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ALSÓMOCSOLÁD BEMUTATKOZIK

lsómocsolád község –
melyen hét évszázad
hagyta „keze nyomát” –
a Mecsek szelídülõ
lankáinak északi
oldalán, a Baranyai-
hegyhát nyitott kapuja-
ként várja vendégeit. 

Mélységes mély a múltnak kútja,
és ez a kicsiny, alig 380 lelket szám-
láló Alsómocsolád esetében is igaz.
Történelmének kezdete homályba
vész, írott forrás évszázadokon ke-
resztül alig szól róla. A Bikal,
Mágocs és Köblény által határolt
zsákfalu elsõ említése a 13. század
végérõl ismert, de a szláv eredetû,
„pocsolya” jelentésû névnél többet
alig tudunk meg a templommal, ne-
mesi kúriával nem bíró Mocsoládról.
Annál többet nyughatatlan birtoko-
saikról. Kezdetben a Móriak kezé-
ben volt a környék, 1458-ban azon-
ban már Janus Pannonius pécsi vár-
kapitánya, Ervencei László mond-
hatta magáénak Mocsoládot és a
szomszédos falvakat. A fiatal püspök
és Vitéz János sikertelen lázadása
után Hunyadi Mátyás elkobozta, és
hû szolgálóinak, a Pokyaknak ado-
mányozta a birtokot. A hagyomány
szerint maga a király is gyakran
megfordult a környéken az egyik ki-
kapós lányrokon kedvéért, és ezért
az egyik mellékutat még a 18. szá-
zadban is Mátyás király útjának ne-
vezték. Azonban a Pokyak sem tud-
ták megvetni a lábukat, mert orgyil-
kosság kísérlete miatt Pétert 1496-
ban Budán felkoncolták, és a birtok
enyingi Török Ambrus, majd
Héderváry Ferenc kezébe került. Jól
ismerjük õket: Ambrus unokája, a hí-
res Bálint és Ferenc úr hagyták
veszni Nándorfehérvárt 1521-ben,
és ezért az uralkodó Korlátkövy Pé-
ternek és Sárkány Ambrusnak ado-

mányozta a hûtlenné vált nemesek
birtokait. Sárkányék talán sosem lát-
ták új szerzeményüket, mert mind-
ketten a mohácsi csatamezõn vesz-
tették életüket, Tolna, Baranya és
Somogy pedig Mocsoláddal együtt
oszmán uralom alá került hosszú év-
tizedekre. 1582-ben 25 adózó csalá-
dot írtak össze a faluban, amely így
messze népesebb volt Bikalnál és
Mágocsnál is. A törökök alóli felsza-
badulás korára csak néhány rác famí-
lia lakott a faluban, majd õk is to-
vábbálltak, és hosszú évekre pusztá-
vá vált a település.

Mocsolád újkori története
Sztankovánszky András veszprémi
alispán megjelenésével kezdõdött. Õ

magyarokat telepített az elhagyott
telkekre, és 1783-ban 304 magyar
mellett már 95 német is itt kereste
boldogulását. Ez a feladat bizony
nem volt könnyû, mert nem a köny-
nyen termõ földek vidéke volt a kör-
nyék, sokkal inkább az inas kitartást
követelõ erdõké. Nem véletlen,
hogy mindmáig fennmaradt a So-
mogyban jártas betyár, Savanyó Jós-
ka, és a Mocsolád melletti Almási
(ma Petz) csárdában lelõtt Rigac Jan-
csi emléke. 

1783 körül már iskolája volt a falu-
nak, ahol a forradalom és szabadság-
harc idején 105 diák tanulta a betû-
vetést. Nagy mérföldkõ a falu életé-
ben az 1872-ben kiépülõ Dombóvár–
Bátaszék–Baja–Csikéria vasútvonal.
Az építkezésen dolgozó olasz mun-
kások (nem tudni, szándékosan,
vagy véletlenül) felgyújtották a falu
házait, ám azokat az itt élõk élni aka-
rásuk bizonyítékaként újjáépítették. 

Az I. világháborúban tizennyolcan
haltak meg, a következõ világégés
során többeket szovjet munkatábo-
rokba hurcoltak, a németség jelentõs
részét pedig kitelepítették. A meg-
maradtaknak pedig osztozniuk kel-
lett az ország és a szûkebb pátria
sorsában, nem tudták elkerülni az
erõszakos kollektivizálást, a falukö-
zösség szétverését. Az 1960-ban
még 734 fõ lakta faluban a rendszer-
változásra csupán 380-an maradtak,
a fiatalok elvándoroltak a közeli vá-
rosokba, ezzel is tovább növelve a fa-
lu elöregedését. 1990 után azonban
Alsómocsolád bebizonyította, hogy
nem a mostoha történelmi múlt, ha-
nem az élni akarás és a tettek számí-
tanak. Az eredmények jelzik, Alsó-
mocsolád jó úton jár, hogy az évszá-
zadok viharai után rátaláljon értékei-
re, kamatoztassa azokat, és valóban
a Hegyhát kapujaként fogadja az erre
járókat. 
SZÖVEG: DR. VARGA SZABOLCS

FOTÓK: MÜLLER NÁNDOR
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lsómocsoládon a tanév
ideje alatt, 3-5 napos
erdei iskolai turnusokat
szervezünk. A helyszín
megfelelõ természeti
környezetet nyújt a
programokhoz, mivel a
települést halastavak és
erdõk veszik körül, így
növény- és állatvilága
igen gazdag. 

Alsómocsolád tökéletesen alkal-
mas a kistelepülések mindennapjai-
nak, valamint a vidéki élet jellegze-
tességeinek bemutatására is. Erre
építkezve kidolgoztunk – a termé-
szeti környezetre épülõ modulok
mellett – egy, a falusi életet bemuta-
tó modult is. 

Falusi randevú. Egy zsáktele-
pülés múltjának és mindennapjainak
megismerése, települési túra segít-
ségével. 

Fedezzük fel az erdõ élõvi-
lágát! Az erdõ élõvilágának megis-
merése játékos formában. 

Kalandra fel! Térképészeti és
természetjáró alapismeretek átadá-
sa tapasztalati tanulás útján. 

Kalandos erdõ. Játékos tudás-
próba és a tanultak összegzése az
„Élõ erdõ” tanösvényen és erdei
tornapályán. 

Az erdõ és az erdei tornapá-
lya. Az erdõ élõvilágának bemutatá-
sa, fajok ismerete, illetve a táplálék-
lánc bemutatása. 

Az oktatáson részt vevõ diákcso-
portokat a „Kölyök-Fészek” Er-
dei Iskola Ifjúsági Szállóján
tudjuk elhelyezni.  A 3 db, emeletes
ágyakkal felszerelt, 16, 18, illetve 10
fõs, összkomfortos hálóhelyen 44 fõt
tudunk elszállásolni.

A Kölyök-Fészek Erdei Iskola
komplex, innovatív és interaktív mó-
don újul meg. 2010 júniusában kez-
detét veszik a projekt építési mun-
kálatai, melynek során önálló épüle-
tet alakítunk ki. Lesz itt kézmûves
foglalkozások lebonyolítására alkal-
mas szabadtéri foglalkoztató, csillag-
vizsgáló, madármegfigyelõ és ke-
mence is. 2011 tavaszától várja

Alsómocsolád azon diákcsoportokat,
amelyek a természet közelében el-
sajátítandó ismeretekre vágynak. 

Sportolásra is lehetõség nyílik,
biciklitúrához kerékpárokat biztosí-
tunk, a vizek szerelmesei pedig ke-
nukkal fedezhetik fel a vizek élõvilá-
gát.  Az erdei tornapálya nemcsak a
gyerekek, hanem a felnõttek számá-
ra is kikapcsolódást biztosít.

A település központjában található
Vendégház 4 db (pótágyazható), 2
ágyas szobával rendelkezik. A gyer-
mekkel érkezõ családok számára
kellemes idõtöltést nyújthat a szál-
láshoz közeli, minõsített játszóte-
rünk. A Vendégház tetõterében 2011
tavaszára elkészül 11 db 4 ágyas szo-
ba, így további 44 férõhelyen tudjuk
elhelyezni a csoportokat. 

A szállásokkal közös udvarban ta-
lálható a Konferencia Központ,
ahol zártkörû rendezvényekhez,
elõadásokhoz, képzésekhez felsze-
relt, 80-90 fõ befogadására alkalmas
helyiséget tudunk biztosítani. 

A település csatlakozott a Klíma-
barát Települések Szövetségéhez,
fontosnak érezve szerepét a környe-
zetvédelem és a klímatudatos élet-
mód követésében. Alsómocsolád a
Norvég Civil Alap „Közös ügyeink”
projekt keretében jövõképet terve-
zett, melynek során a település fej-
lesztésének további elképzeléseit
fejtették ki. 

A lakosság kifejezte azon szándé-
kát, hogy környezettudatos telepü-
lésként az önfenntartás útjára lépve,
természetközeli módon kíván
Alsómocsoládon élni.

Szállással és programokkal kapcsolatos információk:
72/451-702 – Portás Szilvia 

turizmus.mocsolad@gmail.com 
www.alsomocsolad.hu – www.erdeiiskolaalsomocsolad.net
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Energiák tárháza: 
Alsómocsolád
Alsómocsoládon a településfejlesztés

közügy. Elért eredményeinket szívesen
mutatjuk meg, ezért 2009-ben másodszor
is beneveztünk a „Magyarországi Falu-
megújítási Díj 2009” versenyre, Ener-
giák tárháza: Alsómocsolád címû pá-
lyázatunkkal. 

Alsómocsolád az energiák gyûjtõtége-
lye. Kitárja kapuit minden olyan kezde-
ményezés és „mûhely” elõtt, melynek
célja, hogy eddig fel nem fedezett, de jár-
ható utakat keressen, melyek a fejlõdés
irányába visznek és az újra ösztönöznek.
Összegyûjtött és rendszerezett szellemi
értékeit megosztja másokkal. Arra törek-
szik, hogy a „települési lét” minden terü-
letén újat alkosson, a „közjót” szolgálva. 

A szellemi, a hagyományos és a meg-
újuló energiák mind Alsó-
mocsolád további fejlõdését, erõs közös-
ségének megtartását szolgálják, így
megérdemelten kapta meg a „Magyar-
országi Falumegújítási Díj 2009”
verseny elsõ díját. Az elsõ helyezett
képviselheti Magyarországot az Eu-
rópai Vidékfejlesztési és Falumeg-
újítási Munkaközösség által 2010.
évre kiírt „Európai Falumegújítási
Díj” versenyben.

A megmérettetés célja annak bemuta-
tása, hogy az európai falvak képesek a fa-
lusi életmód, az ott felhalmozódott érté-
kek átmentésére a jövõ számára. Ezzel
együtt a modern kor kihívásainak megfe-
lelõ, élettel teli, önfenntartó, magas szín-
vonalú életminõséget nyújtanak polgára-
ik számára.  

A verseny elkezdõdött, pályázatunkat
2010. február 8-án Bécsben adtuk át. A
munkaközösség által felállított zsûri
2010. június 18-án látogatást tesz
Alsómocsoládon, hogy a helyben látottak
alapján értékelje településünket, és pá-
lyázatunkat összehasonlítsa a versenyre
érkezett további 29 pályamûvel.

Bármi legyen is a zsûri döntése,
Alsómocsoládot már jegyzik Európa
térképén!

z Európai Unióban 27
tagállamot számlálha-
tunk, ezért a Sásdi, a
Komlói, a Dombóvári és
a Kaposvári kistérségbõl
26 települést szólítot-
tunk meg, hogy kapcso-
lódjanak be az általunk
elindított projektbe.

A programban részt vevõ tele-
pülések mindegyike egy-egy eu-
rópai uniós tagállamot jelenít
meg közösen kitalált elvek, rend-
szerek alapján, bemutatva az
adott ország épített és kulturális
örökségét, nemzeti hagyo-
mányait. A kezdeménye-
zés európai szinten is
egyedülállóan képvi-
selheti az Európai
Unió kulturális
sokszínûségét és a
nemzetá l l amok
összetartozását a
települési önkor-
mányzatok partner-
ségén keresztül. 

2009 szeptembe-
rében Alsómocsolá-
don, az Európa Park nyi-
tó rendezvényén életre kelt a haj-
dani történet:

„A szépséges Europé, Agénor fö-
níciai király leánya, barátnõivel a
tengerparton játszott. Zeusz meglátta
Europét, amint éppen virágokat sze-
dett, és szerelemre lobbant iránta.
Zeusz, hogy kijátssza felesége, Héra

féltékenységét, átváltozott egy gyönyö-
rû fehér bikává, és lement a tenger-
partra. Kecsesen megállt Europé
elõtt, és a lábaihoz térdelt. A bika
megjelenése és mozgása olyan szelíd
volt, hogy Europé a bika nyakát virá-
gokkal díszítette, és felült a hátára. 

Ekkor a bika hirtelen átrohant a
tengeren, elrabolva Europét. Mikor
Kréta szigetére értek, Zeusz ledobta
a bika alakját, emberi alakot öltött,
majd magáévá tette Europét egy cip-
rusfa alatt. Így lett Europé Kréta el-
sõ királynéja.”

Hozzánk Dömötör István és
Koltai László szobrászmûvészek
hozták el Európát a bika hátán ül-
ve, szobor alakban.

Az Európa Parkban felállított
szobor körül elhelyeztük a

programban részt vevõ 27
települést, illetve orszá-

got szimbolizáló köve-
ket, és ünnepélyesen
megerõsítettük a to-
vábbi együttmûködés
szándékát. 

Európa azóta is itt
vendégeskedik ná-
lunk. Úgy tapasztal-

juk, szereti falunkat...
2010. március 17-én ti-

zenkét magánszemély alapításával
megalakult a Magyar Európa Park
Szövetség Egyesület. A civil szer-
vezet létrehozását az vezérelte,
hogy a szövetség tagjai pályázati
források bevonásával és szakmai
programok elkészítésével megje-
lenítsék az általuk képviselt or-
szág sajátosságait és kultúráját. 
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Európa Park

Alsómocsoládi rendezvények
Június 23.: Szent Iván-éji akadályverseny és tûzugrás. Helyszín: Fesztivál tér

Július 3.: Falunap és Palacsintás Király Fesztivál. Helyszín: Fesztivál tér

Szeptember 4.: Szüreti Fesztivál és Baráti Kör Találkozó. Helyszín: Konferencia Központ

December 11.: Adventi Vásár. Helyszín: Templom tér, Konferencia Központ
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