Az utak hozzánk vezetnek
(Alsómocsolád várja Önt)

„A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.”
William Shakespeare
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A Varázsdoboz
Tudta, hogy minden embernek van egy Varázsdoboza? Mindenki ebben a Varázsdobozban teremti
meg a saját Világát. Kíváncsi arra, hogy milyen ez a világ, amit mi itt a Baranyai Hegyháton
megteremtettük? Alsómocsolád polgármestereként örömmel mutatom meg Önnek.
Mintha csak tegnap történt volna. Valójában 1990. szeptember 30-a volt. Megalakult az
Önkormányzat. Mint frissen megválasztott polgármester tele voltam izgalommal és várakozással.
Alsómocsolád, ez a szerepnélküli település lehetőséget kapott a tovább-élésre. Akkor még el sem

tudtuk képzelni mekkora lehetőség nyílt meg. Az ünnepélyes, meghatott pillanatokat követően,
szinte azonnal kíméletlenül bemutatkozott a valóság. Önkormányzatiság van, de nincs hozzá
megfelelő vagyon, eszköz és szakember. Pillanatok alatt vált világossá, hogy csak magunkra, az
első szabad választáson mandátumot szerzett képviselőkre, és Alsómocsolád lakosságára
számíthatunk. Nincsenek kitaposott utak, de még ösvények sem.
El kezdtük hát kitaposni a magunk ösvényét. 1991. január 1-jétől önálló polgármesteri hivatalt
hoztunk létre. Az alkalmazottakkal együtt tanultuk a „közigazgatást” a gazdálkodást. Saját
tévedéseink, és a közösség segítő szándékú kritikái ösztönözték, hogy a hibákból tanulva mindig
tovább lépjünk, építsük falunkat és a közösséget.
Az elmúlt huszonöt év igazi közösséggé kovácsolta Alsómocsolád lakóit. Olyan közösséggé, amely
partnere az önkormányzatnak a stratégiai tervezéstől a megvalósításig. Nekik köszönhető, hogy
Alsómocsolád a szerepnélküli települések sorából - európai mérce szerint is - a példaértékű
települések sorába lépett. Hogy a Magyarországi Falumegújítási Díj versenyben 2009-ben első
helyezést ért el, hogy a 2010-es „Európai Falumegújítási Díj” versenyben harminc európai
település között második helyen kiemelve végzett, maga mögé utasítva számos Nyugat-Európai
települést. Nagy utat tettünk meg 25 év alatt.
Ma már szilárdan hisszük, hogy a falunknak van jövője. Ez a jövő pedig, nem az itt élők számától,
hanem cselekvőképességétől függ. Attól, hogy képesek vagyunk-e felismerni s megbecsülni saját
értékeiket, képesek vagyunk-e mindezt felmutatni. Képesek vagyunk-e és leszünk-e befogadni
mindazt, ami számunkra hasznos, amit az emberi szellem napjainkban bárhol alkot.
Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre, hogy bölcsebbé váljon,
kiteljesítse önmagát. Alsómocsolád önkormányzata igyekezett jól sáfárkodni a lehetőségekkel,
Nyitottak, kísérletezők és befogadóak vagyunk minden új iránt, amiről azt gondoljuk, hasznunkra
lehet. Szívesen megyünk tanulni másokhoz, és szeretettel várjuk a hozzánk érkezőket, hogy
megmutassuk mindazt, amit létrehoztunk, megismertessük vendégeinkkel, kollégáinkkal éppen
futó vagy előkészítés alatt álló projektjeinket, kiemelve a számukra is hasznosítható elemeket, de
rámutatva a nehézségekre és az esetleges buktatókra is.
Az elmúlt huszonöt év alatt jelentős utat tettünk meg. Ma már tudjuk: utak nyílnak meg azok előtt,
akik tudják hova mennek, és elhatározták, hogy el is jutnak oda.

Varázsdobozunkba pillantva fedezze fel világunkat összeillesztve az alábbi részeket!
Stratégiák mentén
Fejlesztéseinket az önkormányzat megalakulása óta tudatosan, módszeresen, stratégiai gondolkodás
mentén hajtjuk végre, mely hatására Alsómocsolád szerep nélküli faluból, a globális
versenyhelyzetben tényezőként megjelenő, élhető településsé vált az elmúlt 25 évben.
A cél elérése érdekében a település minden szereplőjének – állampolgárok, gazdasági szervezetek,
civil szervezetek – bevonásával kidolgoztunk egy újfajta önkormányzási modellt, mely fókuszában
a stratégiai menedzsment intézményesülése, a közösen megfogalmazott jövőkép és küldetés áll.

Jövőképünk
Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi gazdaságában
gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés.
Küldetésünk
Olyan élhető, a polgárai által védett, megbecsült és szeretett település létrehozása, mely megtartja
népességét, visszavonzza elszármazottait. Válaszol a kor kihívásaira. Keresi és megtalálja kitörési
pontjait. Emberi léptékek szerint fejlődik. Folyamatosan megújul. Nyitottá, érdekessé és vonzóvá
teszi a települést ország-világ számára. Felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek helyi, térségi és
szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni.
Összefogás
Településünk, ahogyan a küldetésünkben is megfogalmaztuk, élhető, barátságos kistelepülés.
Vitalitását, élhetőségét az itt élők összefogásának, cselekvő képességének, társadalmi szerep,- és
felelősségvállalásának, barátságos légkörét, vendégszeretetét az alapértékként is jelen lévő
nyitottságnak, toleranciának, befogadásnak köszönheti.
Ügyeink intézése
Önkormányzatiságunk kezdetén néhány hónapig a Mágocsi Községi Közös Tanács hivatala
szolgálta Alsómocsoládot. Rövidesen önálló hivatalunk lett, majd 2008. január 1. és 2012.
december 31 között közigazgatási központként öt település Körjegyzősége működött
Alsómocsoládon. 2013. január 1-jétől - a közigazgatási reform bevezetésével - Mágocsi Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége működik településünkön.
Látszatra huszonöt év alatt visszatértünk a kiindulási ponthoz. A valóságban mégsem a kiindulási
ponthoz visszatértünk vissza, mert emeltebb síkon, magasabb szinten önállóságunkat megtartva a
közös hivatal szervezeti egységeként működünk.
Irányítás helyett menedzselés
Az Önkormányzat nem irányít, hanem menedzsel, koordinálja a szuverén módon gondolkodó, az
önkormányzat tevékenységét segítő egyének cselekvéseit.
A hagyományos főnök-beosztott szemlélettel felhagyva munkatársaink teamekben dolgoznak egyegy feladat megoldásán. A teamet mindig az a kolléga vezeti, aki az adott feladathoz szükséges
kompetenciával rendelkezik. Nem ritka, hogy aki az egyik teamben vezető, a másikban segítő
munkatárs.
Az önkormányzat egyik meghatározó értéknek a pozitív látásmódot tekinti, mely nem csak az
önkormányzatot, de segítőit jellemzi. Nagyra értékeli az új iránti fogékonyságot, az összefogást, az
együttműködő készséget, a fejlődés iránti elkötelezettséget, a jövő-orientáltságot, s ezzel együtt a
tradíciók tiszteletét és a megőrzésük iránti igényt.
Az Önkormányzat, mint falumegújító
Az Önkormányzat számára nagyon fontos minden, ami érték. Az „érték” mint fogalom sokrétű,
ezért az önkormányzat nem csak anyagi értékek megőrzésére, megújítására koncentrál. Szellemi
értékeit is óvja, hiszen szellemi értékek nélkül nincs anyagi értelemben vett gazdagodás. Az elmúlt
huszonöt év falumegújító munkájáról nemcsak a korszerű épületek tanúskodnak, hanem a közösség
erejének megújulása is.
Alsómocsolád fejlettsége elsősorban az itt élők életének minőségén, az emberek közötti
kapcsolatrendszer gazdagságán, az együttműködni és együtt élni tudáson múlik. Az Önkormányzat,

nem a nosztalgikus falumentésre, hanem a hagyomány és a modernizáció együttes megbecsülésére
helyezi a hangsúlyt, a lélekben egyenesen járni tudó öregek és a jövőbe tekintő, okos fiatalok
összefogására támaszkodik.
A kényelem, alapkövetelmény
Az Önkormányzat legfőbb törekvései közé tartozott a község komfortjának megteremtése.
Alsómocsolád az elmúlt tizenöt év alatt vált összközművessé. Egészséges ivóvíz, korszerű
szennyvízelvezetés- és tisztítás, zavartalan gáz-, és elektromos energiaszolgáltatás, kábel Tv helyi
adásokkal és szélessávú Internet is szolgálja a lakosság és az idelátogatók kényelmét. A teljesen
felújított bekötő út garantálja a balesetmentes közlekedést, és a környező települések
megközelítését.
Település-organizáció
A település élő organizmus, mely akkor működhet jól, ha minden lehetséges feltétel folyamatosan
biztosított. Az Önkormányzat biztosítja a település tisztaságát, a közterületek ápoltságát,
működteti a postai szolgáltatást, segíti a közösségi közlekedést. Biztosítja a rászorulóknak a
szociális szolgáltatásokat, falugondnoki szolgálatot tart fenn. Program-lehetőségek egész sora
biztosítja a szabadidő eltöltésének lehetőségét. Nem csak a fizikai erőnlétet megőrző, de szellemi
teljesítőképességet is fokozó hasznos kikapcsolódási lehetőségek segítik a pihenést és a
regenerálódást.
Az önfenntartásra való törekvéseink
Alsómocsoládon minden eszközt megragadva igyekszünk a családi gazdálkodást visszahonosítani.
Célunk, a hagyományos falusi értékek újrateremtése, meglévő értékeink megőrzése, a létrehozott
erőforrások gazdaságos kihasználása, annak érdekében, hogy az Alsómocsoládon élők ismét
éljenek a környezet – kiskertek, gazdasági épületek és eszközök, erdők, mezők – biztosította
gazdálkodási lehetőségekkel, a mindennapi életükbe beépítsék ezeket, megteremtve a település
élelmiszerbiztonságát. Ennek érdekében több programot is indítottunk, mint például a
Sorsfordító sorsformáló program, a START Munkaprogram, a „Magunk kenyerén” helyi
gazdaságfejlesztési program.
Legfőbb mozgatórugó: az Ember
Az energia szó az ógörögben, "isteni tett"-et vagy "bűvös cselekedet"-et jelentett. Alsómocsolád az
elmúlt huszonöt évben „bűvös cselekedetek” sorozatát hajtotta végre. Erős, minden körülmények
között élni akaró és tudó közösséggé vált. Saját útját járva, kereste és megtalálta a megújulás
lehetőségeit. Megvalósítva szinte mindent, amit elképzelt. Ápolta megmaradt értékeit, őrizte
mindazt, amit ősei ráhagytak.
E cselekedetek legfőbb mozgatója az ember. Elkötelezett polgárok, munkatársak és segítők sora
kellett, ahhoz hogy megteremtsük, amit ma Alsómocsoládnak nevezünk. Összegyűjtött és
rendszerezett szellemi értékeinket megosztjuk másokkal. Arra törekszünk, hogy a „települési lét”
minden területén újat alkossunk a „közjót” szolgálva.
Alsómocsoládot az elmúlt huszonöt év során felhalmozódott szellemi tőke tette sikeressé. Az
önkormányzat településfejlesztő munkáját jelentős szellemi kapacitással és gyakorlati tapasztalattal
bíró szakértő team segíti, melynek minden tagja diplomás.
Ismeret és tudásátadás
A mai rohanó világban egyetlen dolog állandó, a változás. Ahhoz, hogy a változásokhoz
alkalmazkodni tudjunk, folyamatosan frissülő információkra és az azok feldolgozásához
szükséges ismeretekre van szükségünk. Ezen ismeretek átadása érdekében településünkön

rendszeresek a minden korcsoportot más-más eszközökkel megszólító népfőiskola jellegű
klubfoglalkozások, tudás átadó napok, tréningek, tanfolyamok a legkülönbözőbb területeken,
mint a háztartás, egészség, gazdálkodás, informatika, nyelv. Ezen felül életre hívtunk egy Erdei
Iskolát is, azért, hogy az érdeklődők a természeti környezetben rejlő lehetőségeket kihasználva,
szórakozva tanuljanak, és interaktív módon kalandozhassanak földön, vízen, levegőben.
Civil ügyeink
Alsómocsoládon, köszönhetően a 25 évnyi tudatos közösségfejlesztésnek, az állampolgári részvétel
nem merül ki a település közügyeiben, való aktivitásban. A cselekvő állampolgárok
kezdeményezésére, a társadalmi szerepvállalásnak színes palettája alakult ki, melyet leginkább a
településen működő 10 civil szervezet bizonyít, melyek között megtalálhatóak az érdeklődési
körök mentén szerveződött egyesületek, mint a Foltvarró Klub, a korosztályi érdekképviseletet
ellátó szervezetek, mint a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat,
vagy az elszármazottaknak a gyökereket jelentő Alsómocsoládiak Baráti Köre, a térség
együttműködésére építő Magyar Európa Park Szövetség.
„Ez csak természetes” egészség,- és környezettudatosság a mindennapokban
Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy az életünkbe beépüljenek az egészségünk megőrzését, a
betegségek megelőzését ugyanakkor környeztetünk megóvását segítő, tudatos magatartásformák.
Számos programot indítottunk melyek célcsoport specifikus módszerekkel ismertetik meg az
egészségtudatos életmód alapjait mind a táplálkozás, mind a természetes háztartásvezetés
tekintetében, felelős gondolkodásra és aktív szerepvállalásra ösztönöznek, ugyanakkor a
résztvevők ötleteit, igényeit, kreativitását is figyelembe veszik.
Kulturális örökségünk
Az önkormányzat védi hagyományos építészeti kultúránk megmaradt emlékeit. A lakóházak,
gazdasági épületek, kerítések, út menti keresztek vélelme közügy. Alsómocsolád őrzi tárgyi és
nyelvi kultúráját, rendszeresen feleleveníti a régi szokásokat.
Az önkormányzat kiadásában több érték őrző kiadvány is megjelent az elmúlt huszonöt év során.
jelentős közérdeklődésre tartott számot A „Bolygó csillag, futó csillag” című munka, mely
Alsómocsolád költő-, néptanítója Kulcsár József életművét gyűjtötte egy kötetbe. Legutóbbi évek
jelentős munkája az Alsómocsoládi tájszótár, mely összegyűjti a település jellegzetes szavait,
kifejezéseit.
A helyi pénz „boldogít”
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013. május 1-jén, 7,5 millió Ft értékben helyi
fizetőeszközt bocsátott ki. A Rigac hasonlóan funkcionál, mint a hivatalos fizetőeszköz, de
kizárólag Alsómocsolád közigazgatási területén lehet vele, fizetni különböző helyi
szolgáltatásokért, helyi termékekért, az önkormányzat egyes szolgáltatásaiért, de felhasználható
helyi adó befizetésre is. A Rigac kiegészítő jövedelmet biztosít, élénkíti a helyi gazdaságot, mert
ösztönzi helyi áruk előállítását és helyi szolgáltatások nyújtására sarkall. Kíméli a hivatalos
fizetőeszközt, a forintot. Javítja az életminőséget, tehát boldogabbá tesz.
Vendégváró Alsómocsolád
Kitűnő természeti adottságokkal rendelkező településünk, számos látnivalóval, érdekes
természettudományos és ismeretterjesztő programokkal, 25 év felhalmozott tudásával és
tapasztalatával, szeretettel várja a hozzánk érkező tudásra, élményekre vagy éppen pihenésre
vágyó vendégeinket.

A Kölyök Fészek Erdei Iskola minősített modulokkal rendelkezik, az oktatóközpont gazdag
eszközfelszereltségének segítségével, az érdeklődők megismerhetik, tanulmányozhatják az erdők
és vizek élővilágát, a fűszer-, és gyógynövények felhasználási lehetőségeit, a csillagászati távcső
segítségével pedig felfedezhetik a világűrt. Tudományos szabaduló szobáink, planetáriumunk,
Boeing 737-es szimulátorunk, kilátónk, tanösvényeink gondoskodnak a szabadidő hasznos és
tartalmas eltöltéséről. Korszerű szálláshelyeinken 2015 évben 7.000 vendégéjszakát töltöttek az
érdeklődök.
Alsómocsolád a fiatalbarát település
Alsómocsoládon a gyermek és ifjúsági korcsoportra, mint a jövő letéteményeseire tekintünk!
Hisszük, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat úgy kell felhasználnunk, intézményeinket úgy
kell működtetnünk, hogy fiataljaink megfelelő készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal,
nyitottsággal, rugalmassággal és toleranciával rendelkezzenek, a változásoknak ne elszenvedőivé,
hanem generálóivá, tudatos, felelős állampolgárokká váljanak. Legyenek képesek szembenézni a
globalizálódott világ kihívásaival, de tudják, van egy hely a világon, amely hazavárja őket,
gyökereiket, az otthont jelenti számukra.
Alsómocsolád az idősbarát település
Alsómocsoládon kiemelt figyelem veszi körül az idős generációt, amely bennünket nehéz
körülmények között felnevelt. Akiktől a tisztességet, a tartást, a munka iránti szeretetet és a család
fontosságát megtanultuk
Minden életkorban - így az évek előrehaladtával is - fontos, hogy hasznosnak érezzük magunkat,
hogy tartozzunk valahová, hogy problémáinkat őszintén elmondhassuk, hogy testileg, lelkileg
egészségesek legyünk. Hogy legyenek ünnepeink, és egyéb olyan alkalmak mikor együtt lehetünk
másokkal, kikapcsolódhatunk, vagy éppen tanulhatunk valami újat, vagy együtt dolgozhatunk a
község érdekében. Az Önkormányzat sokirányú gondoskodása, a fiatalok és az idősek közötti
„generációs híd” jól példázza törekvésünket.
Szociális gondoskodás, háló, ami megtart
Egy társadalom fejlettségét megmutatja az, hogyan bánik az elesettekkel, kiszolgáltatottakkal.
Alsómocsoládon igyekszünk komplex védőhálót kiépíteni, mely segít kiegyenlíteni a jelen lévő
hátrányokat, védelmezi az önmaguk védelmére képteleneket, motiválja a reményvesztetteket, a
kiábrándultakat. A társadalmi gondoskodás egyik megnyilvánulása a vezetésünkkel sikeresen
lebonyolított tizenegy községet átfogó Köz-Tér-Háló program. Napi segítséget nyújt a
falugondnoki szolgálat, az Őszi Fény Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény, vagy a
Teleház számtalan programja, mely a szemléletformálást, az életminőség javítását célozza meg a
segítségre szorulók aktivitására építve, nem csupán értük, hanem velük karöltve!
Együttműködésben
A településünkre jellemző stratégiai gondolkodás, a menedzsment típusú vezetés nem korlátozódik
Alsómocsolád közigazgatási területére. Hisszük, hogy a jövő útjait térségünk többi településével
közösen kell kijelölnünk, végigjárnunk. Hisszük, hogy tudásunk és tapasztalataink megosztásával
nem értéket veszítünk, hanem értéket nyerünk, az együttgondolkodás, a közös munka nem
csupán szinergiákat, hanem új, magasabb minőséget teremt! Ezen gondolkodás eredményeképpen
jött létre 5 település összefogásával a Mágocsi Mikrotérségi Unió, 8 település összefogásával a Hét
Patak Gyöngye Natúrpark, és 28 település összefogásával a Magyar Európa Park Szövetség.
A gazdaság, mint meghatározó erő
Az Önkormányzat a közigazgatási területén levő vállalkozásokkal jó partneri kapcsolatot épített ki.
Arra ösztönözi a vállalkozásokat, hogy elsősorban a helyi munkaerőre támaszkodjanak.

Részesítsék előnyben a megújuló erőforrásokat, alakítsák ki a nemzetgazdaság
egészeszempontjából is optimális gazdálkodási formációkat. Az Önkormányzat törekszik a minél
értelmesebb munkamegosztás kialakítására, eszközeivel segíti a jövő-orientált gazdasági
tevékenységeket, előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és erőforrásokat, a
környezeti- és egyéb társadalmi fejlődést biztosító vállalkozások letelepedését.
Máréfalvától Alsómocsoládig
Az erdélyi Máréfalvával településünk 1996 óta ápol testvér-települési kapcsolatot, melyet egy 2014.
szeptember 27-én aláírt Megállapodás is szentesít. A Megállapodás értelmében célunk a mindkét
településen mélyen gyökeredző személyes, baráti kapcsolatok ápolásán túl, a felhalmozott
település,- és társadalomfejlesztési tapasztalatok módszerek kölcsönös megismerése, átadása,
közös fejlesztési irányok kijelölése, kulturális élmények közös átélése, mely során nemzeti
identitás,- és összetartozás tudatunk pozitív irányba mozdul el, fejlesztéseink erőteljesebben
építkeznek a magyar hagyományokból.
Elismeréseink a teljesség igénye nélkül
Negyedszázadnyi munkánk elismerései közül álljanak itt az elmúlt hét év számunkra legkedvesebb,
és a legfrissebb díjai:
● 2009. Magyarországi Falumegújítási Díj (adományozó: Belügy Minisztérium és a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
● 2010. Európai Falumegújítási Díj II. helyezés (adományozó: a bécsi székhelyű Európai
Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség)
● 2010. Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Közösségi összefogással a helyi
fejlesztésekért a LEADER program keretében kategória I. díj- (adományozó:Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége)
2009. Idősbarát Önkormányzat- (adományozó:Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
2009. Ifjúságbarát Önkormányzat (adományozó:Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács)
●
2014.
„Az
Év
Fiatalbarát
Önkormányzata”
(adományozó:
Nemzeti
Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet)
●
2015. Greennovációs Nagydíj Turizmus, szálloda és vendéglátóipar kategória(adományozó: Professional Publishing Hungary kiadó)
2015. Kerékpáros barát település (adományozó: Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium) 2015. Klímasztár- (adományozó: Magyarországi Éghajlatvédelmi
Szövetség)
2015. Polgárőr Település (adományozó: Belügyminisztérium, Országos Polgárőr Szövetség)
2015. Családbarát Önkormányzat (adományozó: Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2015. Az év ifjúsági szolgáltató pontja (adományozó: Tett-Hely Ifjúsági Hálózat)
2015
Minőségi Innovációs díj (adományozó: International Academy for Quality)
Színes jövőről álmodunk
Mit tegyünk, hogy üres lakóházaink ismét élettel teljenek meg, és a játszótérről ne csak az erdei
iskolába érkező gyerekek zsivaját hozza a szél? Az Önkormányzat úgy gondolta, ha a lehetőség nem
kopogtat be hozzánk, nyissunk magunknak ajtót, a lehetőség eléréséhez. Azért hozta létre a JövőSzövő Műhelyt, melynek feladata, hogy választ keressen arra, hogyan lehet a kistelepülési létet, mint
életformát vonzóvá tenni, milyen lehetséges utak vezetnek a demográfiai hanyatlás
visszafordításához, mi módon lehet megteremteni, hogy aprófalvakban élni ne valamiféle kényszer,
hanem rang legyen.

Ha tetszik varázsdobozunk tartalma, megmutatom, hol van ez a világ!

A Baranyai Hegyhát kapujában ránk talál
Alsómocsolád 351 lelket számláló település, Baranya Megye Északi szegletében, a
megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban mintegy 25 km-re északra, a Mecsek hegység festői
szépségű lankáin, az úgynevezett Hegyhát nagyföldrajzi tájegységben, dombokkal körülvéve
keletről és tavakkal határolva nyugatról.
A község belterülete :65 ha, külterülete:
1.235 ha
Koordinátái: Északi szélesség 46.317
Keleti hosszúság:18.250
Éghajlata mérsékelten meleg, ahol az
óceáni hatások vannak túlsúlyban. A nyár
meleg a tél enyhe, a csapadék
mérsékelten kevés, a napsütéses órák
száma magas.
A község összközműves, valamennyi útja aszfaltozott, csapadékvíz elvezető rendszere az elmúlt öt
évben épült ki. Vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik. A keletkező szennyvizet, saját - ún.
Élőgépes - szennyvíz tisztítómű tisztítja. Távközlési és informatikai kapcsolatai korszerűek,
minden igényt kielégítenek.
Mezőgazdasági adottságai nem szerencsések, ennek ellenére jelentős növénytermesztési kultúrával
és fejlett állattenyésztési hagyományokkal rendelkezik. Termőföldjei gondosan művelek. Erről a
helybéli mezőgazdasági vállalkozók gondoskodok.
Település-szerkezete falusias jellegű fésűs elrendezésű szalagtelkeken családi házas beépítettségű.
Intézményei centrális elhelyezkedésűek, szervesen kapcsolódnak a település szerkezeti
egységéhez.
A községben 149 lakóház van, ezek mindegyike családi ház. Közülük 33 elavult, de korszerűsíthető,
a többi korszerű, jó állapotú.
A falu belterületének peremét, a Hábi csatorna felduzzasztásával létrehozott, négy mesterséges
halastó szegélyezi.
Közúti közlekedés:
Alsómocsolád zsáktelepülés, Mágocsra, a 7 km-re fekvő szomszédos városba a 65174 számú
bekötőúton lehet eljutni. Zsákfalu jellegéből adódóan községünkben átmenő forgalom nincs. A
bekötőút teljes hosszában 2013-ban felújításra került, így európai színvonalú úton közelíthető
meg a településünk. Nincs átmenő forgalom, a gyermekek itt veszély nélkül sétálhatnak,
kirándulhatnak. Nincs por és zaj, a közbiztonság jó.

A közeli kisebb városok: Dombóvár, Bonyhád, Komló fél óra alatt megközelíthetőek.
A Tolna megyében fekvő Dombóvár városa Alsómocsoládtól északnyugati irányban mintegy
15 km-re található, s így ez egyben a legközelebbi nagyobb város is. Dombóvár és
Alsómocsolád közé Mágocs város ékelődik be. Másik nagyobb jelentőségű település a Mecsek
hegységben lévő Komló, mely déli irányban körülbelül 20 km-re található Alsómocsoládtól.
Alsómocsolád közúton a Dombóvárt Bonyháddal (Bonyhád a településtől keletre, körülbelül
30 km-re fekszik) összekötő 6524-es számú út Mágocsról kiinduló bekötőútján keresztül
érhető el.

Vasúti közlekedés:
Alsómocsoládtól 2 km-es távolságban dél-nyugatra halad el az 50-es számú, Dombóvárt
Bátaszékkel összekötő vasúti mellékvonal. A Mágocs-Alsómocsolád elnevezésű állomás egyben
teherpályaudvar is. Az állomáson összességében naponta 10 személyvonat halad keresztül.
Mágocs-Alsómocsolád állomástól 13 km-re, 12 percre található a dombóvári vasútállomás,
ahonnan IC-vel 2 óra alatt elérhetjük a fővárost.
Autópályák:
Az M6-os autópálya a Duna jobb partján déli irányban haladva kapcsolatot teremt Budapest és
a déli Baranya megyeszékhelye, Pécs között. A Dunaújvárostól Szekszárdon át Bólyig érő
szakaszát 2010-ben adták át a forgalomnak. A sztráda Bólynál Pécs irányába indul, M60-as
autópálya néven. Az M7-es autópálya délnyugat felé haladva Budapestet köti össze
Letenyével. Az autópálya az alábbi városok mentén halad: Érd, Székesfehérvár, Siófok,
Nagykanizsa.
A tervezett M9 gyorsforgalmi út Soprontól Szeged M5-M43 autópálya csomópontig két
jellemző szakaszra bontható. Az ország nyugati részén Soprontól Nagykanizsáig egy kb. 155

km hosszúságú észak-dél irányú gyorsforgalmi kapcsolatot biztosító szakaszból áll. Ehhez
kapcsolódik az ország déli részén Nagykanizsától Szegedig egy Szlovénia – Horvátország –
Magyarország – Szerbia – Románia nemzetközi útvonal részét képező nyugat-kelet irányú
gyorsforgalmi kapcsolatot biztosító kb. 270 km hosszúságú szakasza. Az M9 gyorsforgalmi út
teljes hosszán hét megye (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun és
Csongrád), öt megyeszékhely (Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd és Szeged),
több jelentős város és község között teremt gyors és biztonságos közúti összeköttetést. Az M9
gyorsforgalmi út érinti Baranya megye északi szegletét, Alsómocsolád Község közigazgatási
területét is. Mágocsnál jelentős közlekedési csomópont épül, ezáltal kényelmesen és
biztosságosan, és gyorsabban juthatunk el a fenti megyegyszékhelyekre és térségekbe.

Légi közlekedés:
Alsómocsoládtól a Dél-Dunántúli régió három megyeszékhelye Kaposvár, Pécs és Szekszárd is
egyaránt 55-60 km távolságra van. Pécs és Kaposvár repterei alkalmasak nagyobb személy-, és
teherszállító repülőgépek fogadására, míg a Szekszárd közeli Őcsény repülőtere kis gépek
fogadására alkalmas.

Alsómocsolád a Dél –dunántúli régió „közepe”

Településünk egy órányi autóútra található a három nagy dél-dunántúli várostól, Pécstől,
Szekszárdtól és Kaposvártól. Közel van néhány jelentő turisztikai központhoz, mint a Bikali
Puchner kastély és reneszánsz élmény bírtok, vagy a Gunarasi termálfürdő. Autóval másfél óra
alatt elérhetjük a Balaton fővárását, Siófokot, az autópályáknak köszönhetően (M6, M7) kettő
óra alatt Budapestet.
Közösségi közlekedés:
Naponta 4 autóbuszjárat közlekedik Mágocsra. A Volán járatait a rugalmasabb
közlekedésiellátottság érdekében kiegészíti a település a falugondnoki járattal, mely reggel, délben
és délután egy-egy plusz járatot jelent Mágocsra. Ugyanez a járat kora reggel és délután a
vasútállomásra is kiviszi az utazni szándékozókat.
Mágocsi átszállással napközben szinte óránként
utazhatunk Dombóvár-Szászvár-Sásd irányába.
Munkanapokon és iskolai tanítási napokon a
megnövekedett utaslétszám miatt több falugondnoki
járat közlekedik, igazodva ezzel az igényekhez

Mint láthatja, az utak valóban hozzánk vezetnek. Jön velem múltat idézni?

Elmúlt korok története
Már a neolitikumban és később a római korban település is állt itt. Alsómocsoládon találtak már
bronzkori és római kori régészeti leleteket is. A római kori lelet 1296 darabból álló ezüstérem
kincs. A legkorábbi lelet i.e. 79-ből, a legkésőbbi i.sz.169-ből származik
Mint helységnevet, ”Mocholay „először 1294-ben egy oklevél említi úgy, mint a Veszprémi
Apátság egyik jobbágy faluját. A helynév a mocsár, lángocska, kenderáztató jelentésű szláv,
horvát eredetű szóból keletkezett, és valószínűleg arra utal, hogy a falut mocsaras, lápos talaj
határolta.
A település helye évszázadokon át folytonos maradt a Baranyai Hegyháton. I. István király
vallási törekvéseinek hatására az 1200-as évek elején épült a Mágocsi templom melynek
hatására elkezdődött a megtelepülés a jelenlegi faluhelyen. A XIII.- ik században a Mágocsi
bencés apátság tulajdonában volt, földbirtok, majd II Ulászló 1510-ben Bodó Ferenc
földbirtokosnak adományozott 25 falut, Tolna, Somogy és Baranya megyék határán, köztük
Alsómocsoládot is.
A török időkben teljesen feldúlták és kifosztották, ám az elmenekült lakói lassan visszatértek és
kissé távolabb - a jelenlegi helyen - új falut építettek. Egy 1582-ből származó török adójegyzék
tanúsága szerint Mocsoládnak 25 adózója volt.
A környékre az 1660-as évek táján és azt követően jelentős számú rác telepes érkezett, benépesítve a
török hódoltság végére részben vagy egészben elnéptelenedett falvakat.
A XVII-ik század végén szerbek lakták, de lakói között az évszádok során megtalálhatok voltak a
magyarok mellet vallonok, szlávok, németek, olaszok is.
Nagy mérföldkő a falu életében az 1872-ben kiépülő DombóvárBátaszék-Baja-Csikéria irányú vasútvonal. Az építkezésen dolgozó
olasz munkások nem tudni szándékosan, vagy véletlenül felgyújtották
a falu házait, ám azokat az itt élők élni akarásuk bizonyítékaként újjá
építették.
Az évszázadok során a falu birtokosai között volt a Bodó, a Perczel és
a Sztankovánszky nemzetség. A település sorsának alakulását
elsősorban ezen családok befolyásolták.
A Perczel családnak köszönhető az 1836-ban épült templom, mely ma
műemlék.

A

A

templomot tízévnyi építést követően 1836-ban
szentelték fel Szent András apostol tiszteletére.
Az építés költségeinek nagy részét Perczel
András és Perczel Ferenc biztosították.
község elején található az ujjá épített
Sztankovánszky-kastély, mely arborétum

jellegű

zöld

övezetben,

hatalmas
park közepén helyezkedik el.
Sztankovánszky Pál 1920 körül építtette.

A XX. Század elején a község 855 lelket számlált. Ebben az időben a falut magyar és német
anyanyelvű lakosság lakta.
A község lakóinak többsége mezőgazdasági munkát végzett, nagy részük a Sztankovánszky
uradalomban.

Munkaalkalmat ezen felül az iparban Kiss Mihály téglagyára jelentett.
1905. – ig Alsómocsoládnak nem volt szilárd burkolatú útja. Földút kötötte össze a szomszédos
falvakkal: Mágocscsal, Bikallal, Szalatnakkal, Gerényessel és Ággal. A földutak jelenleg is
járhatóak.
A község újkori történelmének legmeghatározóbb etnikai csoportjai a magyarok és a németek
voltak. 1947-ben azonban innen is kitelepítették a németajkú lakosság jelentős részét. Földjeiket
és javaikat elvették. Mint mindenütt az országban, Alsómocsoládon is végbement az erőszakos
szövetkezesítés.
Ebben az időben a Alsómocsoládnak volt óvodája és iskolája is, és a felnövekvő ifjúság 90 %-a
folytatta tanulmányait felsőbb oktatási intézményekben.
A szocialista településfejlesztésre jellemző volt, hogy az élet legapróbb részletét is rendeletek
szabályozták, melyeket központilag, a helyi természeti és társadalmi sajátosságok ismerete és
figyelembe vétele nélkül hoztak meg, és az ország egész területére egységesen alkalmaztak. Ilyen
rendelet volt többek között az 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepció, amely bevezette a „kiemelt funkció nélküli település” fogalmát. melynek
következtében rengeteg aprófalut, köztük Alsómocsoládot is kizárt a minimális anyagi támogatás
köréből is. A községből elköltözött az értelmiség, kivonult a hivatal, az iskola, az orvos, a
plébánia.
Alsómocsoládon az 1949 és 1990 között a népességszám 50 %-kal csökkent.
Induljunk együtt a jelenbe, nézzük Alsómocsolád arcait!

Alsómocsolád a Falumegújító
Alsómocsolád mára már négyszáz lelket sem számlál, de túlélt sok évszázadot. A falu környéke már
a neolitikumban és később a római korban is lakott volt.
Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a település a régi időkben „vándorolt”. Legalább öt
olyan része van jelenlegi közigazgatási területünknek, mely különböző korokban lakhelyül szolgált
az akkor élőknek. Mondhatjuk tehát, hogy már az őseink is „falumegújítók” voltak.
Ezt a hagyományt közel 600 évvel később, az 1872-ben kiépülő Dombóvár-Bátaszék-Baja- Csikéria
vasútvonal építkezésén dolgozó olasz munkások „jóvoltából” kényszerült folytatni a község. Nem
tudni, hogy szándékosan, vagy véletlenül a vendégmunkások felgyújtották a falu házait. A falut
ezért ismét meg kellett újítani.
Újabb 119 év pergett le a falu életében, míg elindulhatott a legújabb falumegújítás nem kényszer,
hanem a lehetőség szülte programja.
Nagy szüksége volt erre a községnek, hiszen az 1990. év az alábbiakat hagyta örökségül az itt
élőkre: A község lélekszáma az előző 40 évben jelentősen csökkent. A község korfája jelentős
elöregedést mutat. A település lakosságának közel egyharmada időskorú. Alsómocsolád a
„kiemelt funkció nélküli település”kategóriájába tartozik. A községből már korábban elköltözött a
hivatal, az iskola, az orvos, a plébánia.
Ezzel az „üres tarisznyával” indult Alsómocsolád község Önkormányzata 1991-ben. Nem volt se
vagyona, se intézménye. Első tevékenysége ezért az önálló Polgármesteri Hivatal létrehozása volt.
Mágocsról helybe kellett hozni az ügyek intézését. S hogy rendkívül jó döntés volt az önálló
hivatal létrehozása, bizonyítják az elmúlt huszonöt év eredményei. 1991. január 1-jén létrejött az
önálló Polgármesteri Hivatal, mely 2007-től körjegyzőségként működött 2012. december 31-éig.
(A közigazgatási reform következtében 3013. január 1-jétől a Mágocs Közös Önkormányzati
Hivatal Kirendeltsége működik Alsómocsoládon)
Az önkormányzat elsőszámú feladatának tekintette létrejöttét követően, hogy számba vegye
értékeit, felmérje adottságait és lehetőségeit. Ezt követően az 1990-es évek közepén komplex
településfejlesztésbe kezdett. Arra törekedett, hogy felkutassa azokat a lehetőségeket, melyek
helyi, térségi és szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni. A feladatok meghatározása,
és a megvalósítás kidolgozása széles társadalmi alapokon nyugvó és legalább tizenöt - szakmai
kompetenciáját magas szinten művelő - szakértő állandó körműködésével történt. A megvalósítás
anyagi lehetőségeit az önkormányzat különféle pályázati források bevonásával teremtette elő.
Minden lehetőséget megragadott, hogy munkahelyeket teremtsen és megállítsa az elvándorlást.
Ez a társadalmi-, gazdasági-, és ökológiai szempontból is fenntartható fejlesztési irány meghozta
eredményeit.
A község mára összközműves. Az elektromos áramon kívül vezetéses ivóvíz, kiépített
szennyvízhálózat, a szennyvizet helyben ún. élőgépes szennyvíztisztító tisztítja, gáz, kábel tv és

Internet szolgáltatás működik. Kiépült a csapadékvíz elvezető rendszer, és az Alsómocsolád
Mágocs összekötő út rekonstrukciója is megvalósult.
A községben működik Teleház, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, Postahivatal. A Községben
Ifjúsági és Diák Önkormányzat és legalább tíz társadalmi szervezet tevékenykedik, és ha
szükséges együttműködik a fejlődés érdekében.
A 2002 - 2015 évek között olyan új középületek épültek, mint:
● a Faluház, mely a Mágocsi Közös Hivatal állandó kirendeltségén kívül, a Teleháznak, a
Postának, a diákönkormányzatnak, különböző civil szervezeteknek is otthona, és itt
működik az Integrált Közösségi Szolgáltató tér is,
a 42
férőhelyes diákszálló egész évben fogadja a diákokat, az Interaktív Tárház a játszva és
szórakozva tanulás színtere, az Őszi Fény Idősek Otthona melynek jó híre
megyehatáron túl is ismert, a Századagos konyha, mely a hét minden napján, napi
három alkalommal biztosít étkezést az igénylőknek,
● a Konferencia-központ és Vendégház, mely helyt ad, a környék lakosságát érintő
képzéseknek, és különféle, a vidék fejlesztését célul választó tanácskozásoknak. négy
kétágyas és nyolc négyágyas szobával télen-nyáron várja a vendégeket,
● a Szolgáltatóház, melyben helyet kapott egy közösségi tér, többfajta szolgáltatást ellátását
biztosító műhely, „fapados” szálláshely és lakás,
● az Egészségház, mely lehetőséget biztosít minden korosztálynak az egészséges életmód
kialakítására, és a rendszeres test-edzésre,
a
Planetárium, és a repülés élményét nyújtó szimulátor,
a
„Virágsűrűben” kialakított Erdei Tornapálya, Tanösvény és Kiránduló-központ, a
kilátó, a Többfunkciós Fesztivál tér, mely kistérségi rendezvények megtartására is
alkalmas, A falu utcái és terei, melyek parkosítottak, a köztereket képzőművészeti
alkotások díszítik.
A község több, kistérségeket átívelő kezdeményezése is sikerrel járt. Létrejött az Európa Park
Szövetség. A projekt lényege, hogy a programban részt vevő 28 – Baranya-, Somogy- és Tolna
megyei - település mint egy-egy Európai Uniós tagállam „megjelenítője” közösen kialakított elvek,
rendszerek szerint jelenít meg egy-egy általa „felvállalt ”Európai Uniós tagországot.
A település és táj összhangját testesíti meg a Hét patak Gyöngye Natúrpark mely nyolc
önkormányzat együttműködésén alapul, központja Alsómocsolád. A projekt célja: a fenntartható
fejlődés elvére épülő komplex területfejlesztés, vidékfejlesztés, értékvédelem, környezeti nevelés,
turizmusfejlesztés. A táj megőrzése a térség gazdasági alapjainak biztosításával.
A 2006. és 2009. kiemelkedő évnek számítanak a község életében.2006-ban négy jelentős beruházás
valósult meg, Ebben az évben a község minden lakójára több mint egy millió forint értékű
fejlesztés jutott.
2009. évben Alsómocsolád elnyerte az Ifjúságbarát Önkormányzat és az Idősbarát Önkormányzat
díjat.
Ez évben nyújtottunk be pályázott a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium valamint a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által együttesen meghirdetett Magyarországi
Falumegújítási Díj 2009. versenyre, melynek mottója: „Új Energiák egy erős közösségért”volt

A versenyben elért I. helyezésnek köszönhetően Alsómocsolád képviselhette Magyarországot
2010-ben az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség által kétévente
meghirdetett Európai Falumegújítási Díjért folyó versenyben. Ebben a versenyben 30 európai
településsel kellett megméretnie magát
.Az európai versenyben többek között osztrák, svájci, német, francia, szlovák, lengyel településekkel
kellett felvennie a versenyt.
Alsómocsolád az utolsó fordulóig versenyben állt a fődíjért, melyet végül is Langenegg-Voralberg
(Ausztria) nyert el. Alsómocsolád az ezt követő „a kiemelkedő minőségű, fenntartható, komplex,
falufejlesztésért” Európai Falumegújítási díj-ban részesült.
A nemzetközi szak-zsűri a helyben látottak alapján döntését így indokolta:
Példaértékű eredmények:
Alaposan végiggondolt módszerek kidolgozása és alkalmazása a lakossággal való együttműködés lehetőségeire
vonatkozóan,
Körjegyzőség keretei között végzett térségi szervezőmunka,
Értékteremtő szociális háló kiépítése és a szociális intézmények példás üzemeltetési gyakorlata,
Energiatakarékossági intézkedések,
A településkép gazdagítása kézműves alkotásokkal,
A lakosság identitástudatának magas színvonala, példaértékű gondoskodás a fiatalokról, nyugdíjasokról,
kisebbségekről,
Intenzív és eredményes együttműködés külső szakértőkkel, regionális szervezetekkel,
Európai és nemzeti fejlesztési források átfogó, összehangolt hasznosítása.”
Ezért Alsómocsoládot az Európai Falumegújítási Díjjal a kiemelkedő minőségű, fenntartható, komplex, a kiírás
szerinti mottónak megfelelő falufejlesztésért tüntetjük ki.”

Folytatva tehát őseink nemes hagyományát, Alsómocsolád immár igazi falumegújítóként a funkció
nélküli települések sorából Európa élvonaláig jutott, bizonyítva ezzel, hogy a községnek van
jövője.

Alsómocsolád, a vállalkozó
Alsómocsoládon, melynek az önkormányzatok megalakulása óta polgármestere vagyok, mindig is
tág értelmet tulajdonítottunk a ”vállalkozó” illetve a „vállalkozás” fogalmaknak. Az önkormányzat
a kezdetektől előnybe részesítette a kreativitást és az innovációt, a megszokott bürokratikus
szemlélettel szemben. Megalakulásától fogva, együttműködésre törekedett, nem csak a község, de
a környék gazdasági szereplőivel, egyéb szervezetekkel és a lakossággal is. Ezen szövetségesek
tették lehetővé, hogy már a kezdetekkor (1990-es évek) az önkormányzat – mikro- szinten mintegy katalizátorként működjön közre a gazdaság átalakulásában.
Néhány példa a sok közül: Az önkormányzat a falu gazdálkodóinak bevonásával létrehozta a
Hegyháti Gabonaszövetkezetet, megvásárolta a helyi boltot és a kocsmát, a gabonatárolót, és a
pálinkafőzőt, hogy zavartalan működésüket biztosítsa mindaddig, míg a helyi vállalkozók nem
lesznek elég tőkeerősek az önálló működtetéshez. Mikor már nem volt szükség az önkormányzati
közreműködésre az önkormányzat kivonult ezekből a tevékenységekből.
Alsómocsoládon a múlt század elején közel ezren éltek, de a II. világháborút követően a falu
lélekszáma folyamatosan csökkent. 1990-ben már csak 380-an lakták a települést, 2000-ben pedig
352-en éltek itt. Ezt a számot némiképp stabilizálta a 2006-ban megnyitott „Őszi- Fény” Idősek
Otthona Integrált Szociális Intézmény, mely a bentlakó 40 fővel növelte meg a község
lélekszámát.
A jelentős elvándorlás ellenére Alsómocsolád gazdaságilag erősebb lábakon áll, mint a környező
aprófalvak. A község közigazgatási területén található a Pick Szeged Zrt Alsómocsoládi üzeme, a
SERTÁP nevet viselő Sertéstelep és a Baranya Tégla Kft. Ezen gazdasági társaságok a
munkalehetőség biztosításán túl, jelentős iparűzési adó befizetésével növelik a község forrásait.
Alsómocsoládon több mint 450 munkahely van.
A helyi munkaképes lakosság tekintetében azonban nem a felsorolt ipari üzemek, hanem az
önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.
Az önkormányzat az elmúlt huszonöt év során maga is több nonprofit vállalkozást alapított, annak
érdekében, hogy a település fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat minél
magasabb szinten tudja ellátni. Ezek közé tartozik az 1998-ban létrehozott Alsómocsoládi
Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft, mely településfejlesztő, szolgáltató, valamint
turisztikai feladatokat ellátó társaság.
A „Mocsolád-Civilház” Szociális, Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft
2000-ben alakult, elsősorban a Teleház és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
fenntartását, üzemeltetését látja el. Feladata ezen kívül még a helyi közösségi és ifjúsági élet
szervezése és segítése.
A Mocsoládi Kognitív Mentor Nonprofit Kft fő feladata a pályázatírás és a projektek menedzselése,
2008-ban alakult.
A településen számos civil szervezet tevékenykedik. Az legrégebbi az „Alsómocsoládiak Baráti
Köre”, mely 1986-ban alakult. Működnek még egyes korosztályokat összefogó szervezetek,
például a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és egyéb civil
szervezetek is, ilyen a foltvarró klub. A községben Polgárőr Egyesület is működik.

A települési önkormányzat nagy gondot fordít a környezetvédelemre. Alternatív szennyvíztisztítót
működtet, és lehetővé tette a szelektív hulladékgyűjtést. Fő feladatai között tartja számon a
természeti- és épített környezet értékeinek megőrzését. Jelenleg tizenkilenc helyileg védett
építmény és természeti képződmény van a községben. Fejlesztései során gondot fordít arra, hogy
energiatakarékos, illetve megújuló energiával működő megoldásokat alkalmazzon. Alsómocsolád
önkormányzata a Hét Patak Gyöngye Natúrpark és az Európa Park Egyesület létrehozója és
központja, az Észak Hegyháti Unió létrahozásának kezdeményezője.
Az önkormányzat számára nagyon fontos minden, ami érték. Az „érték” fogalmát legalább annyira
tágan értelmezi, mint a „vállalkozó” fogalmát. Nem az anyagi értékekre koncentrál elsősorban.
Szellemi értékeit igyekszik feltárni, hiszen szellemi értékek nélkül nincs anyagi értelemben vett
gazdagodás.
Egyik meghatározó értéknek a pozitív látásmódot tekinti, mely nem csak az önkormányzatot de
segítőit jellemzi. Nagyra értékeli az új iránti fogékonyságot, az összefogást, az együttműködő
készséget, a fejlődés iránti elkötelezettséget, a jövő-orientáltságot, s ezzel együtt a tradíciók
tiszteletét és a megőrzésük iránti igényt.
Elengedhetetlen, hogy egy településnek legyen jövőképe, ezért Alsómocsolád az egyike volt azon
településeknek, amelyek részt vehettek a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (CTF)
modellkísérletében.
A program résztvevőiből kerültek ki a település fejlődését ma is meghatározó egyéniségek. A
közös munka eredménye:
- a szemléletváltás;
-

a közösségi érzés, a helyi identitás erősödése;
civil szervezetek alakulása, és a meglévők tudatosabb működése;
ismeretek, információk, külső kapcsolatok mennyiségének, minőségének, hasznosításának
növekedése;
az állampolgári aktivitás növekedése; a szektorközi együttműködés erősödése; - az
állampolgárok és az önkormányzat kapcsolatának erősödése volt.

A megtervezett jövőkép - mely a képviselő-testület öltött testet - valóra váltása 2001-től indult
meg. által jóváhagyott gazdasági programokban
A tervezés azóta is alulról jövő kezdeményezésen alapul, amelyek során az önkormányzat ötvözi a
„helyi tudást”, a külső szakértők magas szintű szakmai ismereteivel Az önkormányzat tervező,
stratégiaalkotó, és megvalósító tevékenyégét külső szakértők is segítik. A szakértők között van
szociológus, település tervező, ökológus, építész, tájépítész, energetikus, turisztikai szakértő, jogász,
településfejlesztő és szervezetfejlesztő szakember is.
Ezen szakemberek egyrészt segítséget nyújtanak a tervezés során a felmerült ötletek, javaslatok
szakmai megfogalmazásához, stabil szakmai hátteret adva ezzel a tervezéshez.
Segítségnyújtásuk kiterjed a településfejlesztés teljes folyamatára. Nem csak a folyamat részeként
megvalósult és megvalósuló egyes projektek előkészítésére, hanem a projektek gondozására és
monitoringjára is. A szakértők a „kezdetektől” (igény felmerülése) részesei az adott folyamatnak.
Az egyes projekteket azok befejeződésekor „nem engedik el”, hanem a létrehozott intézmény, vagy
szolgáltatás működését is figyelemmel kísérik.

A bemutatott eredményekelérését az tette lehetővé hogy az önkormányzat kihasználta az uniós
előcsatlakozási alapok nyújtotta pályázati lehetőségeket (PHARE, SAPARD), az Uniós forrásokra
épülő Oretatív Programokat (ÁROP, TÁMOP, KEOP, DDOP) valamint a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált EMVA program lehetőségeit. Pályázott az
önkormányzat a Széchenyi terv keretében, és a kezdetektől résztvevője az AVOP LEADER+
programoknak is. Az elmúlt tizenöt év során Alsómocsolád Község Önkormányzata
teleplülésfejlesztésre 1.154.373.000 forintot fordított.
Ha az Európai Unió 2007-2013 költségvetési periódusát vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy
Magyarország által az 2013-ig lehívott uniós források összege 7.446.683.096.169 Ft. Ezt
viszonyítva Magyarország lakosságszámához, 749.342 Ft jut egy főre országos átlagban.
A Dél-Dunántúli régióba, melynek lakossága 9,39%-át teszi ki az ország össznépességének
mindössze a lehívott uniós források 5,44%-a került. Az egy főre jutó átlag a régióban 434.615 Ft,
ez kicsivel több, mint az országos átlag fele.
Ha megnézzük Baranya megyét, melyben a Dél-Dunántúli Régió lakosságának 41,42%-a él, azt
tapasztaljuk, hogy mind a régió, mind az ország lakosságszámához képest, átlagon felül, 48,27%ban részesedett a támogatásokban. A régióba került támogatásoknak majdnem a felét Baranya
megye nyerte el. Baranya megyében az egy főre vetített támogatás összege 506.465 Ft, mely az
országos átlag alatt van.
Alsómocsolád, ebben az időszakban 485.737.182 Ft támogatásban részesült. Ha ezt az összeget a
356 fős lakosságszámra vetítjük, az 1 364 430 Ft-os egy főre jutó támogatást jelent. Ez az érték az
országos átlag 1,8 szerese, a Dél-Dunántúli Régiós átlag 3,1 szerese a Baranya megyei átlagnak
pedig a 2,7 szerese. Mindez jól mutatja, hogy Alsómocsolád a 2007-2013-as periódusban az egy
főre jutó uniós támogatás elnyerése tekintetében kiemelkedő helyet foglal el, nem csak a régióban
és a megyében, de országos viszonylatban is.
Összességében elmondható, hogy Alsómocsolád elmúlt tizenöt éves fejlődése, országos szinten is
egyedinek mondható. A fejlődését segítette a község átlagosnak nem mondható gazdasági
adottsága, mely jelentős iparűzési adóbevételhez juttatta a települést. Ez a forrás szolgált pályázati
önerőként. A sikertényezők közül azonban a gazdasági adottságoknál jelentősebb súlya van az
olyan humán, emberi tényezőknek, mint a közösségi összefogás, vezetői mentalitás, képzett és
elkötelezett munkaerő.
Alsómocsoládot az évek során felhalmozódott szellemi tőke tette sikeressé. Hiába van ugyanis
pénz, ha nincs jövőkép, ha a település nem tudja jól felmérni lehetőségeit és meghatározni céljait.
Hiába van pénz, és jó cél, ha a lakosság nem tud azonosulni a kitűzött, elképzelésekkel, akkor nem
lehet megvalósítani azokat.
A gazdaság fejlesztés lehetséges útjai
Alsómocsoládon közel 100 jó minőségű szálláshely, és akár teljes ellátást is biztosító száz-adagos
konyha áll az idelátogatók rendelkezésére. A községben és környékén több tematikus sétautak
várják a kirándulókat. A községet ölelő tavakon, csónakázni, kenuzni lehet. Jelenleg
leglátogatottabb a Kölyökfészek Erdei Iskola, legkedveltebbek a vízi-turisztikai szolgáltatások,

Sokan keresik fel az erdei tornapályát és tanösvényt. Érdekes izgalmas kalandozást kínál
gyermekeknek, és felnőtteknek. a Virtuális természettudományok otthona.
Megnyílt a „légi-kikötő”, mely egyrészt a repülés illúzióját nyújtja a látogatóknak, másrészt
planetáriumával az égbolt titkaiba enged betekintést. A napokban átadott a kilátó, újabb vonzerő
lehet az idelátogatóknak.
Az önkormányzat a települést egy élő organizmusnak tekinti. Minden polgára fontos számára,
mindenkire figyel. A községben élők is figyelnek egymásra. Idősek és fiatalok között „generációs
híd” épült. Az önkormányzat figyel a családokra, segítő kezet nyújt az elesetteknek. Nem hagyja,
hogy egyes rétegek teljesen leszakadjanak. Különböző vállalkozások és programok indításával
igyekszik kitörési lehetőséget teremteni a hátrányos helyzettű rétegeknek.
Az önkormányzat igyekszik példát mutatni. Hasznosítja tulajdonában álló termőföldeket, és 2012ben, további 17 Ha állami terület haszonbérleti jogát szerezte meg. A községben a szociális
földprogramoknak több éves hagyománya van, melyek keretében állatkihelyezéssel – malac, csirke
- és vetőmag biztosítással igyekezett az önkormányzat újjáéleszteni a hagyományos háztáji
gazdálkodást. Az Önkormányzat ösztönözte a Falugazda Szociális Szövetkezet létrejöttét. A
szövetkezet a növénytermesztéshez és állattartáshoz ad szakmai segítséget a községben élőknek.
Az Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik ösztönözni helyi termékek
előállítását. Mezőgazdasági termelésbe bevont ingatlanain megtermelt zöldségekből és
gyümölcsöket feldolgozza.. A házilag elkészített termékek minősége jobb, és ezek a termékek,
mivel mesterséges adalékoktól mentesek egészségesebbek, mint amit a kereskedelmi forgalomban
meg lehet vásárolni.
Több mint tíz éve annak, hogy részben vissza nem térítendő támogatás nyújtásával is igyekszik
fokozni Alsómocsolád népesség megtartó képességét a faluvezetés. Támogatás pályázható
épületek, korszerűsítésére, felújítására, vagy vásárlására. Új lakóház építéséhez kamatmentes,
támogatást is nyújt az Önkormányzat.
A legújabb, helyi gazdaságfejlesztési program 2013. évben indult, és „A Magunk Kenyerén”
elnevezést viseli. Ez a helyi gazdaságfejlesztési program Alsómocsolád község mikro gazdaságának
újraélesztését, helyi szolgáltatások bevezetését és fejlesztését tűzte ki célul. Ahhoz, hogy a község a
következő évtizedekben is megmaradjon, hogy jelenlegi értékeit megőrizze, hogy létrehozott
erőforrásaival jól gazdálkodhasson, szükséges hogy az itt élők újra kihasználják a környezet –
meglévő kiskertek, gazdasági épületek és eszközök, erdők mezők – biztosította gazdálkodási
lehetőségeket, újratanulják a régi falusi mesterségeket. Fel kell fedezni és ki kell használni a
településben rejlő meglévő szolgáltatási lehetőségek potenciálját és be kell építeni azt a mindennapi
életbe.
Alsómocsolád Község Önkormányzata azzal a céllal indította útjára a programot, hogy minél több
családnak kínálja fel a jövedelem kiegészítés ilyen módon történő lehetőségét. Ennek érdekében, az
önkormányzat saját költségvetéséből jelenős, 10.000.000 Ft forrást biztosított a program
beindítására, illetve a programban részvevők támogatására azáltal, hogy a kezdő tőkét a
programban részvevők számára megelőlegezte.

A program segítésére szakembereket alkalmaz (állatorvos, mezőgazdász). A helyi kereskedelem és
szolgáltatás igénybevételek megkönnyítésére a hivatalos fizetőeszközt (forint) helyettesítő, helyi
fizetőeszközt vezetett be, ez a „rigac”.

Alsómocsolád, a Jövő szövő
Alsómocsolád, mint látható, dinamikusan fejlődik ugyan, de eddig, számos intézkedése ellenére sem
tudott megbirkózni a kistelepülések legfőbb „ellenségével” az elnéptelenedéssel.
Az önkormányzat a népességszám fogyásának megállítását illetve növelésének egyik lehetséges
módját abban látja, hogy olyan munkahelyeket teremt, mely vonzza a fiatal szakképzett
munkaerőt. További lehetőség rejlik a már működő szolgáltatások – az idősgondozás, a helyi
turizmus – fejlesztésében.
2014-ben indul útjára az a legalább 2020-ig tartó program, mely arra keresi a választ, hogyan lehet a
kistelepülési létet, mint életformát vonzóvá tenni, milyen lehetséges utak vezetnek a demográfiai
hanyatlás visszafordításához, mi módon lehet megteremteni, hogy aprófalvakban élni ne
valamiféle kényszer, hanem rang legyen.
A kizárólag saját forrásból finanszírozott „Jövő-szövő” műhelymunka, mely olyan kreatív, a
kihívásokat szerető, együtt gondolkodásra kész, kellően motivált, a szakterületén jelentős
ismeretanyagot felhalmozott és tapasztalt szakemberek bevonásával folyik, akik átérzik a
probléma súlyát, azonosulni tudnak az üggyel.
S mivel Alsómocsolád problémája nem egyedi, olyan megoldási lehetőségek kidolgozása a cél,
melyek, Alsómocsoládon történő kipróbálását követően megfelelően dokumentálva publikálhatók
és lehetséges módszerként terjeszthetők. Az elmélet és a gyakorlat kölcsönös egymásra hatásából
kibontakozhat egy, modell kísérlet mely alapján más Alsómocsoládhoz hasonló településeken is
sikerrel alkalmazhatók a programban kidolgozott módszerek.
Tapasztalatunk szerint a fejlődés és a siker kulcsa a folyamatos együttgondolkodás, mindig új és
újabb megoldások keresése, kidolgozása és kipróbálása. Hiszen, ahogy Napoleon Hill
fogalmazott: „Amit egyetlen elme előállíthat, felhalmozhat, birtokolhat más elméktől függetlenül, viszonylag kevés. De
amit egyetlen agy összegyűjthet és irányíthat más, jól együttműködő elmékkel együtt, gyakorlatilag határtalan”.

Ha kíváncsi megmutatom, mit kezdhet nálunk a szabadidejével.

A mindennapok lehetőségei Mocsoládon innen és túl
Ismeretterjesztés
Alsómocsolád a szabadidő hasznos eltöltésének számtalan lehetőségét kínálja. Az Interaktív Tárház
kör alakú bemutatótermében a Dél-Dunántúl legjellemzőbb állataival és növényeivel ismerkedhet
meg. A kalandra vágyók az épület felső szintjén lévő kalandszobában tehetik próbára
ügyességüket. A teraszon tiszta időben a csillagos égboltot pásztázhatjuk professzionális
távcsővel.
Jól kiegészíti ezt a planetárium, ahol napszaktól és
időjárástól függetlenül mélyíthetjük el csillagászati
ismereteinket. Ebben az épületben egy BEOING
szimulátor is várja a repülés kedvelőit.
Az Interaktív Tárház Kemencés udvarán igény
szerint különböző
foglalkozásokon
tanulhatjuk
meg a gyertyaöntés, agyagozás vagy
langalló sütés fortélyait.
Az erdei tanösvény és tornapályára az erdő növény- és állatvilágát hozza közeleb a látogatókhoz, a
tornaeszközök a játékos testmozgás lehetőségét nyújtják. A patak mellett tűzrakhely és esőbeálló is
várja a látogatókat. A falu feletti parkerdőben épült 18 méter magas
erdei kilátó felejthetetlen panorámával ajándékozza meg a
kirándulókat.
Sport
Alsómocsolád peremén lévő tavak a vizek szerelmeseinek nyújtanak
sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Bérelhető kenuval lehet

bejárni a tavat, a pihenésre vágyók egy Pletna típusú hajón ringatózva élvezhetik a madárdalt és a
tiszta levegőt. A bringázóknak nem kell hozni saját kerékpárjukat, 40 darab kerékpár és különböző
túraútvonalak várják az ideérkező és a környéket felfedezni vágyókat.
Szabadtéri fitneszparkunk eszközei kiváló mozgási lehetőséget biztosít kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
A településen 2009. óta működik az Alsómocsoládi Sport Egyesület, mely a mozgásban gazdag
életmód elterjesztését tűzte ki célul. Az Egyesület legtöbb embert megmozgató
programja a Spotnap, mely évi rendszerességgel nyáron kerül megrendezésre.
Alsómocsoládon igen népszerűnek volt a kugli, rendszeres versenyek is voltak. A Kugli Egylet tagjai
kiöregedtek, évente már csak egy két versenyt rendeznek. Várják a fiatalokat és az érdeklődőket.
2015–ben egy kevésbé ismert érdekes sportág, a kés-ésfejszehajítás is megjelent a sportok palettáján.
Az Alsómocsoládon megrendezett nemzetközi bajnokságot követően állandó gyakorlópálya áll, az
érdeklődők rendelkezésére.
A szomszédos településen Mágocson asztaliteniszezésre,
focizásra, jógázásra, gyógytornára, valamint különböző civil
kezdeményezésű
sportrendezvényeken való részvételre
nyílik lehetőség, melyeknek a város füves futballpályája nyújt
tökéletes helyszínt.
Bikalon
lovagolhatunk,
Szászváron lőhetünk,
míg
Dombóváron úszhatunk vagy akár floorballozhatunk is. Ha
korcsolyázni szeretnénk Pécsig vagy Kaposvárig kell utaznunk.
Művelődés
A községben 1997-től Teleház, 2007-től működik „SZÍN-TÉR” Művelődési Ház. A
művelődési ház tevékenységével meghatározó szerepet tölt be a település közművelődési életében.
Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Programokat, rendezvényeket szervez kiemelten
kezelve a rétegművelődést és felvállalva a kulturált szórakozást.
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér - mely a Faluházban található- közművelődési
szolgáltatásai közé tartozik egy kisebb, kb. ötezer kötetes könyvtár üzemeltetése is. A
szomszédos településen, Mágocson a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális
Intézményben találhatunk bővebb, 21 ezres könyvgyűjteményt.
Színházi előadást, zenés esteket legközelebb a Bikali Élménybirtokon láthatunk és halhatunk,
míg nagyobb darabokat Kaposváron, a Csiky Gergely Színházban, illetve a Pécsi Színházaiban, a
vagy Kodály Központban tekinthetünk meg.
Ha múzeumi élményre vágyunk elsősorban Kaposvár, Szekszárd és Pécsen múzeumai nyújtanak
változatos kínálatot, a környékbeli teleüléseken helytörténeti gyűjtemények láthatóak.
Cinema City található Kaposváron, valamint Pécsett. A baranyai székhelyen ezenkívül az Uránia
Moziban és az Apolló Moziban rendeznek vetítéseket.

Gasztronómia vendéglátás
A Kapucinus söröző mind a fiatalok, mind az idősek kedvelt szórakozóhelye, ahol rendszeresen
kerülnek megrendezésre baráti összejövetelek, bálok, partik.
Emellett az Interaktív Tárház Kemencés udvarában szezonális jelleggel büfé üzemel, ahol a
hamburgeren és hot-dogon kívül a kemencékben sült házi rétest, a langallót is megkóstolhatják a
vendégek. Igény szerint kemencés vacsorákat is rendeznek a forró nyári estéken, ahol a ropogós
malacsült, a részeges csülök illata, a tópart, a naplemente
látványa, a csónakázási és kenuzási lehetőség elvarázsolja
résztvevőket.
A Bandi-pincében bejelentkezés alapján lehetőség van
borkóstolásra is
A szomszédos településeken számos étterem, pizzéria, büfé,
cukrászda, kávézó üzemel, ahol a profi vendéglátás, a
magyaros vendégszeretet, szolid árak, ingyenes wifi
hozzáférés várja a betérőket. Közkedvelt szolgáltatás a
házhozszállítás,
akár az
interneten
vagy telefonon megrendelt ételeket
italokat házhoz kiszállítják.
Az alsómocsoládi Konferenciaközpont, a Kemencés udvar és a környék legtöbb étterme lehetőséget
biztosít családi összejövetelek, lakodalmak, baráti, céges táncos mulatságok lebonyolítására. A
Rendezvény és konferencia központ, szintén alkalmas szervezeti rendezvények, képzések,
közösségfejlesztő tréningek, helyi és térségi konferenciák számára korszerű, minden igényt kielégítő
helyszínt biztosít. A teljes ellátást az Idősek Otthona konyhája biztosítja igény szerint.
Alsómocsoládon a nagyobb rendezvényeket táncmulatság zárja. A Revans Disco Dombóváron várja
a bulizni vágyó fiatalokat.
A közeli nagyobb városokban – Komló, Pécs, Kaposvár, Dombóvár – szélesebb a lehetőségek
tárháza, hiszen a kávézók, és pub-ok, koncertek színhelyéül is szolgálnak.
Wellness és vizisportok minden mennyiségben és ráadásként a Balaton
Alsómocsolád közelében számos gyógy - és strandfürdő található.
A Gunarasi Gyógy- és Strandfürdő Dombóvártól 5 km-re, Alsómocsoládtól 25 km-re
található. Nevét az eredetileg itt lévő libák, gúnárok úsztatójáról kapta, melyről a földeken
dolgozó asszonyok azt beszélték, hogy hazafelé ebben mosták fáradt lábukat, melytől
enyhültek, vagy megszűntek a reumatikus fájdalmaik. Gyógyfürdőként már az 1970-es
évektől üzemel, de a mai fürdőt 2004-ben kezdték el felújítani, bővíteni. Híres gyógyászati
részlege egész évben várja a gyógyulni vágyókat, mely mellett hagyományos wellness, termálés strandszolgáltatások - szauna, infraszauna, jacuzzik, gőzkabin - is igénybe vehető.
A bikal Puchner Kastélyszálló (12 km) wellness részlegén található élményfürdő
különböző élményelemekkel felszerelt medencékkel, pezsgőfürdőkkel, gyermekmedencével,
pihenőágyakkal, finn és infra szaunával várja a látogatókat. A medencék vize magnéziumban,
kalciumban, fluorban és nátrium-hidrogénkarbonátban gazdag, 29,4 °C fokos, „elismert
ásványvíz” minősítésű természetes víz. A marokkói hangulatú fürdőrész az Ezeregyéjszakát

idézi lágy drapériáival, színeivel. A részleg ellenáramos úszómedencével, mélymerülővel és
két pezsgőfürdővel kényezteti vendégeinket.
Igal a messze földön híres gyógyfürdőjével méltán vált
népszerű úti céllá a gyógyulni és pihenni vágyó turisták
körében. Az Igali-Gyógyfürdő a Dél- Dunántúl
egyiklegrégebben működő fürdője, Alsómocsoládtól
mindössze 50 percre.
A Magyarhertelendi Termálfürdő 43 km-re Baranya
megyében a Mecsek Hegyhát üdülőkörzet természeti
értékeinek leggazdagabb területén helyezkedik el.A fedett
élmény – és termálfürdő egész évben, az árnyékos strand a Gyógy-kerttel és a Vízi várral
szezonálisan várja az idelátogatókat. A kétszintes fürdőépületben számos wellness szolgáltatás és
Dél – Dunántúl egyedülálló Szauna parkja nyújt kikapcsolódást mindenki számára.
A Tamási Termálfürdő Tolna megyében a Dél- Dunántúlt keresztülszelő 61-es főút
kereszteződésénél fekszik. A megye egyik legjelentősebb fürdője, amely a Várhegy fenyvessel
borított lábánál, 7 hektáros zöldterületen, gyönyörű környezetben található.
Virágfürdő Kaposvári Élmény-, Wellness- és Gyógyfürdő fürdőkomplexum egy 50.000
négyzetméteres, parkosított területen fekszik mely 5 részlegből áll: uszoda, fedett élményfürdő,
wellness, gyógyfürdő – gyógyászati részleg, szabadtéri élményfürdő - strand.

Az orfűi tavak
A 4 km hosszú tóláncolat három tóból áll: az Orfűi-tó (11 ha), a Pécsi-tó (72 ha) és a Hermann
Ottó-tó (30 ha). (Készült egy negyedik tó is, a 10 hektáros Kovácsszénájai-tó, amit azonban csak a
horgászok használhatnak.) A tórendszert a Vízfő-forrás bőséges karsztvize táplálja. A három tó
fontos szerepet játszik a helyiek megélhetése szempontjából, ugyanis Orfű bevétele jobbára a
turizmusnak köszönhető. Az ideutazók előszeretettel mennek fürdeni, vízibiciklizni, vitorlázni,
csónakázni, kajakozni és horgászni, vagy egyszerűen csak gyönyörködnek a táj szépségében.

Abaliget A Mecsek egyik legvonzóbb, legtöbb látnivalót kínáló kirándulóhelye. Van itt
cseppkőbarlang, denevérmúzeum, vannak tavak, ahol fürdeni, csónakázni, horgászni lehet, s
mindezt festői hegyek veszik körül.

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, Alsómocsoládhoz eső legközelebbi
pontja jó egy órányira található. Fő turisztikai vonzerejét a fürdőzési és
vitorlázási lehetőségek sokasága jelenti.
Szálláshelyekben is igen gazdag térségünk. Üdülőházak, nyaralók,
szálláshelyek, kempingek, wellness szállodák nyújtják széles kínálatukat.

ifjúsági

Az Alsómocsoládi 42 férőhelyes Vendégház 4 kétágyasés 8 négyágyas
fürdőszobás szobával, felszerelt konyhával színvonalas szállási lehetőséget kínál.

A Diákszálló egész évben fogadja a diákokat. Az ifjúság rendelkezésre áll.1 db 10 férőhelyes szoba
5 db emeletes ággyal, 1 db 16 férőhelyes szoba 8 db emeletes ággyal, 1 db 18 férőhelyes szoba 9 db
emeletes ággyal.
A szálláson szobánkénti WC és mosdó található. A közösségi tér alkalmas csoportos foglalkozások
megtartására. A diákszállóhoz tartozik egy 500 m² nagyságú füves terület.

A Bikali Puchner Kastélyszálló ötféle szálláshangulattal várja vendégeit, komplex rekreációs
szolgáltatásokkal, kulináris élvezetekkel, szervezett programokkal.
Dombóvár legújabb 4 *-os szállodája a Gunaras Resort SPA 94 harmonikusan berendezett
szobával, 180 fős ínyenc étteremmel, belétéri wellness részleggel, játékteremmel, squash pályával
várja a vendégeket.

A kikapcsolódást követően jöhetnek a dolgos hétköznapok!

Így élünk mi
Mi is azt szeretnénk, ha gyermekeinkből okos, egészséges, életükkel elégedett közösségi emberek
válnának, ezért nagy gondot fordítunk nevelésükre, oktatásukra.
Oktatás - nevelés
A legközelebbi Bölcsőde Dombóváron található, ahová 20 hetes kortól 3-4 éves korig várják a
kisgyermekeket.A szomszédos Mágocs, ahova óvodásink és iskolásaink járnak rövidesn bölcsöde
kialakítását tervezezi. A következő években a Kormány is ösztönzi a bölcsődék létrehozását,
bővítését.
Mocsoládról a gyermekek a szomszédos Mágocsra, Bikalra járnak óvodába, iskolába a szülők
igényeinek megfelelően. A kisgyermekeket falubusz hozza-viszi az intézményekbe, jelentős terhet
levéve ezzel a szülők válláról.
Az óvodáskorú gyermekek jellemzően a Mágocsi Bokréta Óvodába járnak. Az óvodában négy
csoportszobában 110 gyermeket fogadnak. A gyerekekkel csoportonként 2 óvodapedagógus
foglalkozik, akiknek munkáját egy dajka segíti. Német nemzetiségi nevelés 1978-óta folyik. Az
óvoda sajátossága, az integrált nevelés. A gyermekek harmonikus személyiségfejlődését nagyobb
mértékű differenciálással az általánostól eltérő eljárások, módszerek és fejlesztő eszközök

alkalmazásával biztosítja négy fejlesztőpedagógus napi rendszerességgel és a logopédus heti egy
alkalommal.
Általános iskolánk a Mágocsi Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ahol 15
osztályterem, jól felszerelt fizikai–kémiai előadó, technikai–, számítástechnikai terem, tornaterem
biztosítja gyermekeink szellemi és testi fejlődését
A gyógytestnevelésre és fejlesztésre szoruló tanulókat külön termekben foglalkoztatják. Az
iskolánkban első osztálytól kezdve német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, heti 5 órában. A
számítástechnikai oktatás az ötödik osztálytól kezdve, órarendbe építve történik. A matematikát, a
magyart és a németet osztályon belül csoportbontásban tanulják a gyermekek. Ez a megoldás
tehetséggondozást és felzárkóztatást egyszerre szolgálja. Ötödik osztálytól kompetenciaalapú oktatás
folyik. Az iskola tanulói atlétika, a kézilabda mellett fociban is kiemelkedő eredményeket érnek el. A
művészeti nevelés a tanórákon kívül a zeneiskolában folyik, de tánctanulásra is van lehetőség. Az
oktató, nevelő munkát iskolapszichológus, logopédus és tapasztalt gyógypedagógusok segítik.
Általános iskolai tanulmányok befejezését követően számos választási lehetőséggel élhetnek a
gyermekek illetve szüleik. Legközelebb Dombóváron van gimnázium, szakközépiskola és szakképző
iskola.
Az Illyés Gyula Gimnáziumban többféle orientáció közül lehet választani: emelt szintű angol,
német, természettudományi, informatikai csoportot indítanak, emellett az iskolában 8 évfolyamos
gimnáziumi oktatási is folyik.
Az Apáczai Csere János Szakközépiskolába várják a rendészeti, számítástechnika,
közgazdaságtan, közlekedés és kereskedelmi szakmák iránt érdeklődő fiatalokat.
Az Eszterházy Miklós Szakképző Iskolában számos szakma elsajátítására van lehetőség, például
villamos-ipari-, elektrotechnikai, vendéglátó-ipari, női szabó, asztalos szakmát tanulhatnak az
érdeklődők, de egyéb szakmák elsajátítására is van lehetőség.
A környező városok mindegyike rendelkezik számos középfokú oktatási intézménnyel. 50 km-es
sugarú körben 54 középfokú oktatási intézmény található.
Kiemelendő Pécs, ahol az általános gimnáziumokon felül több specifikus középiskola is található.
Ezek közül legismertebb a Pécsi Művészeti Gimnázium, a Pécsi Pollack Mihály Műszaki
Szakközépiskola, vagy a Gandhi Gimnázium, mely Európa első roma nemzetiségi intézménye.
A Megyeszékhelyek, Pécs-Kaposvár-Szekszárd, bővelkednek felsőfokú oktatási intézményekben.
A Pécsi Tudományegyetem közel 22000 fős hallgatói létszámával, 1600 oktatójával és 10 karával
Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl tudásközpontja, hazánk legrégebbi
egyeteme. 8 különböző karán szerezhetnek diplomát a hallgatók.
A Kaposvári Egyetem négy oktatási karral rendelkezik (Agrár- és Környezettudományi,
Gazdaságtudományi, Művészeti és Pedagógiai Kar), mely olyan különleges és egyedülálló
intézményekkel egészül ki, mint az Egészségügyi Centrum, a Pannon Lovas-akadémia vagy a
Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont.

A Szekszárdi Illyés Gyula Főiskolai Kar ma már a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett kara
Oktatási profiljai: csecsemő- és kisgyermeknevelő, emberi erőforrások (humánpolitikai és
személyügyi szakirány), kommunikáció és média (moderátor szakirány), szociális és ifjúsági munka
(ifjúságsegítő és szociális munka szakirány), turizmus-vendéglátás (turizmus és vendéglátó
szakirány).
Az egészségnél nincs fontosabb, ha megbetegszünk, sok helyre fordulhatunk segítségért.
Egészségügy
Alsómocsoládon Egészségház és tornaszoba működik,
itt a házi orvos minden csütörtökön tart rendelést, az
Őszi Fény Idősek Otthonában pedig hétfői napokon.
Az Egészségügyi alapellátás központja Mágocs. Ott
működik a fogorvosi rendelő, a laboratórium a
gyermekorvosi ellátás, a fizikoterápia és a gyógyszertár
is.
Dombóváron 7 gyógyszertár található. Ügyeleti és készenléti rendszer működik, ami azt jelenti, hogy
a hét minden napján, napi 24 órában van olyan gyógyszertár/gyógyszerész, aki sürgős esetben
elérhető.
A településen lakóknak nem szükséges gyógyszertárba menni, mert a gyógyszereket a falugondnoki
szolgálat hozza el Mágocsról és a betegeknek igénye szerint a házi gondozó házhoz viszi.
A Dombóvári Szent Lukács Kórházban járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, Diagnosztika
és Sürgősségi ellátás vehető igénybe. Komplikáltabb betegségek esetén a Pécsi Tudományegyetem
klinikái és a kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház egészségügyi ellátásai állnak a betegek
rendelkezésre.
Dombóvár és Sásd is rendelkezik önálló mentőállomással, így sürgős esetekben 10 percen belül
Alsómocsoládra ér a mentő.
Dombóváron számos magánrendelést is felkereshet a beteg. Működik fogászati, belgyógyászati,
pszichológiai, pszichiátriai, bőrgyógyászati, kardiológiai, szemészeti, nőgyógyászati rendelés, melyek
térítés ellenében vehetők igénybe.
Számunkra a település minden lakója személy szerint is fontos. A segítségre szorulókat nem hagyjuk
magukra.
Szociális szolgáltatások
Akik segítségre szorulnak, igénybe vehetik a szociális étkezést, a házi segítségnyújtást, az idősek
nappali ellátását, családsegítő szolgáltatást, vagy a teljes gondozást biztosító Őszi Fény Idősek
Otthonát.
Az ápolást-gondozást nyújtó, 42 férőhelyes intézmény az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint
szociális helyzetük miatt rászorult személyek állapotának és helyzetének megfelelő alapellátást,
nappali ellátást illetve szakosított ellátást nyújt.

Az elhelyezés 2 és 3 ágyas szobákban történik, két szobához (lakrészhez) tartozik fürdőszoba
(zuhanyzó és WC). Minden szobában televízió, vonalas telefon, lakónként külön zárható szekrény,
éjjeli szekrény, ágyneműtartós heverő szolgálja a kényelmét.
Bentlakásos intézményünk teljes körű ellátást biztosít. A
komplex ellátás kiterjed az ellátottal és családtagjaival történő
segítő kapcsolat kialakítása, az étkeztetés, a személyi higiéné
biztosítására, valamint
az
ápolási-gondozási
feladatok ellátására. Biztosítjuk az egészségügyi alapellátást, a
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátást. Nagy gondot
fordítunk az aktivitás megőrzésére és fejlesztésére, a pszichés
állapot szinten tartására, szükség esetén javítására és a foglalkoztatásra is.
Ügyes-bajos dolgaink
Hivatali ügyeink intézésére 2013. január elseje óta a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal szolgál.
Hogy a község lakó helyben intézhessék továbbra is ügyeiket a Hivatalnak állandó Kirendeltsége
működik Alsómocsoládon., ahol az anyakönyvi ügyek, a népesség-nyilvántartás, a hagyatéki ügyek,
az adóügyek, a szociális ügyek (települési támogatás, védendő fogyasztók.) a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, a mezőgazdaság, földügyek, az állategészségi ügyek, intézhetők, de
kérelmek, beadványok is benyújthatóak.
Hogy a lakossághoz közelebb kerüljön az államigazgatás megállapodást kötöttünk a Baranya Megyei
Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatalával melynek eredményeként a Sásdi Járási Hivatalnak
Mágocson kirendeltsége működik, biztosítva ezzel azt, hogy a legtöbb ügy helyben intéződjön.
Alsómocsolád a Sásdi (Hegyháti) Járási Hivatalhoz tartozik, de az ügyeket a közelebb fekvő és
tömegközlekedési eszközökkel is egyszerűbben megközelíthető Dombóváron is lehet intézni.
Dombóváron vehető igénybe az okmányirodai ügyintézés. itt intézhetjük a gépjárművel vagy a
vállalkozásunkkal kapcsolatos ügyeinket, itt aktivizálhatjuk ügyfélkapunkat is..
Mindennapi kenyerünk
Alsómocsoládon az élelmiszerboltban az alapvető élelmiszereken kívül vegyi áruk, édesség, üdítők,
alkohol és egyéb napi fogyasztási cikk vásárolható hétfőtől-szombatig.
A 7 km-re fekvő Mágocson 2 db húsbolt, 3 virágüzlet, papír-nyomtatványbolt, gazdabolt, festék és
vegyi áru bolt, ruházati butik, 2 nemzeti dohánybolt várja a vásárlókat.
Dombóváron több, országos áruházláncnak is található üzlete, a legnagyobb hipermarket üzletsorán
16 különböző ület található a lottózón át a gyógyszertáron keresztül a cipőüzletig. A legfontosabb
vásárlói igényeket a dombóvári üzletek ki tudják elégíteni. Optika, Herbária, cipő, ruházat, műszaki
kereskedés, vegyi áru, lakberendezés, szerencsejáték, építőipari kereskedés várja a vásárlókat.
Mindössze 1 órányi autóútra.Pécsett és Kaposváron minden igényt kielégítő komplex
bevásárlóközpontok találhatók a különböző márkákat képviselő üzletekkel, éttermekkel és mozi
termekkel.
Ha friss kenyérre vágyunk a Mágocsi pékség mellett
Dombóváron 4 pékségben vásárolhatunk helyben sütött
friss kenyeret, vagy édes és sós tésztából készült
péksüteményeket.

Közszolgáltatások
Az önkormányzati közszolgáltatások körébe a jelenlegi szabályozás szerint elsősorban a
településüzemeltetési és más technikai jellegű közszolgáltatások tartoznak
Ezek a közvilágításról való gondoskodás, a köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, a helyi közösségi közlekedés biztosítása, a hulladékgazdálkodás és a viziközműszolgáltatás.
Elmondhatjuk, hogy Alsómocsolád infrastruktúrája korszerű. Bekötő utunkat két évvel ezelőtt
újították fel, belterületi útjaink aszfaltozottak. A belterületi csapadékvíz elvezetés megoldott.
Vezetékes ivóvíz szolgáltatást és szennyvízelvezetést és ártalmatlanítást helyben biztosítjuk. A
lakók kényelmét vezetékes gázszolgáltatás, kábeltelevíziós szolgáltatás, vonalas telefon és széles
sávú internet elérési lehetőség szolgálja. Közvilágításunk korszerű. Közterületeink rendezettek,
parkosítottak, virágok és képzőművészeti alkotások díszítik valamennyit. A közösségi közlekedést
a falugondnoki járatok egészítik ki.
A szemétszállítás, mely hetente egy alkalommal történik a lakosság számára díjtalan. A temető jól
karban tartott szépen gondozott.
A rendet közterület figyelő kamerák is vigyázzák.
Alsómocsoládon 2012. óta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér jelenti a falu
társadalomfejlesztési központját, mely közművelődési-, foglalkoztatási-, gyermek-, ifjúsági- és
sportszolgáltatásokat, valamint szociális-, lakossági- és ügyfélszolgálati jellegű szolgáltatásokat kínál
a lakosságnak és a környező településről érkező igénybevevőknek. Ezen kívül civil irodai és
koordinációs funkciót is ellát, többek között tanácsadás, pályázatírás és a civil társadalom fejlesztését
szolgáló programok szervezése tartozik a feladatai közé.
Egyéb szolgáltatások
Szervezetileg a Sásdi rendőrőrshöz tartozó Mágocsi Körzeti Megbízotti Iroda rendőrei teljesítenek
folyamatos szolgálatot Alsómocsoládon, mindemellett a településen Polgárőrség működik. A két
szervezet összehangolt tevékenységének köszönhetően a településen gyakorlatilag nincs bűnözés.
Az önkormányzat prevenciót is folytat. Több alkalommal rendezett bűnmegelőzési programokat
illetve oktatta a gyermekeket a helyes közlekedési szabályok betartásra.
Tűzmegelőzési és tűzvizsgálati feladatok vonatkozásában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Kirendeltség az illetékes, viszont tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a Dombóvári Tűzoltóság
tűzoltói látják el, ha szükséges 10 percen belül a helyszínre érkeznek.
Az alsómocsoládi Faluházban lehetőség van minden hétköznap 8-16 óra között a postai
szolgáltatásokat igénybe venni: levél-és csomagfeladás bel-és külföldre egyaránt, belföldi
postautalvány, csekkbefizetés stb. Hírlap és szerencsejátékok (lottó, sorsjegy) vásárlására, valamint
bankkártyás fizetésre a Mágocsi postán van lehetőség.

Benzinkút legközelebb Mágocson 7 km-re található, de 20 km-es körben még 5 benzinkúton
vételezhetünk üzemanyagot, ezek közül 3 kúton autómosó is üzemel.
Pénzügyi/banki szolgáltatásokat Mágocson vehetünk igénybe. A bankfiók ATM-mel
rendelkezik, de igényelhetünk számlavezetési szolgáltatást, tanácsadást, hitelért folyamodhatunk
vagy biztosítást köthetünk.
Dombóváron 6 országos pénzintézetnek van fiókja ahol valamennyi banki szolgáltatás igénybe
vehető.
20 km-es-körön belül számos egyéb szolgáltatás érhető el. A teljesség igénye nélkül említek
néhányat: Jogi-, pénzügyi-, könyvelési tanácsadás, tervezés-kivitelezés, fordítás-tolmácsolás,
reklámmarketing-telekommunikáció, karbantartás-javítás-szerviz, biztonságtechnika, fodrászatkozmetikaszolárium-masszázs-pedikür-manikűr-alakformálás
Fentiek közül Mágocson a szépségipari szolgáltatásokat, a könyvelési szolgáltatást, az építőipari
kivitelezési, és tervezési szolgáltatásokat, valamint a pénzügyi szolgáltatások vehetjük igénybe.
Dolgozunk is …
Alsómocsolád legnagyobb munkáltatója az önkormányzat, intézményeiben,
társaságaiban, és a közfoglalkoztatási programjaiban hatvan embert foglalkoztat,

gazdasági

A településen működik a Falugazda Szociális Szövetkezet néhány mezőgazdasági, vendéglátó ipari,
kereskedelmi, turisztikai szolgáltató és vállalkozás. Ezek jellemzőn 5 fő alatti mikro vállalkozások,
vagy családi gazdaságok.
A település külterületén található a Pick Szeged Zrt. Alsómocsoládi gyártóüzeme, ahol több
mint négyszáz fő dolgozik. A cég húsfeldolgozással foglalkozik, a nyersáru beérkezésétől a készáru
(pl. szalámi, kolbász stb.) elkészítéséig. Elsősorban élelmiszeripari, logisztikai végzettséggel
rendelkező vezetők/középvezetők mellett betanított munkakörben is folyamatosanvesznek fel új
munkaerőt. A cég gondoskodik az alkalmazottak munkahelyre történő szállításáról is.
A Sertáp Kft szintén a település külterületén található. A Társaság állattenyésztő tevékenységét 270
ha-on folytatott növénytermesztéssel, és saját telepén történő terményraktározással egészíti ki, 32
munkavállalót foglalkoztat.
A Téglagyár jelenleg nem végez tégla gyártó tevékenységet.Bízunk benne, hogy a lakásépíti kedv
élénkülése folytán rövidesen beindul a termelés. Jelenleg csökkentett létszámmal fafeldolgozó
tevékenység folyik, elsősorban raklapgyártás és tüzifa előállítás.
Mágocson működő gazdasági társaságok közül kettő is szerepel a Baranyai megyei TOP 100-as
vállalkozási listán. Y Pulyka Kft. takarmánykeverő üzemében takarmány előállítással, míg a
MAGNET Tartálygyártó Kft-nél nyomástartó berendezések, tároló tartályok, valamint
fémszerkezetek gyártásával foglalkoznak.
Mágocson ezen kívül 9 olyan cég működik, mely alkalmazottaink létszáma a 20 főt meghaladja.
Tevékenység területük a vagyonvédelem, a könyvelés, az energiaszolgáltatás, a nemesacél
feldolgozás, hűtőberendezés gyártás, baromfihús feldolgozás, építőipar. Ezen felül 5-20 fő közötti
munkaerőt 11 vállalkozás foglalkoztat a kereskedelem, villanyszerelés, mezőgazdaság, fémipar
területén.
Jelentős munkaerőt vesznek fel a dombóvári cégek is a környező településekről. 300 fő feletti
foglalkoztató a PASHA Kft, amely alsóruházat gyártással foglalkozik. 100-200 fő közötti

dolgozónak nyújt megélhetést a Viessmann Technika Dombóvár Kft (központi fűtésű kazánokat és
radiátorokat gyárt) és a DOMBÓ-COOP Zrt. (profilja a bolti vegyes kereskedelem)
Nagy foglalkozatónak számít még a MÁV, és a kórház. A város 3-3-3 óvoda általános-, illetve
középiskolája működik, ezért pedagógus végzettséggel is el lehet helyezkedni a városban. A
kereskedelem és a vendéglátás területén i folyamatos a munkaerő felvétel.
A fentieken túl 14 olyan cég működik a városban, mely foglalkoztatotti létszáma 20-100 fő között
mozog, illetve 68 cég, akik 20 fő alatti létszámmal működnek.
Az elhelyezkedési lehetőségek magyarországi viszonylatban átlagosnak mondhatóak. Akik
távmunkában dolgoznak, illetve munkájuk a folyamatos és állandó utazásokat követel, ideális hely
Alsómocsolád, hiszen infrastrukturálisan minden feltétel – szélessávú internet, jól járható utak,
megyeszékhelyek közelsége - adott.
…és természetesen ünnepelünk
Mindennapjainkhoz szorosan hozzátartoznak az ünnepek. Nem csak a családok ünnepelnek meg
egy egy jeles eseményt, a falunak is vannak hagymásos és teremtett ünnepei, melyre nem csak az itt
lakók és az elszármazottak, de lélekben magukat Alsómocsoládinak vallók is eljönnek.
Február második szombatja: Farsang
Gyermekeink Mágocsra járnak iskolába és óvodába, ezért fontosnak tartottuk, hogy ne csak az
intézményekben, hanem helyi közösségünkben is rendezzünk farsangi mulatságot jelmezversennyel
egybekötve. A mulatság lehetőséget nyújt arra, hogy az idősebbek megismertessék a fiatalokkal a
farsangi szokásokat, hagyományokat, hogy ők tovább vigyék és felnőtt korukban is megtartsák a régi
szokásokat. Az idősek és fiatalok között lévő „Generációs Híd” program keretében a rendezvény
lehetőséget ad a korosztályok találkozására, a hagyományok megőrzésére, és a fiatal generáció
tartalmas szabadidő-eltöltésének biztosítására.
Május 1-je: Magunk Kenyerén a Munka Ünnepén
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013. május 1-jén indította útjára a „A Magunk Kenyerén”
Helyi Gazdaságfejlesztési Programot, mely Alsómocsolád község mikro gazdaságának újraélesztését,
helyi szolgáltatások bevezetését és fejlesztését tűzte ki célul. Ahhoz, hogy a község a következő
évtizedekben is megmaradjon, hogy jelenlegi értékeit megőrizze, hogy létrehozott erőforrásaival jól
gazdálkodhasson, szükséges hogy az itt élők újra kihasználják a környezet – meglévő kiskertek,
gazdasági épületek és eszközök, erdők mezők – biztosította gazdálkodási lehetőségeket, újratanulják
a régi falusi mesterségeket. A program eredményességét a helyi pénz bevezetése is támogatja. Május
elsején nem csak a tavasz érkezését ünnepeljük, hanem községünket és gazdaságunkat is, mely mint
a természet folyamatosan megújul.
Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap
Minden évben megrendezzük a településen a Gyermeknapot. Fontos ez a rendezvény, mert a
településen élő 18 éves kor alatti korosztálynak szól.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a felnövő
korosztályok testi és lelki fejlődésére, egészségének
megóvására. Évente több mozgással teli tartalmas
kikapcsolódási lehetőséget is biztosítunk számukra A
május végi gyermeknap is ezen rendezvények sorába
tartozik. Az egész napos rendezvény szervezésébe a
szülők közreműködnek. A délelőtt egyéni és
csapatos vetélkedők, versenyek sorával telik, a

délután közös családi főzéssel beszélgetéssel ér véget lehetőséget adva arra, hogy a családok egy
vidám napot töltsenek el a község gyermekeivel.
Június 24: Szent Iván Éji Tűzugrás
2002. óta minden évben megrendezzük a Szent Iván Éji Éjszakai Akadályversenyt és Tűzugrást,
melynek a hagyomány felelevenítésén túl, másik fontos eleme az ismeretszerzés, hiszen ilyenkor az
akadályokat a Magyar és Világtörténelem egy-egy jeles eseménye köré építjük, így pl. a Honfoglalás,
a Földrajzi Felfedezések is egy-egy témakört képeztek. A résztvevők akadályok (kéréssorok, és
játékos vetélkedők) leküzdése során jutnak el a tűzig, ahol a hagyományoknak megfelelően
gyógynövényeket égetünk, és a bátrabbak, felügyelet mellett tüzet is ugorhatnak. Évek óta ezzel a
rendezvénnyel kötjük össze a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
választási napját is, így a Szent Iván Éj tulajdonképpen egész napos rendezvényé nőtte ki magát.
Július második szombatja: Falunap
A település központi rendezvénye a Falunap, amely a legnagyobb érdeklődésre tart számot. Ezen a
napon megduplázódik a település lélekszáma, hiszen általában 650-700 vendéget látunk el. A
program hagyományosan szentmisével kezdődik, majd az ünnepi műsor keretében sor kerül az
Alsómocsoládi érdemérem átadására. Ezt a kitüntetést olyan
alsómocsoládi, és más településen élő személy kaphatja meg, aki
önzetlen munkájával segíti a település fejlődését.
Délután a gyermekeket és felnőtteket is színes kulturális program
várja. Lehetőség van átszásra, kenuzásra és csónakázásra, nyitva van
a planetárium, kipróbálható a szimulátor és a szabadulószoba is.
Szívesen adunk helyt a környéken működő amatőr művészeti
csoportoknak, ezért a legtöbb esetben az úgynevezett
„sztárvendégek” helyett is tartalmasabb szórakozást biztosítunk
hegyháti és megyei fellépők műsoraival. A Falunapon az étkeztetést helyi „szakácsok”
közreműködésével, az önkormányzat biztosítja. A falunapot, mint azt kistelepülési rendezvényeknél
szokás, természetesen bál zárja.
Szeptember második szombatja: Baráti Kör Találkozó és Szüreti
Fesztivál:
Annak ellenére, hogy a Baranyai-Hegyhát nem tartozik azokhoz a
területekhez, amelyeken a szőlőtermesztés és a borászat kiemelt gazdasági
jelentőséggel bír a domboldalon megterem a szőlő. Ha van szőlő, a
szüreti mulatság sem maradhat el. Hagyományos települési ünnepünk ez a
nap, 5 éve fesztivál jelleggel rendezzük meg. Szervezője az
Alsómocsoládiak Baráti Köre Ezen a napon hazajönnek a település
elszármazottai. A Szüreti Fesztivál programjához hozzátartozik.
hagyományos lovas kocsis szüreti felvonulás, néptáncbemutatók, a
résztvevők megismerkedhetnek a népi kismesterségekkel.
A rendezvényt a főzőverseny zárja, melyen a helyi civil szervezetek, és
baráti társaságok mérik össze tudásukat

Október az idősek hónapja
Az Idősek hónapja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy Alsómocsolád közösségének
ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
A nyitó rendezvényt az Őszi Fény Idősek Otthonában tartjuk minden évben. A rendezvényen nem
csak az idősotthon lakóit, hanem a település valamennyi szép korú polgárát köszöntjük.
December 5: Mikulás
Az önkormányzat minden évben mikuláscsomaggal a településen élő 14 éves kor alatti
gyermekeknek. Az ünnepséget Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
szervezi.
December 22: Falukarácsony
A karácsonyi ünnepségünkön a település civil közösségei, amatőr csoportjai önálló műsorral
kedveskednek a lakosságnak és egymásnak. Ilyenkor a gyermekek karácsonyi ajándékot is kapnak az
önkormányzattól, és a Baráti Kör által készített jelképes családi ajándékok is a fa alá kerülnek.
A falukarácsonyt megelőzi az Advent. Advent minden vasárnapján műsor keretében gyújtjuk meg a
gyertyákat, és a falu adventi naptárának ablakait is kinyitjuk.
A karácsonyra minden család készül, a lakosság 90%-a részt vesz az ünnepségen.

Ha Ön azon gondolkodik, hogy lakóhelyet változtat, megérkezett!

Miért szép Alsómocsolád?
Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológosnak azért szép, mert:
1. A Mecsek szelíd lankáin, a Hegyhát egyik legvarázslatosabb pontján találunk rá a dombokkal
és tavakkal határolt, festői szépségű Alsómocsoládra.
2. A falu szerencsés éghajlatú: a nyár meleg, a tél enyhe, a napsütéses órák száma pedig magas.
3. Bár a Balaton is közel van, Alsómocsolád tavain lehet kenuval sportolni, hajón ringatózva
pedig a madárdalt és a tiszta levegőt élvezve pihenni.
4. A környék wellnessben, termálban, strandban gazdag: Igal, Gunaras, Bikal, Magyarhertelend,
Tamási kínál színvonalas lehetőségeket a fürdőzni vágyóknak.
5. A bringázókat nemcsak túraútvonalak csábítják: a faluban negyven kerékpár is rendelkezésre
áll, a kirándulókat a szépséges tájban tűzrakóhely, esőbeálló is várja.
6. Alsómocsolád parkosított utcácskáit, köztereit régi és modern szobrok, képzőművészeti
alkotások díszítik. A Sztankovánszky kastély és a római katolikus templom az elmúlt
évszázadokat idézi fel.
7. A falu fejlett növénytermesztési kultúrával és állattenyésztési hagyományokkal rendelkezik,
termőföldjei gondosan műveltek.
8. Alsómocsolád könyvtára ötezer kötetes.
9. A falu összközműves, valamennyi útja aszfaltozott, csapadékvíz elvezető rendszere az elmúlt
öt évben épült ki.
10. Távközlési és informatikai kapcsolatai korszerűek, minden igényt kielégítenek.
11. Az elmúlt másfél évtizedben Faluház, Teleház, Szolgáltatóház, diákszálló, Interaktív Tárház
(természettudományi bemutatóteremmel
és
kalandszobával),
Egészségház,
konferenciaközpont és vendégház épült Alsómocsoládon.
12. A lakosok és a turisták is élvezhetik a Planetárium, a repülés élményét nyújtó BEOING
szimulátor, a „Virágsűrűben” kialakított Erdei Tornapálya, a szabadtéri fitneszpark, a
Tanösvény és Kiránduló-központ, a parkerdőben a páratlan panorámát nyújtó, tizennyolc
méter magas kilátó, és a hangulatos Fesztivál tér programjait.
13. A Kemencés udvarban nemcsak langallót süthetnek, de gyertyát is önthetnek, agyagozhatnak
is a látogatók. Híresek a nyári esték Kemencés vacsorái: a ropogós malacsült, a részeges
csülök, a házi rétes mellett a tópart és a naplemente, a csónakázás varázsolja el a vendégeket.
14. A Kapucinus sörözőben zajlanak a baráti összejövetelek, bálok, partik, a Bandi-pince
borkóstolóval várja a jelentkezőket.
15. Alsómocsolád önkormányzata gondot fordít a környezetvédelemre: alternatív
szennyvíztisztítót, szelektív hulladékgyűjtést biztosít, energiatakarékos, illetve megújuló
energiával működő megoldásokat alkalmaz.
16. Alsómocsolád önkormányzata volt az, aki kezdeményezte a Hét Patak Gyöngye Natúrpark
és az Európa Park Egyesület és Észak Hegyháti Unió (Alsómocsolád, Ág, Csikóstőttős,
Gerényes, Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak) létrehozását.
17. Mára a Hét Patak Gyöngye Natúrparkot a Völgység és az Észak-Zselic koronaékszereként
tartjuk számon. Joggal, hisz az ági Vágyom-völgy sziklaalakzata, szurokerdeje, a csikóstőttősi
védett téglapajták és fa tornácoszlopok, a pusztaszentegyházi régészeti lelőhely, a kárászi
vízimalom, a kisvaszari Esterházy kastély udvara és még számos természeti-történelmi
látnivaló mind-mind a Natúrpark értéke.

18. Alsómocsoládon tizenkilenc, helyileg védett építmény és természeti képződmény van.

Nálunk megtalálhatja mindazt, amire vágyik
Felbecsülhetetlen értékeink:
A csend és a nyugalom. Látszatra ingerszegény dolgok, mégis hatalmas ajándék. Persze kell a
lüktető város, a nyüzsgés is, de nincs annál jobb, mint egy pörgős nap végén együtt a családdal ülni a
tóparton, vagy a Kálvária dombról szemlélni a naplementét, sétálni az erdőben, vagy a kilátó
tetejéről pásztázni a vidéket.
Szerintünk minden család egy kis univerzum. Ha közös elhatározás, hogy Alsómocsoládra költözik
ez nagy élmény lesz! Nálunk lassabb, nyugodtabb, függetlenebb, szabadabb élet. Nincs annyi
civilizációs elvárás, kötelezettség, játszma, nincs zsúfoltság. Az új kötelezettségeket mindeni maga
választja, önként vállalhat másfajta életrendet.
A tiszta levegő. Nálunk a levegő sajátos mikro klímánknak köszönhetően tiszta.
Itt a természetben, és nem a természettől elszakítva élhet. Élvezheti a tiszta levegőt a föld
közelségét. Nálunk felhőtlen estéken csillagfényes az égbolt. Az évszakok változása mindig új
élményt nyújt.
Mi minden polgárunkat számon tartjuk, minden polgár egyaránt fontos, egymásra jobban
figyelünk, mint a városban. Nálunk újfajta emberi kapcsolatokra lelhet.
Kertészkedhet, állatokat tarthat. A természet, a föld közelsége, a szabad levegőn végzett munka
belső békét ad. Saját maga termelheti meg a család egészséges táplálékát. Többet fog mozogni, és ez
jót tesz az egészségének. Nevelhet állatokat Az állatok jót tesznek lelki egyensúlyunknak is.
Gyermekei szabadabbak lehetnek, mint a városban, nem kell őket balesettől, vagy erőszakos
cselekményektől félteni. Nálunk nincs átmenő forgalom, a közbiztonság jó.
Bekapcsolódhat a helyi közösségek életébe, számítunk véleményére, észrevételeire.
Mi okozhat nehézséget?
Összehangolni a család munkába járását, ingázását a városba, ha a szülők továbbra is a városban
dolgoznak, a gyermekek pedig nem a szülő munkahelyén járnak iskolába.
Az ingázás több időt vehet igénybe, váratlan teendők, a gyermekek különórái felboríthatják az eddig
megszokott menetrendet.
A boltok választéka szegényesebb lehet mint a városban, nem feltétlenül találja meg a kedvére való
árut. A városhoz képest bizonyára kevesebb helyi szolgáltatás közül választhat, de azok jó
minőségűek, a szolgáltatóval közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki mint a városban.
Nálunk másfajta a szórakozási lehetőséget talál, mint a városban. Ha a városban kíván
kikapcsolódni, gondolni kell a közlekedésre. Jó, ha van autó a családban.
A beilleszkedés is okozhat nehézségeket, a jószomszédi viszonyért tenni kell. Türelemre is szükség
van, hogy megismerjük, megértsük és elfogadjuk egymás szokásait..

Ha állatokat tart, vagy kertet művel az kötöttséggel jár
A mobiltechnológia azonban nálunk ugyanúgy rendelkezésre áll, mint a városokban. Interneten
tájékozódva nem marad le semmiről, főként, ha beszél idegen nyelveket is. Vásárolni a weben is
lehet, mozi helyett letölthet filmeket, és világ összes nagy nevezetességeit bejárhatja anélkül, hogy
bárhova elutazna. (Természetesen ez nem pótolja az utazást.)
Tény, hogy a szakorvosi rendelést helyben nem veheti igénybe. De a szakorvoshoz történő eljutást a
közösségi közlekedés segíti. Sürgősség esetén tizenöt percen belül ideér a sürgősségi ügyelet, vagy a
mentő.
Egészsége ennek ellenére garantált
Több kutatás is foglalkozott a csecsemők egészségi állapotával, összehasonlítva a városban, illetve a
vidéken született babákat. Egyre több kutatás azt mutatja, hogy azok a csecsemők, akik
nagyvárosban születnek, rosszabb egészségi állapotra – beleértve a mentális egészséget is –
számíthatnak, mint vidéken élő társaik. A városi lét ugyanis nagy kockázatot jelent, különféle
mentális betegségek, ízületi gyulladás, szívbetegségek, rák és termékenységi problémák társulhatnak
ehhez az életmódhoz.
A városi levegő már magzati korban károsíthatja az egészséget, és egy életre meghatározhatja a
rosszabb egészségi állapotot. Kimutatták azt is, hogy a városi szennyeződések anyagcsereváltozásokat okozhatnak kisgyermekeknél, amelynek eredményeként megemelkedik a vércukorszint,
és megnő a kockázat az inzulinrezisztencia kialakulására.
A városi élet együtt jár azzal, hogy beltéri életet élünk. És ennek is megvan a következménye.
Azoknak a gyermekeknek, akik többnyire a lakásban tartózkodnak, a napfény hiánya miatt nagyobb
esélyük van a rövidlátásra, amiből vakság is kialakulhat későbbiekben. A napfény hatására termeli a
retina a dopamint, amely megakadályozza a szem túlzott növekedését. Emellett a fény hatására a
pupilla összehúzódik, ezáltal megnövekszik a látásélesség.
Az is bizonyított, hogy a városi gyermekek nagyobb eséllyel lesznek allergiások, asztmások, mint
vidéki társaik. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a betonrengetegben kevesebb a pocsolya, így
nem is találkozik az immunrendszer azokkal a talajban található baktériumokkal, amelyek
megedzhetnék. A városlakó embereknél a hangulati zavarok is nagyobb eséllyel alakulhatnak ki,
mint a falusi embereknél. A zöld környezet hiánya is hatással lehet az egészségünkre.
Ha felnevelte gyermekeit
Idősebb korban, a vidéki életnek szinte csak előnyei vannak a nagyvárosi élettel szemben. Nem kell
rohanni, nincs szmog, dugó, rossz tömegközlekedés, csak friss levegő, béke és nyugalom,
kiegyensúlyozottság és derű. Ha baj történne, tudjuk, hogy a szomszédra minden esetben bizton
számíthatunk. A legalapvetőbb élelmiszereket megtermelhetjük itthon, tojást, zöldséget, gyümölcsöt
többé nem kell vásárolni. A kisebb nyugdíjból is gazdaságosabban élhetünk, hisz nemcsak az
élelmiszerárak, a rezsi, a szolgáltatások is olcsóbbak vidéken, mint egy nagyvárosban.
Ha Alsómocsoládon szeretne letelepedni
Ha Ön fontolgatja, hogy Alsómocsoládon telepedik le, nagy-nagy szeretettel várjuk. Nem csak az
önkormányzat, de mentor-csapatunk is kész arra, hogy Önnek és családjának mindenben segítséget
nyújtson és megkönnyítse a változással járó nehézségeket és a beilleszkedést

Ha Ön lakóházat vásárolna, tudunk ajánlani az eladó ingatlanok közül, és anyagi segítséget is
nyújtunk a vásárláshoz. Ha építkezésbe kezdene, és ön több gyermeket nevel, vagy vállal,
csatlakozva a Kormány programjához, további segítséget nyújtunk. Közműves lakótelket melynek
ellenértéke 500.000,- Ft, valamint 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő, és 2.000.000,- Ft tíz év alatt
kamatmentesen visszafizetendő támogatást. Ha a vállalt feltételeknek eleget tesz a család,
lakótelek ellenértéke ként befizetett 500.000,- Ft-ot beszámítjuk a visszafizetendő támogatás
összegébe.
Ha Ön nem jogosult a Kormányprogram kínálta lehetőségeket igénybe venni, a lakótelket, és a fenti
támogatások 50%-át biztosítjuk Önnek és családjának.
A részletes szabályokat más praktikus információkkal együtt megtalálja a mellékletben!
Hogy a gyermekes családok mindennapjait segítsük, közösségi közlekedés biztosítja a gyermekek
óvodába és iskolába történő el- és haza szállítását.
Igény esetén megoldjuk, hogy a szülő hazaérkezéséig a gyermek ne maradjon felügyelet nélkül,
valamint azt is, hogy a szülők esti programja esetén „pót nagyi” álljon a család rendelkezésére.
Mint hangsúlyoztam az Önkormányzatnak Alsómocsolád valamennyi polgára egyaránt fontos. Ez
azt is jelenti, hogy esetenként, polgáraink egyedi problémáiban is, legyen az jogi-, hatósági-, vagy
személyes jellegű, igyekszünk segíteni a megfelelő megoldás megtalálásában.
Alsómocsolád várja Önt – nálunk az egészég, a
nyugalom, és a béke lakik.
Sehol nincs ilyen jó illatú levegő, itt a legszebb a
madárdal, a SzentAndrás patrag csobogása új és új
titkokat mesél

És most, legyen a vendégem Mocsoládiában!

Nem mese ez…

Hiszi vagy sem, van egy hely Magyarországon, mely minden reggel dombok karajiban ébred, a Szent
András patak friss vizében fürdik, és tavak tükrében fésülködik. Ez a hely Mocsoládia.
A vidéket hajdan tündérek lakták. S mivel ez volt a leges-legszebb hely a földön, nagyon vigyáztak
rá. Az embereknek is megtetszett ez a vidék, engedélyt kértek hát a tündérek királyától, hogy
letelepedhessenek itt.
A tündérek királya feltételt szabott: „Ha vigyáztok a tájra és megőrzitek meséit, itt maradhattok.”
Alsómocsolád (Mocsiládia) - ez a 356 lelket számláló Észak-Baranyai falu - lakói évszázadokon át
óvták, őrizték a Mocsoládi tájat és az itt lakók generációról generációra örökítették meséit.
Ma sem lepődnénk meg, ha a környező dombok erdeiben a Mocsoládi erdőkerülő mutatná meg a
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Palacsintás király udvarához vezető utat; Ha meleg nyári délutánon a „Mestörúr” sétálna az utcán a
szőlőből hazafelé, vagy langyos tavaszi estén Perczel Vilma kisasszonnyal találkoznánk a
Virágsürüben. Földig hajolnánk báró Majthényi József – Kossuth kormánybiztosa - előtt, ha
zsinóros atillájában a templomba menet találkoznánk vele. Természetesnek találnánk ha Rigac Jancsi
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kedvenc fája alatt ülne, betyár társait várva.

Mert Mocsoládiában a mesék soha sem érnek véget, amíg hiszünk, amíg remélünk, amíg szeretünk.
Örök mesék ezek, éltető mesék. Az ember meséi.
Mi nem külsőségekben keressük a mesék lényegét. Fontosnak tatjuk a rítusokat, mesékhez
kapcsolódó szertartásokat, amelyeket mindenki előtt nyitottá teszünk. Munkánk alapjának a mese
közösségformáló és megtartó erejét tekintjük.
Valljuk: a mese fény és csak annak hoz áldást, aki másnak is ad belőle a mese maga az élet, a mesét
bárhogy kérdezzük, utat mutat, a mese akkor válik igazivá, ha szabadon szárnyalhat.
Magunk is hisszük, hogy a mesék: olyan elevenek, mint az élet, olyan régiek mint az öregek, olyan
ifjak, mint a gyerekek, olyan kegyetlenek, mint saját esztelenségeink, és olyan bölcsek, mint az
igazság, amit keresünk.
Mocsoládia kapuja Ön előtt is tárva nyitva áll! Jöjjön el hozzánk, ha varázslatra, ha borzongásra, ha a
csodák átélésének élményére vágyik. Ha ön tudja, vagy szeretné megtapasztalni, hogy a mese
biztonságot és reményt nyújt, s azt ígéri, végül minden jóra fordul. Ha Ön az életében felmerülő
problémák elől nem kitérni akar, hanem szembeszállni velük és legyőzni azokat.
Az utak hozzánk vezetnek. Jöjjön el Mocsoládiába, amit mi, akik itt élünk, és akit lélekben
idetartozónak vallják magukat a legjobban szeretünk. Legyen Ön is Mocsoládia polgára.
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Kulcsár József néptanító (iskolamestör)
2 Rigac Jancsi Baranya vármegye híres betyárja volt az 1860-as években. Bandájának a Mocsolád körüli erdők mocsarak nyújtottak
menedéket

A kalandozás végén kérem, fogadjon szeretettel egy mesét.
Dicső László

polgármester

A kő meg a kocsisok
Egy éjszakán nagy fekete viharfelhő kerekedett a hegyekben. Villámok hasogatták az eget, zuhogott
a záporeső, megáradt csermelyek rohantak lefelé a folyóhoz. A lezúduló víz mindent magával
sodort, gyökerestül tépte ki a fákat, mély árkokat vájt, köveket görgetett. A keskeny hegyi út fölé
meredő fehér gránitsziklából levált egy jókora darab, s lezuhant a mélybe. Éppen az út közepére
esett, mélyen besüppedt a felpuhult földbe, és ott maradt.
Reggelre kisütött a fényes nyári nap. Harmatcseppek ragyogtak a vihartépte leveleken, az esőverte
hajlékony fűszálak kiegyenesedtek. Az ébredő falu felől kocsi kanyarodott az útra. Két görbe szarvú
fekete bivaly húzta a szekeret. A bakon egy parasztember ült, és vidáman fütyörészett. Ő volt a
szatócs a faluban, sóért meg kátrányért-kocsikenőcsért ment a városba. A két bivaly, ahogy odaért a
nagy kőhöz, megtorpant: a kő eltorlaszolta az egész utat. Balról, a szakadék mélyén a zavaros vizű
folyó zúgott, jobboldalt meredek sziklák szöktek a magasba – a szekér nem tudta a követ kikerülni.
A parasztember, ahogy meglátta a lezuhant követ, megvakarta a füle tövét, leszállt a szekérről,
odament, belerúgott, azután a hátával feküdt neki a kőnek, de meg sem tudta mozdítani.
Tyűha, jókora szikla esett ide az éjjel! Meg sem tudom mozdítani. Nem tehetek mást, várok, míg
valami erősebb ember vetődik erre, aki elbír vele.
Azzal leült az út szélére, elővette a bicskáját, fogott egy fadarabot, és farigcsálni kezdte. Kisvártatva
újabb szekér érkezett, megrakva tűzifával.
Piros öves, tagbaszakadt török lépkedett a kocsi mellett. Már messziről kiabált:
Hej, testvér, miért éppen az út közepén állítottad meg a szekeredet? Húzódj félre egy kicsit, hadd
kerüljelek ki, sietős dolgom van.
No, ha sietős, hát csak siess – felelte a szatócs. – De előbb el kell gördítened azt a sziklát az útból,
addig nem tudsz továbbmenni.
Miféle sziklát? – kérdezte a török.
Itt van ni, a bivalyaim előtt, nézd meg a saját szemeddel!
A török előrement, körüljárta a nagy követ, aztán levetette az ujjasát, lökte a követ erről, taszította
arról, de ő sem tudta megmozdítani.
Nincs mit tenni – csóválta meg ő is a fejét. – Meg kell várnunk, míg idevetődik valaki, aki erősebb
nálunk, hogy megtisztítsa az utat.
Azzal leült a szatócs mellé, és cigarettára gyújtott. Nem telt bele sok idő, megjelent egy konflis. Idős,
görnyedt hátú ember volt a kocsisa, vékony nyakú, eres kezű. Szaporán csattogtatta a lovak hátán az
ostort. Amikor megtudta, miért vesztegel előtte a két szekér, a konfliskocsis felkiáltott, fürgén
leugrott a bakról, körültipegte a követ, mint egy kotlós-tyúk, de ő sem tudta megmozdítani. Hamar
beletörődött, leült a másik kettő mellé, és várt.
Hamarosan érkezett két taliga, csergékkel borítva, megrakva cserépedénnyel. A gazdáik a közeli
vásárra iparkodtak, és nagyon bosszantotta őket, hogy nem tudnak továbbmenni. Egyikük nagyon
mérges ember volt, s hogy megbüntesse a hatalmas követ, nagyokat csapkodott rá az ostorral. Jót

nevettek rajta a kocsisok. Telt-múlt az idő, már dél felé járt. Már egy egész karaván vesztegelt a kő
innenső oldalán. Csak úgy nyüzsögtek a türelmetlen utasok a kő körül, egymás után gyürkőztek
neki, de egyik sem tudta arrébb mozdítani a gránitsziklát. Egyszer csak egy kis öregember tűnt fel az
úton.
A vállán egy bot, azon vitt egy kosár cseresznyét. Amikor a csoportosuláshoz ért, az öregember
köszöntötte a kocsisokat, azzal már ment volna tovább. Jó neked, hogy nincs szekered, könnyen
kikerülöd a követ, s eladhatod a cseresznyédet a piacon! – kiáltotta utána irigyen az egyik
fazekas. – Jöhetnétek ti is – felelte az öregember. – Már hogy mehetnénk?
– Ésszel, fiam.
– Nem ész kell ide, hanem erő – felelte a fazekas. – Mindannyian megpróbáltuk, de senki
sem tudja arrébb lódítani ezt a követ.
– Az ám, csakhogy egyenként próbáltátok. Miért nem próbálkoztok együtt? Annyian
vagytok, hogy egy regiment kitelne belőletek! Lássatok neki közösen! Ha arra vártok, hogy
Markó királyfi kikel a sírjából, és arrébb teszi nektek ezt a követ, hát arra ugyan várhattok!
– Igaza van az öregnek! – kiáltotta a konflis-kocsis. – Emberek, testvérek, gyertek, próbáljuk
meg együtt elgördíteni a sziklát!
Nekiveselkedtek a kocsisok a nehéz kőnek, a markukba köptek, megtaszították az egyik oldalról, s
nagy erőlködéssel legördítették a hegyoldalon. A szikla hatalmas dübörgéssel zuhant a szakadékba.
Most már szabad volt az út, indulhattak a szekerek tovább.

