
A község már az őskorban is
lakott volt, erre régészeti lele-
tek utalnak. A település első
nevét egy 1330-ban keletke-
zett irat őrzi, akkor még
Dombrónak hívták. A 14. szá-
zad végétől találkozunk a
Mozsgow névváltozattal. A török-
dúlás idején elnéptelenedett, majd az
1720-as évektől magyarok és horvátok
érkeztek ide, később német családok is
betelepedtek. Uradalmi központ volt,
egykori birtokosai a Viszlai, a Tinódi, a
Sárközy, a Batthyány és a Biedermann
családok. 

A község mai arculata a Batthyány
és a Biedermann családok idején ala-
kult ki. Római katolikus templomát a
Batthyány család építtette, 1746-ban
szentelték fel. A barokk stílus jegyei
megtalálhatók a templom berendezésé-
ben: barokk faszobor, oltárkép. Később,
1896-ban neoromán stílusban újjáépí-
tették. A környék gyöngyszemének
nevezik a templomot a szép festett
ablakaival, különleges lámpájával.
Szintén a család nevéhez fűződik a
magtár megépítése – mindkét épület
műemléki védettség alatt áll. A temp-
lom mellé helyezték el az első és máso-
dik világháborús elesettek tiszteletére
emelt emlékművet.

A falu legszembetűnőbb látványos-
sága a Lechner Ödön tervei alapján
1896-ban megépült kastély – ezt már a
Biedermann család építtette. A kastély
és a körülötte lévő park szociális ott-
honként funkcionál, kérésre látogatha-
tó. Ugyancsak ők emeltették a parkban
a sírkápolnát, mely Kirstein Ágoston
tervei alapján készült el 1906-ban.
Sajnos az építmény állaga folyamatosan
romlik, bár még ebben az állapotában is
varázslatos látványt nyújt. 

A zselici dombok között fekvő köz-

ség mindig is a környék meghatá-
rozó települése volt. Infrastruk-
turális előnyét, súlyát a rend-
szerváltás után is megőrizte.
Azóta is közigazgatási és térsé-
gi oktatási központ (közös

önkormányzati hivatallal, kör-
jegyzőséggel, orvosi rendelővel,

gyógyszertárral, óvodával, nyolcosz-
tályos iskolával, gyermek- és közösségi
házzal). Lélekszáma 1005 fő. 

A településre a rendezettség és a
tisztaság jellemző. A Pringli-völgyben
található a falu sportpályája, innen
indul a 6,2 km hosszú Ezüst-hárs tanös-
vény. A túra során találkozni lehet a
Zselicre jellemző növény- és állatvilág
jelentős részével. Erre a tanösvényre
épül a június első szombatján megren-

dezendő Zselici Túra. A völgybe vezető
úton érhető el a Pringli-forrás, más
néven Szent-kút. Vízének egykoron
gyógyító erőt tulajdonítottak. A mozs-
gói Alsószőlőhegyen az Ebner borház
országosan ismert, díjazott borait kós-
tolhatjuk meg.

Ebben a csodás természeti környe-
zetben 2011 óta Kovács Zsolt polgár-
mester ötlete alapján, minden évben
megrendezik – a már régiós szinten
ismert – Mozsgói Kakasfesztivált.
Évről évre egyre több embert vonz ez a
rendezvény, ami a Baranya megyei kul-
turális örökség részét képező kakas-
ütés hagyománya köré szerveződik. 

A község vezetősége a lakókkal és a
2011-ben megalakult Mozsgóért
Egyesülettel karöltve mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy élhető
falu legyen Mozsgó. Szervezik a kultu-
rális életet, példát mutatnak az össze-
fogás terén, gazdasági tevékenységet
folytatnak.  

Az önkormányzat a környék legna-
gyobb foglalkoztatójává vált. Mezőgaz-
dasági termelés vette ismételten kezde-
tét, szántóföldi növények termesztése
zajlik és legelő-hasznosítás.  Kerté-
szetet alakítottak ki, ahol fóliasátrakban
primőr árut termelnek, évelő gyógynö-
vényeket és gyümölcsöst telepítettek.
A növények további feldolgozását saját
préselő, szárító, aszaló, csomagoló
részleg végzi. Az így feldolgozott termé-
kekkel jelennek meg a felelevenített
saját vásárok alkalmával. Az 1100 négy-
zetméteres üzemcsarnokban van aszta-
los- és lakatosműhely, valamint beton-
üzem. Itt készítik a falut megszépítő
táblákat, virágládákat, buszmegállót és
a járdák, csatornák burkolatát. Jövő
évben adják át a vágópontot és a hizlal-
dát. Munkájuk által napjainkban szépen
fejlődik, gyarapodik a község.
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település Baranya megyében,

Szigetvártól északra, a Zselic déli

dombjai között, gyönyörű természeti

környezetben fekszik. A táj szépsége,

az itt csordogáló patakok, a hangulatos

erdei utak számos élménnyel gazdagít-

hatják az erre járót. Megközelítése a

Szigetvárt Kaposvárral összekötő főút-

ról lehetséges, Szigetvártól 10, a

megyeszékhelytől 40 km-re található.
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