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BEVEZETÉS

1

Nagy örömünkre szolgált, hogy megalkothattuk Mőcsény településképi arculati kézikönyvét. A kiadványon keresztül
szeretnénk bemutatni a település történelmét, természeti és igen sokszínű épített értékét.
Célunk, hogy minél szélesebb körben megismerjék az emberek a községet, így a kiadványt nem csak a helyi
lakosoknak, de a település után érdeklődőknek is jó szívvel ajánljuk. Az épített értékekben bővelkedő települések
arculatát kiváltképp fontos megőrizni. Építészeti ajánlásainkat részletesen kidolgoztuk, azokat közérthető módon
írtuk le, illetve fényképekkel és ábrákkal szemléltettük.
A lakóházak homlokzata, vakolata, tetőformája ideális esetben egységet alkot. A robosztus, emblematikus
lakóépületek kilépnek ebből az egységből, torzítják az utcaképet. Ezért a kifejezetten kerülendő építőanyagokat,
kivitelezési formákat is összegyűjtöttük és egyszerű ábrákon bemutattuk.
Reméljük, hogy a közösen alkotott szabályaink a hagyománytudatos építészet mentén hozzájárulnak Mőcsény
fejlődéséhez. Fontos kiemelni, hogy a kézikönyv nem tekinthető lezártnak, hanem egy folyamatosan bővülő,
szemléletformáló kiadvány.
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BEMUTATÁS

2

Mőcsény (németül Metschke) Tolna megyében, a Bonyhádi járásban található. A község részét képezik az egykori
Palatinca és Zsibrik települések, előbbi 1934-ben, míg utóbbi 1959-ben csatlakozott Mőcsényhez. A község közúton

több irányból megközelíthető, Bonyhád illetve Bátaszék irányából is elérhető. Vasútállomással is rendelkezik, így
személyvonattal is utazhatunk Mőcsényre.
Történelmét tekintve a település, pontosabban településrészek igen nagy múlttal rendelkeznek. Mőcsény mindig is
a Völgység kisebb falvai közé tartozott. A település egykor a nagynevű Batthyány család tulajdonában volt és
németek lakták. A Batthyányaknak Tolnában nem sok birtokuk volt, azok is mind távol, a megye északi sarkában.
Mőcsény ebből a szempontból különlegességnek számított, egyebekben viszont nem különbözött a környék német
településeitől. Szép fekvésű temploma 1767-ben lett kész. Körülötte található a temető is, ami a barokk időkben
már ritka kialakításnak számított.
A német ajkú lakosok valamikor híres szarvasmarha-tenyésztők voltak; olyan szép bikaistállót építettek, hogy a
környékbeliek mőcsényi gimnáziumnak csúfolták. Az épület még ma is megtekinthető, egykoron itt alakították ki a
helyi termelőszövetkezet irodáját. A település központjában helyezkednek el a közintézmények, illetve a vegyesbolt.

Az első katonai felmérés (1763-1787)
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A második katonai felmérés (1806-1869)

Zsibrik településrész Mőcsénytől délre bújik meg, páratlan természeti környezetben. A település evangélikus
temploma 1823-ban épült, ebben egykor a település teljes lakossága elfért.
Vályi András szerint Mőcsény „német falu Tolna Várm. földes Ura Klégel Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Czikónak
szomszédságában, és annak filiája, határja jó, szép javai vannak.” Ugyancsak a statisztikus-geográfus tollából Zsibrik
„német falu Baranya Várm. földes Ura Pertzel Uraság, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Bonyhadtól 1 órányira;
szántó földgyei egyenetlenek, borai sem derekasak, határja 3 nyomásbéli, réttye alkalmatos szénát terem.”
1851-ben Fényes Elek feljegyzése Mőcsényről: „német falu, Tolna vármegyében, 349 kath. lak., és fiók szentegyházzal.
Ut. p. Bonyhád.” Zsibrik pedig „német falu, Baranya vmegyében, 317 evang., 34 ref., 7 kath., 79 zsidó lak. Az evang.
fiókgyülekezet az apáti anyaekklézsiához tartozik. Dohányt és bort termeszt. F. u. a Perczel család, s ut. p. Bonyhád.”
Az egykoron népesebb település lélekszáma a XX. században folyamatosan csökkent, ennek oka a kedvezőtlen
közlekedési, illetve mezőgazdasági helyzete. A népességcsökkenést a második világháborút követő kitelepítések
tovább gyorsították, hiszen a település német anyanyelvű lakói ekkor elhagyták Zsibriket.
Zsibrik korábban önálló község volt, Baranya megye Pécsváradi járásához tartozott. 1959-ben a szomszédos, de
Tolna megyéhez tartozó Mőcsényhez csatolták. Palatinca település Mőcsénytől 2 kilométerre délkeletre, a Lajvérpatak völgyében fekszik. Mellette halad el a Dombóvár–Bátaszék-vasútvonal. Történelméről ugyan kevés
információval rendelkezünk, a XIX. század második felében már minden bizonnyal Mőcsényhez tartozott.
Napjainkban a község tevékeny közösséget alkot, a 2015-ös adatok alapján a lakónépesség 381 fő.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Tolna megye építészeti örökségére jellemző, hogy
falvainak jelentős része eredetileg csupán néhány
utcával rendelkezett. A települések szerkezetét a
domborzati elemek, a politikai törekvések, illetve az itt
élő

nemzetiségek

is

nagyban

formálták.

A

magyarországi népi építészet kiterjed a hazánkban élő
nemzetiségek építészeti hagyományaira is. E téren a
német kisebbség alkotott maradandót. A vallás kiemelt
szerepet töltött be az emberek életében, erre bizonyíték,
hogy még a kisebb településeken is találunk templomot,
imaházat

vagy

egyéb

vallási

építményt.

Ezek

örökségünk részét képezik. Az egykoron kialakult falvak
szerkezete még őrzi az évszázados szokásrendet,
hiszen itt a nagyobb átalakítások, átépítések elmaradtak.
A felújított épületek, az új lakóházak számos esetben a
hagyományalapú fejlesztés mentén kaptak új külsőt,
erre láthatunk szép példákat a községben. Mőcsény,
Zsibrik és Palatinca legrégebben fennmaradt lakóházai a
hagyományos

parasztházak,

melyek

változatos

formavilágban jelennek meg; a sváb építészet hatása
érzékelhető a település utcáin. Az egykoron népszerű
faépítkezést már a XVIII-XIX. századtól a tiltó rendeletek
illetve a fogyatkozó erdőterületek miatt a földépítkezés
váltotta fel. Ezekről az épületekről így kevés fennmaradt
emlékkel rendelkezünk, ezért kiemelt építészeti értékkel
bír a Zsibrik településen található Fachwerk építkezési
mód nyomán létrehozott lakóház. Különlegesnek
számított a németek építkezése, akik az anyaföldről
hozták a fachwerkes építkezési módot. Lényege az, hogy
az épület falának vázát fa szerkezetből készítik, majd a
gerendák közét kitöltik téglával – a hazai építészetben
ezt többnyire vályoggal oldották meg. A XIX. századtól
azonban minden jel szerint elkezdődött a fa szerkezet
látványának

eltüntetése,

besározása,

ami

már

valószínűleg a magyar környezet hatása volt. A XIX.
század derekától az egyre jelentősebb fahiány miatt a
németek
teljesen
felhagytak
a
Fachwerk
technológiájával és kialakították a jellegzetes, hosszú gangos fatornácos házakat.

3
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A mezőgazdasági területen, az udvar végén keresztben
vagy hosszában álló hatalmas téglából készült csűrök
igen

látványos

képet

mutatnak.

Újabban

a

helyreállítások alkalmával egyre több gazda veszi észre
a Fachwerk szépségét, és ezért újra előtűnnek a
Völgységben is ezek a szép épületek.
Mőcsény parasztházai jellemzően oldalhatárra épültek.
Leginkább

vályog,

építőkövek

illetve

tégla

felhasználásával. A díszítési elemek minősége és
mennyisége mindig is függött a lakóház tulajdonosának
anyagi helyzetétől, ez állagmegóvási szempontból a mai
napig igen fontos. A lakóházak uralkodó tetőformája a
nyereg- illetve a csonka kontytető. Ugyan a táji típusok
virágkorát a népi építészetben a XX. században az
integrálódás jellemezte, az erőteljes karakterek, területi
különbségek még mindig megmaradtak. A sváb
lakóházak

egyedisége,

díszes

homlokzata

igen

jellegzetes, ezek vonásai egyedinek számítanak.
A változatos tornáckialakítás itt is megfigyelhető.
Jellemzőek az oldaltornácos parasztházak, melyek fa,
illetve falazott oszloppal, sőt néhol oszlopok nélkül
épültek.
A parasztházak héjazati anyagát többnyire a cserép
biztosítja, amely igen kedvelt fedőanyagnak számított a
megyében. A nád- illetve zsúpfedés előfordulása az
1900-as évektől országos szinten csökkenni kezdett,
ezzel a cserép még inkább elterjedtté vált.
A paraszti porták szerves részét képezték egykor a
gazdasági épületek, istállók, ólak. A tipikus sváb istállók
díszes kialakítására Mőcsényen is láthatunk példát. Ezek
jelentősége a szocialista kollektivizálás idején nagyban
visszaesett. A parasztok bérmunkássá váltak, így a
használaton kívüli épületek állaga leromlott, néhol
lebontották azokat. A még ép paraszti porták ezért
kiemelt építészeti értékkel bírnak, illetve ideális
helyszínei

lehetnek

létrehozásának.

egy

családi

gazdaság
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Épített értékek
Mőcsény, Zsibrik illetve Palatinca település is kimagasló építészeti értékekkel rendelkezik. A települések kialakulását
a domborzat nagyban befolyásolta. Az egyutcás Palatincához illetve a szintén szerény méretekkel rendelkező
Zsibrikhez képest Mőcsény némileg fejlettebb településszerkezettel rendelkezik. A népi építészet kimagasló alkotásai
mellett kiemelhető a műemléki védelem alatt álló katolikus templom illetve a Zsibrikben található német telepesház.

Német telepesház
A településközpontban, az utcavonaltól beljebb álló,
téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lakóház. Az
épület Fachwerk-szerkezetű oromfalakkal, az udvari
oldalon fa szerkezetű "kódisállás" mögött nyíló bejárattal
rendelkezik. Egytraktusos, síkmennyezetes belső jellemzi.
Az udvarban gazdasági melléképület található. Az 1990-es
években lett műemlékileg felújítva, népi műemléknek
számít.
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Palatincai Szent Anna kápolna

Zsibrik, Evangélikus templom

Palatinca településrész kápolnája 1814-ben

Zsibrik az egyik legszomorúbb sorsú település a Völgységben.

épült, mely a településrész kimagasló építészeti

Mindig is a kisebbek közé tartozott, de azért volt annyira

eleme.

életerős, hogy 1823-ban tisztes templomot emeltek az
itteniek. A korábban önálló és Baranya megyéhez tartozó falu
ma Mőcsény része, így Tolnához került. A 6-os számú
főközlekedési úttól mintegy 5 kilométerre egy festői völgyben
helyezkedik el.
Német lakóit kitelepítették vagy a lakók elköltöztek,
evangélikus templomuk, melyben az egész falu elfért, ezután
üresen állt, rohamos romlásnak indult. A templom részletei
még romlásukban is árulkodtak hajdani szépségükről.
Az evangélikus egyháznak nem volt pénze arra, hogy
felújítással hárítsa el az életveszélyes állapotot. Az imaházat
lebontották, de a lábazat megmaradt. A tervek szerint a
templom helyén egy emlékhelyet alakítanak ki, egy fal vagy
tábla jelzi majd, hogy ott egykoron mi is állt.
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Kálvária
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Szent Vendel szobor sváb ruhában

Római katolikus templom
A templom Mőcsényen, a Béke utcában található, ez
az egyik legszebb fekvésű templom a Szekszárdidombságban. 1767-ben építette a Kliegl család Szent
Péter és Pál tiszteletére. A meglévő temető közepén
húzták fel, így szinte középkori hangulatot áraszt.
Lépcsősoron át megközelíthető, szabadon álló,
egyhajós templom. Déli homlokzata elé kilépő
toronnyal,

a

nyeregtetős

hajónál

keskenyebb,

kosárívesen záródó, kontyolt nyeregtetővel fedett
szentéllyel, a szentély nyugati oldalán félnyeregtetős
sekrestyével, a toronyaljba nyíló bejárattal épült. A
hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben fiókos
félkupola, a sekrestyében fiókos dongaboltozat
látható. A hajó déli végében oszlopokon nyugvó,
síkmennyezetes,

fa

mellvédes

orgonakarzat

található. A berendezése XIX-XX. századi.

Szentháromság-szobor
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Természeti értékek
A település nyugodt környezetben található, a természetbarátok kedvelt túraútvonala áthalad területén. Gazdag
növény- illetve állatvilággal rendelkezik.
A Geresdi-dombság a Natura 2000-es hálózat része. A térképen a zöld vonallal körülhatárolt részek Natura 2000–
es oltalom alatt álló területek. Az ófalut Zsibrikkel összekötő völgyben egy festői halastó található. A lankás
dombokkal szegélyezett tómeder igazi vízimadár paradicsom, ezen kívül édeni látványt nyújt.
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA

4

A település közigazgatási határán belül három falusias karakterű településrészt találunk: Mőcsény, Palatinca és
Zsibrik. Arculati jellemzők tekintetében e három terület azonos kategóriába sorolható. Karakterüktől eltér a külterület.
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Mőcsény, Palatinca, Zsibrik
Falusias karakterű településrészek
Mőcsény

és

Palatinca

egyutcás,

szalagtelkes településrészek. Zsibrik a
terepadottságok

miatt

ettől

eltér.

Mindhárom lakott rész kis területtel
rendelkezik.

Mőcsény

településrész

történeti utcája, a mai Béke utca déli
végén elkanyarodott és később új utcák
kapcsolódtak hozzá. Mivel ezek az utcák
később épültek be, itt több kockaházat és
emeletes családiházat találunk, de a
község arculatát nem ezek határozzák
meg, inkább a számos népi építészeti
hagyományt őrző lakóház.
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Külterület
A külterületen főként erdők, mezőgazdasági területek, szántók és szőlőterületek találhatók. A domborzati viszonyok
miatt lehet változatos a területfelhasználás, ez a változatosság pedig festői látványt nyújt. Emiatt nem javasolt
növelni a külterületi beépítettséget.
Mőcsény belterületének közvetlen közelében található egy nagyobb gazdasági telep, mely a helyi mezőgazdaság
háttér infrastruktúráját biztosítja. Itt jellemzően csarnokszerkezetek épültek téglafalakkal, fémlemezfedéssel.
Zöldsáv határolja a területet.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK

5

Ebben a fejezeteben általánosságban jellemző építészeti útmutatók és ajánlások olvashatóak, melyek érzékeltetni
kívánják, hogy melyek a javasolt kialakítási lehetőségek, valamint mely általános hibák kerülendőek új épületek
építése esetén és meglévő házak felújítása, bővítése során.

TELEPÍTÉS
A három településrészre az oldalhatáron álló beépítés
jellemző. Az épületek hossztengelye nagyrészt az utcára
merőleges, indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől nem
javasolt.
A lakóházak többnyire előkertes beépítéssel kerültek
kialakításra, de vannak utcavonalas telepítések is. Az
utcában kialakult építési vonaltól nem javasolt hátra- vagy
előrébb húzni az újonnan épülő házakat. Új épület
elhelyezésekor javasolt a szomszédos épületekhez igazodni;
az egy vonalban álló házak alkotnak harmonikus utcaképet.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A település területén a családi házak
tetőhajlásszöge hasonló.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint
környezetükben lévő épületek. A túl magas
illetve

alacsony

hajlásszögű

tetővel

rendelkező épületek nem illeszkednek a
település utcaképébe.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló
magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.
A meglévő épületek

közé ékelődő új

házaknak a környezetükben lévő házakéhoz
hasonló magassággal kell épülniük. A túl
magas házak nem illeszkednek a község
utcaképébe. A sematikus ábrán a településen
javasolt
látható.

épületmagasság

illeszkedése
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TETŐFORMA
A településen lévő tetőformák igen
változatosak főként nyereg-, konty- és
sátortetőket találunk.
Új

ház

tervezésénél

épületek

a

szomszédos

figyelembevételével

kell

illeszkedni a környezethez.
A nyeregtetős házakból álló utcaképbe
nem

kerülhet

tördelt,

összetett

tetőformájú épület vagy lapostetős ház.
A hazai gyökerek nélküli, „mediterrán”
stílusú házak tervezése kifejezetten nem
ajánlott Mőcsényen.

A sematikus ábrákon példák láthatók a
településképbe

illeszkedő

és

nem

illeszkedő tetőformájú épületekhez.
TEREPALAKÍTÁS
A község a domborzat szempontjából változatos. Az épületek tervezésénél ügyelni kell a terepviszonyoknak
megfelelő telepítésre. Nem ajánlott az épületet belevájni a terepbe vagy árkot képezni.
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SZÍNEK
Az épületek színvilága többnyire fehér vagy világos színű. Nem javasolt az élénk, kirívó vagy akár sötét színek
használata. Követendő a természetközeli, illeszkedő földszínek alkalmazása. Azokat a színeket kell előnyben
részesíteni, amik a használt anyagokkal és a természetes építőanyagok színeivel harmonizálnak. Javasolt a látszó
téglafelületek, természetes kő- és faburkolatok alkalmazása a homlokzati felületek egy-egy részletén.
A rikító fémlemezfedések és szokatlan burkolatok használata kerülendő.

Példa a megfelelő és illeszkedő színhasználatra.
Javasolt a fehér vagy a világos pasztellszínek
használata, sötét színű fa nyílászárókkal, vöröses
cserépfedéssel.

Példa a nem javasolt homlokzatszínezésre. A képen is
látható,

hogy

környezetébe.

nagyon

eltérő,

nem

illeszkedik

a
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KERÍTÉSEK
A településen az áttört kerítések jellemzők.
Általában fa, vagy fém anyagú, a régebbiek
lábazat és oszlop nélküli kialakításúak, később
alacsony,

tömör

lábazattal,

vakolt

tégla

oszlopokkal kialakított kerítések készültek.
A kezeletlen felületű, beton elemes, tömör
kerítés alkalmazása kerülendő.
A kerítések színhasználatánál törekedni kell a ház
színével harmonizáló színek használatára. Fa
kerítésnél a barna árnyalatai javasoltak.
Teljesen áttört, drótfonatos kerítést utcafronton
nem javasolt használni.
Utcavonalas beépítések esetén elfogadott a
tömör, falazott kerítések használata is. Ajánlott a
környezetben megfigyelhető alkalmazás szerint
kialakítani a kerítéseket.

Ajánlott áttört kerítések vannak az itt szereplő
képeken, melyek lábazattal vagy oszlopokkal is
megvalósíthatók.
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KERTEK
Településképi szempontból fontos, hogyan alakítjuk ki
és

gondozzuk

utcaszerkezet,

zöldfelületeinket
áttört

kerítések

A

szabadabb

következtében

a

zöldfelület szövetszerűbb kialakítású, a kerítésen belül
kialakított előkerti részek együtt élnek az utcával. Egyegy szépen megformált kertrészlet az egész utcaképet
befolyásolja. A képek nem Mőcsényen készültek.
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Pihenőkert, udvar

Mőcsényen a hátsó kertben lévő területeket több
évszázadon át megművelték, így biztosítva a
helyben élők megélhetését. Ma is több helyen
találunk gyümölcsöst vagy konyhakertet. A XXI.
században már vidéken is némileg átalakult az
élet, az ember vágyik a pihenésre, melyet
leggyakrabban saját kertjében kaphat meg.
Ebben

segíthet,

ha

a

lakókörnyezetünket

igényesen formáljuk. Egy szép pihenőkert a ház
mögött, kerti tűzhellyel az életminőségünket
javítja.
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TORNÁCOK
A magyar népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác. A tornác épülethez viszonyított elhelyezkedése
tájegységenként illetve a tulajdonos vagyoni helyzete függvényében is változó volt. Az oldaltornác mellvéddel és
mellvéd nélkül is készülhetett. A tornác oszlopainak, mellvédjeinek anyaga többnyire vakolt tégla, de találunk
faoszlopos megoldást is. Néhány példa látható a változatos tornáckialakításra.
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ANYAGHASZNÁLAT
Javasolt tetőfedés a kerámia cserép és a pala.

Homlokzatokon a vakolat mellett megjelenhet a fa

Terek burkolataként aszfalt és beton helyett a

vagy a tégla.

térburkolat célszerű.

Kerülendő a hullámpala és fémlemezfedés alkalmazása,
továbbá egy tetőn többféle cseréptípus elhelyezése.
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ABLAKOK, AJTÓK

Javasolt a megfelelő arányrendszerű fa ablakok
beépítése a hagyományos parasztházakon, osztott
üvegezésű kivitelben.
Az ablakokra zsalutábla vagy zsalugáter kerüljön
árnyékolónak, a műanyag redőnytokos ablakok
beépítése kerülendő.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Néhány romos házat megvettek, és a műemlékvédelmi elveknek megfelelve szépen felújítottak Zsibrik
településrészen. A település épületeinek utcai homlokzatai változók. A nyeregtetővel rendelkező épületek oromzatán
két nyílás biztosítja a szellőzést illetve a fény bejutását. A héjazatot cserép illetve a pala jelenti.
A német telepesház a településközpontban található, utcavonaltól beljebb áll, téglalap alaprajzú, földszintes,
nyeregtetős lakóház, Fachwerk-szerkezetű oromfalakkal.
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MAI PÉLDÁK
Meglévő épület felújítása a településkarakterbe illeszkedően

A hagyományos parasztházak felújításakor törekedjünk arra,
hogy az épület megőrizze az eredeti karakterét, stílusjegyét.
Az utcai homlokzaton lévő osztott faablako(ka)t ne cseréljük
nagyobbra, ne helyezzünk elé külső tokos, műanyag redőnyt.
Betekintés elleni védelemnek inkább zsalutábla vagy
zsalugáter kialakítása javasolt.
Esetleges energiahatékonysági korszerűsítés esetén a fehér
színű nyílászárók helyett célszerű a barnás árnyalatú fa
szerkezetek beépítése.
A hagyományalapú fejlesztés ott kifejezetten ajánlott, ahol
még a településkép őrzi egykori képét. A hagyományokat
tisztelő felújítások szép példákat eredményezhetnek.

A képek nem Mőcsényen készültek.

6

|28

UTCÁK, TEREK

7

A település központjában helyezkedik el a felújított művelődési ház, a tájház, a vegyesbolt és a vendéglő. Továbbá itt
található a templom és a polgármesteri hivatal is.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településközponti részeken a színes
fényreklám helyett a hagyományos cégérek
elhelyezése javasolt.

A színes, nagyméretű molinók kerülendők.
A képek nem a településen készültek.

8
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

A technológia fejlődésével egyre nagyobb problémát jelent a
műszaki berendezések, antennák elhelyezése mind egyéni,
mind települési szinten. A jobb oldali képen példa látható arra,
hogyan lehet elrejteni egy antennát egy falusias karakterű
településen.
Az alternatív energiaforrások használata szintén egyre
népszerűbb napjainkban. A szükséges eszközök, berendezések
kialakításakor ezért ügyelni kell az esztétikumra.
A képek nem Mőcsényen készültek.

Kerülendő alkalmazási módszer a parabolák,
klímaberendezések

főhomlokzatra

történő

kihelyezése. Lehetőség szerint javasolt egy
rejtettebb oldalon történő kialakításuk.
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az 5-6. illetve 8. fejezetben szereplő javaslatok között más településeken készült fényképeket is
beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amely a település
arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatja.
A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem Mőcsényen szereplő részleteket mutatnak!
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