dás, kö zös lob bi -
zás fon tos ügye kért. Együtt könnyebb, együtt erõ seb bek va -
gyunk és több dologban egymásra támaszkodhatunk.

A tör té né se ket több fó ru mon, töb bek kö zött az Észak- Hegy -
há ti Hír mon dó cik ke i bõl is fi gye lem mel kí sér het ték azok, akik
ér dek lõd nek a tér ség ügyei iránt, és fon tos, iz gal mas ese mé nye -
ket idéz het tek fel a cikkek a résztvevõk számára.

Ér de mes azért dió héj ban be mu tat ni a sok szí nû együtt mû kö -
dés ered mé nye it:

1. Ko or di ná ció: min den te rü le ten- TÜKÖR (Tér sé gi Ügye -
ink Kö rei) ta lál ko zók 10 kü lön bö zõ ügy men tén (fi a ta lok, sport,
tu riz mus, he lyi ter mé kek, hit élet, in téz mény ve ze tõk, szak kép zés, 
nyug dí ja sok, he lyi értéktárasok, okos megoldások)

2. Kom mu ni ká ció: Észak-Hegy há ti Hír mon dó, Ka len dá ri u -
mok, Kö zös Nap tár, havi rend sze res sé gû ta lál ko zók a pol gár mes -
te rek kel, jegy zõk kel, hon lap, tér sé gi fa ce bo ok ol da lak (Észak
Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió, Kin cse ink az Észak Hegyháton,
Okos falu-Okos térség)

3. Ko ope rá ció: kö zös pá lyá za tok több té má ban- Nem ze dé -
kek ta lál ko zá sai, Mik ro tér sé gi aján dék cso mag, Kin cse ink – ér -
ték tér ké pek, Táj egy sé gi ér ték tár, „Lé pés-Vál tás az Észak- Hegy -
há ton”, „Össze fo gás ban az Észak- Hegyháton”

4. Kez de mé nye zé sek és kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa: Jö võ -
mû he lyek te le pü lé sen ként, Tér sé gi fo ci ku pa, Mik ro tér sé gi Csa -
lá di nap kör for gás ban, tér sé gi Jövõ szö võ, tér sé gi Le te le pe dé si

Expo, Ha za vá ró Kér dõ ív fi a ta lok nak, pá lya vá lasz tá si prog ram -
so ro zat a jövõ nem ze dék nek, új szak kép zés el in dí tá sa hely ben, a
Hegy há ti Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la Egy há -
zas ko zá ri és a Bi ka li tag in téz mény Ro bo ti ka szak kö ré nek szé les -
kö rû be mu ta tá sa, nép sze rû sí té se, a 3D nyom ta tá sú emblémák
ajándékként való használata.

5. Kö zös tu da tos ter ve zés: tér sé gi stra té gi ák meg al ko tá sa
(Mik ro tér sé gi Fej lesz té si Stra té gia 2014-2020, Tu riz mus fej lesz -
té si stra té gia, Ci vil stra té gia, Köz biz ton sá gi stra té gia, Ön kén tes
stratégia, Okos Hegyhát Program

6. Ezek hez pá lyá za ti for rá sok meg te rem té se: ön kor mány za -
ta ink nak 21 pá lyá zat, vál lal ko zók nak 5 pá lyá zat, tér ség nek 11
pá lyá zat, ci vil szer ve ze tek nek 13 pá lyá zat, fog lal koz ta tá si pá lyá -
za tok 4 eset ben a fiatalok itthon tartása érdekében

A leg fon to sabb még is az együtt meg ter ve zett és kö zö sen si -
ker re vitt ügyek mel lett ta lán az, hogy egy re több az egy más ra fi -
gye lés, meg hí vás nem csak a kö zö sen szer ve zett, ha nem a he lyi
ese mé nyek re is. A kö zö sen meg élt pil la na tok, ami kor büsz kék le -
het tünk te le pü lé se ink re, és egy más ra is.  Ezt tük rö zik a be adott
pá lyá za tok, a si ke re sen le bo nyo ló dott prog ra mok és az az or szá -
go san egye dül ál ló kez de mé nye zés is, ami együttmûködésünket
elsõként mutatja be Okos térségként az országban.

Hon la pun kon meg ta lál ha tó a kaz öt éves év for du lós ün nep ség -
re ké szült ki ál lí tá si fo tók, a pre zen tá ció és a jö võ be mu ta tó Part -
ner sé gi Nyi lat ko zat, az együtt mû kö dést meg kö szö nõ em lék lap a
3D logóval, illetve a rövidfilm is.
Kö szön jük min den ki nek, aki ed dig is kap cso ló dott a kö zös
mun ká hoz és azt kí ván juk, hogy ezek kel a te vé keny sé gek kel
is hoz zá já rul has sunk a jö võ ben is az itt élõk jó lé té hez, a tér -
ség nép sze rû sí té sé hez.
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Itt hon ma rad ni, le te le ped ni, jól
érez ni ma gun kat ott, ahol élünk

Kin mú lik az, hogy az or szá gos ten den ci á val egye zõ en tér sé -
günk ben is to vább csök ken a te le pü lé sek lé lek szá ma, és ez zel
együtt egy re ke ve seb ben lesznek a tenni aka rók?

Mik azok a dol gok, me lyek re kü lö nö sen oda kell fi gyel ni, mit
le het ten ni azért, hogy ez a ten den cia le las sul jon, meg áll jon,
megforduljon?

Ez a téma fo lya ma to san ak tu á lis tér sé günk ben is és sok fé le fó -
rum, le he tõ ség, ren dez vény, öt let elés zaj lik  a he lyi kö zös sé gek -
ben. Né hány közös tanulság ezekbõl:

Az” Össze fo gás ban az Észak-Hegy há tért” pro jekt ke re té ben
mind egyik te le pü lé sün kön meg va ló sult az év elsõ fél évé ben
egy-egy Jövõ Mû hely , ahol a leg ak tí vabb he lyi ek mond hat ták el
véleményüket.

Né hány vissza té rõ mon dat ezek rõl a fó ru mok ról:
• Azért fon tos az együtt mû kö dés az ön kor mány zat, a ci vi lek

és vál lal ko zók kö zött, mert mind egyi kük te het a településért. • Fon tos a ren de zett tisz ta te le pü lés, mert így le het nek rá
büsz kék a he lyi ek, és szí ve seb ben tesz nek ma guk is érte, hogy ha
jó példákat látnak.

• Min den ki nek fon tos, hogy le gye nek a kö zös sé get szol gá ló
olyan sza bá lyok, me lyek is mer tek, min den ki re egy for mán ér vé -
nye sek, be tart ha tók és min den ki vel be is tartatják azokat.

• A he lyi ek szá má ra fon to sak a kö zös sé gi te rek, hogy ott tud -
ja nak ta lál koz ni, le gye nek prog ra mok, jól érez hes sék ma gu kat az 
emberek helyben is.

 A Le te le pe dé si Expo ta nul sá gai:  az év õszén arra kí ván tunk
le he tõ sé get te rem te ni, hogy aki ket ér de kel a tér ség, szí ve sen jön -
né nek vi dék re és ezen be lül az Észak-Hegy hát ra , szá muk ra sze -
mé lyes kap cso ló dá si le he tõ sé get és mi nél több hasz nos in for má -
ci ót ad junk. Maga az EXPO, mint ren dez vény a ter ve zett for má -
ban nem von zott elég ér dek lõ dõt, vi szont ab ban, hogy „Lát ha tó -
ak és von zó ak” tud junk len ni több hasz nos in for má ci ót si ke rült
össze ál lí ta ni, ame lyek az Észak-Hegy há ti Unió hon lap ján a Le te -
le pe dés cím szó alatt meg ta lál ha tók a he lyi ek, a dön tés elõtt álló
fi a ta lok, az el szár ma zot tak és a vi dék re te le pül ni vá gyók szá má ra 
is. Ér de mes rá pil lan ta ni. A pro jekt kap csán sok ezer a tér ség re és
hír re kat tin tás, va la mint  or szá gos fe lü le ten való meg je le nés is
nép sze rû sí tet te a térséget.

A ta nul sá go kat, to váb bi ten ni va ló kat a „Lé pés-Vál tás” pro jekt 
ke re té ben mû kö dõ Kulcs em be rek Klub já ban is elem ez tük, kö zö -
sen az ér de kel tek kel. Meg hív tunk olya no kat is, akik már a tér sé -
get vá lasz tot ták és tá gabb kö zös sé günk tag jai. Néhány fontos
dolgot innen is kiemelünk:

• A kö tõ dést itt hon ma ra dást már a gyer mek kor ban sok fé le
mó don ér de mes tá mo gat ni: pá lya vá lasz tá si ori en tá ci ó val, gya -
kor no ki és ösz tön díj le he tõ sé gek fel tá rá sá val a tér ség ben, te le pü -
lé sek hez, tér ség hez kap cso ló dó iz gal mas prog ra mok kal, he lyi
értékekre figyelmet irányító  fel adat gyûj te mé nyek kel...

• Mind egyik te le pü lé sen fon tos, hogy a lak ha tást,  az itt hon
ma ra dást, le te le pe dést olyan konst ruk ci ók se gít sék (al bér let, bér -
la kás, ház fel újí tá si tá mo ga tás…), ami szol gál ja az itt élõk kom -
fort ját, a fi a ta lok itt hon maradását, a szakemberek vonzását.

• Fon tos egy tá mo ga tó kör nye zet az ér ke zõk nek, vissza té rõk -
nek. Szük sé ges len ne egy  in for má ci ós pont, ahol min den hasz -
nos tud ni va ló hoz hoz zá le het jut ni, olyan he lyi ek bõl álló mun ka -
cso port, akik se gít het nek az el iga zo dás ban és az otthonra
találásban.

• A ke re tet pe dig az a he lyi kö zös ség ad hat ja, aki maga is sze -
ret itt élni és szí ve sen tesz a kö zös sé gért, sa ját kör nye ze té ért.

Okos tér ség
Egy re több al ka lom mal buk kan fel a tér ség ben ez az emb lé -

ma, és mára emö gött sok fé le tar ta lom is megbújik.
Leg utób bi szá munk ban be mu tat tuk a Bi ka li Ro bo ti ka

Szak kör kü lön le ges mun ká it, ar ról ír tunk, hogy mi lyen nagy
je len tõ sé ge van an nak, ha egy is ko la élen jár ab ban, hogy a
gyer me kek a jövõ tech no ló gi á it kész ség szin ten is is mer jék. A
szak mai kö zös ség most a Di gi tá lis is ko la ma jor szak mai ki dol -
go zá sá ban vesz részt.  A tér ség 5 éves év for du ló ján újabb te rü -
le te ket is be mu tat tak az itt élõ vál lal ko zá sok, szak em be rek.
Sõt, már ar ról is kap hat tunk ké pet, hogy egy ház tar tás ban mi -
lyen okos meg ol dá so kat le het hasz nál ni a ké nye lem és a meg -
ta ka rí tás cél já val. Be szé de sek az elõ a dá sok cí mei is: „In no vá -
ció a vál lal ko zá sok vi lá gá ban”, „ A jövõ me zõ gaz da sá ga és a
di gi tá lis vi lág”, „Kö zös sé gi hoz zá fé ré sek, di gi tá lis kom pe ten -
ci ák fej lesz té se a tér ség ben”, „Kö zös sé gek, kor osz tá lyok a
vir tu á lis vi lág ban”, „Okos is ko la - Okos diák”,” Okos ott hon
kis te le pü lé sen”. Az ez zel kap cso la tos pre zen tá ci ók is meg ta -
lál ha tók hon la pun kon, más ezen a területen hasznos témákra,
információkra pedig facebook oldalainkon (Észak-Hegy há ti
Mikrotérségi Unió, Okos falu- Okos térség) hívjuk fel a
figyelmet.
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Pá lyá za ti Hí rek
NEA pá lyá za tok

Ér te sít jük a ci vil szer ve ze te ket, hogy meg je len tek a Mi nisz -
ter el nök ség ál tal biz to sí tott for rás ból a Nem ze ti Együtt mû kö dé si
Alap Kol lé gi u ma i nak a 2020. évre vonatkozó pályázati kiírásai.

A pá lyá za tok cél jai a ci vil szer ve ze tek alap cél sze rin ti kö zös -
ség te rem tõ te vé keny sé gé hez kap cso ló dó költ sé ge i nek biz to sí tá -
sa, ci vil tár sa da lom erõ sí té se, a ci vil szer ve ze tek tár sa dal mi sze -
rep vál la lá sá nak se gí té se, a mû kö dé si költ sé ge i hez való hoz zá já -
ru lás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása.

A pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat a Beth -
len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. látja el.

A pá lyá za tok be adá si idõ sza kai:
A „Ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra vagy szak -

mai prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra és mû kö dé sé nek biz to sí tá sá -
ra for dít ha tó össze vont tá mo ga tás 2020." címû ki írá sok te kin te té -
ben kol lé gi u mon ként el té rõ idõ pon tok ban: 2019. október 1. –
2019. november 8. között.

A „He lyi és te rü le ti ha tó kö rû ci vil szer ve ze tek egy sze rû sí tett
tá mo ga tá sa 2020." címû pá lyá za ti ki írás te kin te té ben kol lé gi u -
mon ként el té rõ idõ pon tok ban: 2019. no vem ber 11.-2019. de cem -
ber 20. között.

A pá lyá za to kat az Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és Együtt -
mû kö dé si Rend sze ren ke resz tül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pá lyá za ti ki írá sok a kö vet ke zõ lin ke ken ér he tõk el:
http://www.ci vil.info.hu/web/nea/pa lya za tok
www.bgazrt.hu
Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel met, hogy csak olyan szer ve ze tek

pá lyáz hat nak je len ki írá sok ra, akik a ko ráb bi tá mo ga tás be szá -
mo ló ját benyújtották.

Le a der Pá lyá za tok
A Le a der pá lyá za tok nál le zá rult a hi ány pót lá si sza kasz. Mind

az Észak - Hegy há ti Mik ro tér ség ön kor mány za tai, mind a ci vil
szer ve ze tek, mind a vál lal ko zá sok szép szám mal ad tak be pá lyá -
za tot: össze sen 23 db pá lyá zat ke rült be nyúj tás ra az 5 te le pü lés -
rõl. A Me csek Völgy ség Hegy hát Egye sü let tá jé koz ta tá sa sze rint
fo lya mat ban van a pá lyá za tok el bí rá lá sa és az elsõ tá mo ga tá si ok -
ira tok is meg ér kez tek. Min den ki fi gyel je az ügy fél ka pu ját, mert
folyamatosan lehet számítani a támogatási okiratok meg kül dé sé -
re. A ma ra dék for rá sok meg nyi tá sá ról a Me csek – Völgy ség –
Hegy hát Egye sü let hon lap ján le het tá jé ko zód ni:
www.mvh-hacs.hu

Gye rek esély prog ram
 Be fe je zõ dött Má go cson, meg kez dõ dött Vá sá ros dom bón

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 „Gyö -
ke rek és szár nyak” címû pro jekt ke re té ben
a „Pá lya vá lasz tá si prog ram so ro zat” után
már le zaj lott a „Ne ked va ló- élet re való”
prog ram so ro zat is Má go cson a Hegy há ti
Ál ta lá nos is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la 7-8. osz tá lyos ta nu ló i nak, mellyel
olyan prak ti kus gya kor la ti is me re te ket
sze rez het tek, ami vel fi a tal fel nõtt ko ruk ra
biztonsággal eligazodnak majd a
mindennapi ügyek intézésében. 

El in dult a Vá sá ros dom bói Ál ta lá nos Is -
ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko lá ban is a
„Pá lya vá lasz tá si prog ram so ro zat”. Elsõ
al ka lom mal az „Igény és ér dek lõ dés fel -
mé rés” volt a téma, me lyen meg is mer ked -
tünk a di á kok kal és fel mér tük az ér dek lõ -
dé sü ket, va la mint azt, hogy hol tartanak a
szak ma vá lasz tás ban. 

Az ösz tön zõ pá lya vá lasz tá si és pá lya -
ori en tá ci ós prog ram so ro zat cél ja, hogy a
hát rá nyos hely ze tû tér ség ben elõ se gít se a
pá lya vá lasz tás elõtt álló kor osz tály szá má -
ra a meg fe le lõ szak ma vá lasz tást, ezál tal
hosszú tá von nö ve ked je nek a mun ka erõ pi -
a ci esé lye ik. 

Cé lunk, a di á kok olyas mit ta nul ja nak,
amit biz tos tud nak majd hasz nál ni és olyan 
is ko lát vá lassza nak, amely a ké pes sé ge ik
ki bon ta ko zá sát se gí ti. An nak ér de ké ben,
hogy si ke re sebb és öröm te libb le gyen a ta -
nu lás és biz to sabb az el ér he tõ mun ka hely
meg ta lá lá sa, rend ha gyó pá lya vá lasz tá si

dél utá no kat szer ve zünk. Az üzem lá to ga -
tás sal pe dig a gye re kek be te kin tést nyer -
het nek a kör nyék be li cé gek te vé keny sé ge -
i be, mû kö dé sé be, ez ál tal szé le sebb is me re -
tek hez jut hat tak a cé gek mun ká ját il le tõ en. 

A kom pe ten cia fel mé rés ál tal tu da to -
sab ban hoz hat ják meg a pá lya vá lasz tást
érin tõ dön té sü ket. A prog ram so ro zat zá rá -
sa ként a „Mes te rem” cí met vi se lõ al ka lom

so rán olyan ven dé ge ket hí vunk meg a di á -
kok hoz, akik pél da kép ként és mo ti vá ló
erõ vel szol gál nak szá muk ra. Az el kö vet -
ke zen dõ két év ben a Hegyháti járás többi
Mik ro tér sé gi központjában (Gödre, Mind -
szent go di sa, Sásd) is megtartjuk a fog lal -
ko zás so ro za to kat. A program zárásaként
pedig módszertani segédanyag készül,
mely mindenki számára elérhetõ lesz.
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Tár sa dal mi fel zár kóz ta tá si pro jek tek Má go cson
„KÖZÖSEN ÉLHETÕBB LAKÓKÖRNYEZETÜNKÉRT, MINDENNAPJAINKÉRT”

MÁGOCSON – TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002
„Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta 75 mil lió fo rint vissza nem

té rí ten dõ eu ró pai uni ós tá mo ga tást ka pott a TOP-5.2.1-15-BA1-
2016-00002 kód szá mú „Kö zö sen él he tõbb la kó kör nye ze tün kért, 
min den nap ja in kért” Má go cson címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra. A
pro jek tet Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta kon zor ci u mi part ner -
ség ben va ló sít ja meg a Ba ra nya Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal -
lal, a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let tel, valamint az
Alapítvány Alsómocsoládért szervezettel.”

2018-ban két egy más ra épü lõ, a tár sa dal mi fel zár kó zást, va la -
mint eh hez kap cso ló dó an inf ra struk tu rál is fej lesz té se ket is tar tal -
ma zó pá lyá zat kez dõ dött el Eu ró pai Uniós támogatással Má go -
cson.

A prog ram ele mek nagy ré sze a Je len lét Ház ban zaj lik. Heti
két al ka lom mal Gyer mek és If jú sá gi Klub zaj lik, az Ezer mes ter
Klub ke re té ben a szük sé ges fel újí tá so kat vég zik el a la kó kör nye -
ze tük ben a részt ve võk. A ko ráb ban le zaj lott Mun ka erõ pi a ci Tré -
nin get kö ve tõ Mun ka erõ pi a ci Ta nács adás to vább ra is vár ja sze -
mé lyes be szél ge tés re az ér dek lõ dõ ket. Zaj la nak a Kö zös sé gi
Ren dez vé nyek, ahol gyer me kek és fel nõt tek együtt ün nep lik meg 
a na gyobb ün ne pe ket, együtt kirándulnak, mennek ta pasz ta lat -
cse ré re, virágot ültetnek és szemetet szednek. 

A Fel zár kóz ta tó, esély te rem tõ Klub al kal ma i val az is ko lá ban
kis cso por tok ban vesz nek részt a gye re kek kor re pe tá ló órá kon,
me lyen az is ko lai le ma ra dá so kat pó tol hat ják, plusz órák ban ké -
szül het nek fel a dol go za tok ra, vagy a pót vizs gá ra. Né hány al ka -
lom van vissza a Hét köz na pi Prak ti kák ból, emel lett el in dul tak az
egész ség ügyi prog ra mok is, a szû rõ vizs gá la tok, az Életmód Ta -
nács adó Klub, valamint az Egészségnap.

Le zá rult az Ez csak ter mé sze tes klub, ami nek nagy si ke re volt, 
ugyan is olyan ter mé sze tes anya gok ból ké szült költ ség ha té kony

dol gok elõ ál lí tá sát sa já tít hat tak el a részt ve võk, mint test ápo ló,
ajak ír, mosószer, szappan, fürdõsó.

Eköz ben az inf ra struk tú ra fej lesz té se is le zá rult.
Az „Él he tõbb la kó kör nye ze tün kért Má go cson” TOP-4.3.1-

15-BA1-2016-00003 szá mú pro jekt ben ren del ke zés re álló 200
mil lió Ft-os tá mo ga tá si ke ret bõl fel sze re lés re ke rül tek a biz ton -
ság erõ sí té sét szol gá ló ka me rák, el ké szült a nyi tott kö zös sé gi tér.
Kész a jár da és árok fel újí tás a Szé che nyi ut cá ban, il let ve el ké -
szült a Dom bó vá ri úton is a jár da. Mind há rom, a pro jekt ke re té -
ben vál lalt szo ci á lis bér la kás át adás ra ke rült, a be adott pá lyá za -
tok a pro jekt el vá rá sai sze rint el bí rá lás ra ke rül tek, így 3 csa lád
ka pott le he tõ sé get la kás kö rül mé nye i nek mi nõ sé gi javulására.

A sok szí nû prog ra mok és az inf ra struk tu rál is fej lesz té sek
egya ránt azt a célt szol gál ják, hogy nõ je nek a le sza ka dók esé lyei
és erõ söd jön a társadalmi befogadás.

V. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap
Év rõl évre egy re na gyobb si ke re van a Mik ro tér sé gi Csa lá di

Nap nak, min den év ben re kord szá mú lá to ga tót vonz. Idén sem
volt más képp, ha tal mas si kert ara tott a rendezvény. 

A már meg szo kott prog ram ele mek mel lett az idei év ben egy
iga zi kü lön le ges ség gel is ké szül tek a he lyi szín ját szó cso port tag -
jai. Itt mu tat ták be elõ ször a Lú das Ma tyi címû szín da ra bot, mely -
nek nagy si ke re volt. A kis tér sé gi fo ci ku pa, a fõ zõ ver seny, a népi
já té kok, a kéz mû ves ki ál lí tás, az egész ség sá tor és a sü ti sa rok,
mind-mind hoz zá já rult a tar tal mas szó ra ko zás hoz. Az „Akik re
büsz kék va gyunk” be szél ge tés, a Mik ro tér ség bõl ér ke zõ fel lé põk 
mû so ra, a tom bo la sor so lás és az esti utcabál idén is fe lejt he tet -
len né tette a Családi Na pot Bikalon.

Re mél jük, hogy min den ki jól érez te ma gát! Jö võ re foly tat juk
Má go cson, a VI. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap pal!
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