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Alsómocsolád községben 2013. szeptember 24-én alakult
meg az Alsómocsoládi Értéktár Bizottság, melynek hiva-
talos képviselője Balogh Anikó, az Alapítvány Alsómocso-
ládért kuratóriumi elnöke, alelnöke pedig Mészáros-Taller
Marietta a Szín-Tér Művelődési Ház igazgatója.

Az Alsómocsoládi Értéktár Bizottság koordinációjával jött
létre és folyamatosan bővül az Alsómocsoládi Települési
Értéktár, ami tartalmazza a község területén fellelhető
nemzeti értékek adatait, a Hét Patak Gyöngye Natúrpark
természeti értékeit, valamint a térségünkre, a Baranyai
Hegyhátra jellemző hagyományokat, szokásokat, egyéb
kulturális értékeket. 

Szervezetünk számára fontos cél és feladat, hogy a tele-
pülésünkön és a térségünkben található értékeket (ter-
mészeti és tájértékeket egyaránt) megőrizzük az utókor
számára. Azt is szem előtt tartjuk, hogy fiataljainké a jövő,
akiknek pontosan ismerniük kell közös múltunkat ahhoz,
hogy igazi lokálpatriótaként őrizzék településünk értékeit,
ugyanakkor fiatalos lendületükkel, szemléletükkel újra-
gondolják szokásainkat, hagyományainkat. 

Az „Ezerarcú Alsómocsolád – Alsómocsolád község ér-
tékei” című pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy
jobban megismertessük a településen élőkkel azokat a
természeti és tájértékeket, melyekkel nap, mint nap ta-
lálkoznak, mégsem ismerik történetüket, nincsenek tisz-
tában az általuk hordozott üzenetekkel. 

E kiadvány – melyet a kezükben tartanak – igazi közösségi
összefogás, kutatómunka és rendszerezés eredménye,
mely tartalmazza az Alsómocsoládiak számára fontos ér-
tékeket, és mindazt a szépséget, ami településünket kü-
lönlegessé és egyedivé teszi.

Forgassák szeretettel!
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Mi, az itt élők hisszük és valljuk, hogy jövőnk
az összefogásunkra épül és a cselekvőképes-
ségünktől függ, attól, hogy felismerjük a tele-
pülésen élőkben rejlő tehetséget és
lehetőségeket, valamint a minket körülvevő
értékeket.

Alsómocsolád Közép-Európa szívében, Bara-
nya megye északi-északkeleti részében he-
lyezkedik el, a Mecsek-hegység festői
szépségű lankáin, a Hegyhát térségében. Ke-
leten dombok határolják, nyugaton pedig
tavak, melyek jelentősen hozzájárulnak a te-
lepülés rekreációs képességéhez. 
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Kilátó

2015 óta magasodik Alsómocsolád fölé a fából épített,
több mint 18 méter magas erdei kilátó, hogy a három
szintes építményből kitekintve bárki megcsodálhassa
az alsómocsoládi táj szépségeit. 

A kilátó lábánál tájékoztató tábla, valamint Kökény-
szemű Katica és a mocsoládi erdőkerülő – az álruhába
bújt Éliás királyfi – faragott szobra került elhelyezésre,
akik a Palacsintás király című mesejátékból lehetnek
ismerősek az olvasók számára. Lombház

A Virágsűrűtől délre elhelyezkedő Róka gödör bejá-
ratának közelében egyedi kialakítású lombház kapott
helyet, mely egy függőhíddal, és az annak végén lét-
rehozott magaslessel kedvelt kirándulóhelye Alsómo-
csoládnak.

Erdei tornapálya

A parkerdőként kezelt Virágsűrűben az erdészet és
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2004-ben
erdei tornapályát és tanösvényt alakított ki. Az erdő-
ben és a völgyben elhelyezett fajátékok és ügyességi
eszközök a sport és mozgás szerelmeseinek kedvez-
nek, míg az Élő erdő tanösvény mentén elhelyezett
tájékoztató táblák segítségével az állat- és növényvi-
lágot ismerhetik meg az érdeklődők. A völgy közepén
pihenő- és tűzrakóhely került kialakításra.
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Rigac pihenő

Közösségi összefogással került kialakításra a település
elején található Rigac pihenő. Az igényes környezet-
ben a falu lakossága, vala-
mint a kirándulók is szí-
vesen töltik idejüket. A pi-
henőhely egyszerre teste-
síti meg a helyi legendát
(Rigac Jancsi szobra), az
összefogás erejét, valamint
teret biztosít a szabadidő
hasznos eltöltéséhez.

Alsómocsolád külterületén található a Rigac emlékfa.
A terebélyes lombkoronájú csertölgyre az Ökotárs
Alapítvány által 2010-ben meghirdetett „Év fája” ver-
senyen 375 szavazat érkezett, így a 8. helyen végzett. 

Tanösvények

A környezeti nevelés Alsómocsoládon fontos cél és
feladat mind a településen élő különböző korosz-
tályok, mind a Kölyök Fészek Erdei Iskolába érkező
iskolás csoportok számára egyaránt. A környék ter-
mészeti-táji örökségének megismerését több tanös-
vény is szolgálja.

A 2,5 km hosszú Mókus tanösvény Alsómocsolád és
környéke legjellemzőbb fafajait és erdei élővilágát mu-
tatja be tájékoztató táblák és foglalkoztató füzet se-
gítségével. 

Az 1 km hosszú Nagy kócsag tanösvény útvonalát
végig járva a vizek és vízpartok élővilágával ismerked-
het meg az érdeklődő táblák és foglalkoztató füzet
segítségével.

A Faluséta ösvény a község látnivalóit mutatja be
kettő útvonal mentén. A piros, illetve a kék utat az út
színének megfelelő „lábnyomok” jelölik település
szerte. A látnivalókkal kapcsolatos információkat QR
kóddal ellátott leporelló (ismeretterjesztő kiadvány)
segítségével lehet megismerni.
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Diákszálló

Alsómocsolád népszerű kirándulóhely. A Diákszálló
egyidejűleg 44 főt tud fogadni. Az elhelyezés 3 db,
emeletes ágyakkal felszerelt, 16, 18, illetve 10 fős össz-
komfortos hálóhelyen történik.  A vendégek részére
a szálló előterében kényelmes, világos, TV-vel és hű-
tőszekrénnyel felszerelt társalgó került kialakításra.

Interaktív Tárház

A Kölyök Fészek Erdei Iskola oktatóközpontja az In-
teraktív Tárház, melyben pályázati forrásból sikerült
kialakítanunk a Virtuális Természettudományok Ott-
honát, mely izgalmas játék és tanulás is egyben. A ter-
mészettudomány megismerését interaktív táblák,
logikai játékok és modern eszközök segítik.

Az egyedülálló kialakítású termekben izgalmas eszkö-
zökkel és feladatokkal fejlesztjük a hozzánk ellátogató
gyermekek kreativitását, feladatmegoldó és együtt-

működési képességét. Az épület
földszinti termeiben növényeket,
állatokat, ásványokat, tudományos
eszközöket bemutató interaktív
kiállítások tekinthetők meg. Az
épület emeletén a Rejtélyek szo-
báiban: az „Űr titkai”, a „Minden

mindennel összefügg” és a „Rubik teremben” a meg-
oldást a leleményesség és a csapatmunka adja. Vidám
készségfejlesztő programjainkkal garantáltan meg-
mozgatjuk a gyerekek fantáziáját, előcsalogatjuk a
mindenkiben meglevő kreativitást és megláttatjuk a
tanulás értelmét!
A Kemencés udvar hangulatos vacsorák, rendezvé-
nyek helyszíne.



Vendégház 
és Konferencia Központ

A régi Kultúr épületének helyén található ma a Kon-
ferencia Központ, aminek kialakítását az aktív közös-
ségi élet indokolta. A rendszeres rendezvények,
képzések, közösségfejlesztő tréningek, konferenciák
számára korszerű, minden igényt kielégítő helyszínt
biztosít az épület.

Az épület első részében kialakított Vendégház 4 darab
kétágyas szobával nyújt szállási lehetőséget azoknak
a családoknak, csoportoknak, akik intimebb körülmé-
nyek közt kívánnak pihenni.

A tetőtérben 8 db 4 ágyas szálláshely került kialakí-
tásra főleg nagyobb létszámú ifjúsági csoportok szá-
mára.

Planetárium és 
repülőgép-szimulátor

A Szolgáltatóház udvarában található épületről keve-
sen tudják, hogy eredetileg löszfalba vájt pince volt.
A településvezetés kreativitását tükrözi az újragondolt
turisztikai attrakció, melynek egyik része egy 737-es
boeing szimulátor és utastér 3D mozival, a másik
pedig egy mini planetárium.
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Egészségház

2006-ban újítottuk fel az Egészségházat, aminek hátsó
fele egy tornaszobával bővült, így az épület korábbi
funkciója kiegészült, és az orvosi rendeléseken túl he-
lyet ad a sportolni, mozogni vágyóknak is.

Őszi Fény 
Idősek Otthona

Idős otthonunk 2006-ban nyitotta meg „kapuját” a
beköltöző idősek előtt. Azon dolgozunk, hogy az Ott-
hont sajátjukként szeressék, ott jól érezzék magukat
és egyéni állapotuknak megfelelően a lehető legjobb
gondozásban részesüljenek. 

A  „Mintaprogram a minőségi időskorért” pályázat ke-
retében beépítésre került az épület tetőtere, ahol la-
kószobák, irodahelyiségek, közösségi terek, valamint
az idősek számára tervezett tornaterem és relaxációs
szoba került kialakításra. 

E mellett bővült és új felszerelésekkel gazdagodott az
intézmény konyhája, továbbá kialakításra került egy
50 fő befogadására alkalmas új ebédlő is.

Ifjúsági klub

A település központjában található a 2015-ben kívül-
belül felújított .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Pont, mely a településen élő gyermek- és ifjúsági kor-
osztály kedvelt találkozóhelye. E mellett Térségi Civil
Forrásközpontként is működik, vagyis a településen
és a térségben működő civil szervezetek számára biz-
tosít helyet kisebb rendezvényeik, közgyűléseik meg-
tartására.
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Szolgáltatóház

2008-ban épült meg a település központi részében,
az Őszi Fény Idősek Otthonával szemben a Szolgál-
tatóház, melynek alsó részében került kialakításra az
Idősek Nappali Ellátása és egy szolgáltató tér, ahová
előre egyeztetett időpontban fodrász, kozmetikus,
manikűrös érkezik, és látja el a helyiek igényeit. Az
épület felső részében egy szolgálati lakás és egy fapa-
dos szálláshely lett kialakítva, e mellett garázs és rak-
tárrész is helyet kapott az alsó szinten. 

Praktikák Háza

A „Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon”
című pályázat keretében 2015-re felépült egy új épü-
let, a Praktikák Háza, mely közösségi színtérként
szolgál, e mellett tisztálkodási és mosási lehetőséget
is biztosít azok számára, akik ezt saját otthonukban
nem tudják elvégezni. 

Faluház 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 2001-ben
építtette 560 négyzetméteres, 13 irodából álló faluhá-
zát, mely 2004 tavaszától tölti be funkcióját. 

A Faluház településünk szellemi és ügyintézési köz-
pontja, mely az összetartást jelképezi a közösség élet-
terében, a település és a térség fejlesztése érdekében. 
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Főtér

2013-ra újult meg településünk egyik központi helye,
az Egészségház előtti terület. Kialakításre került egy
kis tér, ahol elhelyeztük Erzsébet királyné mellszob-
rát, és rusztikus hangulatú falat emeltünk mögé. 
A Szent András patak fölé helyezett fémráccsal össze-
kötöttük a patak által korábban kettészelt területré-
szeket, így teremtve egységet és praktikusabb
közlekedési lehetőséget a helyieknek, vendégeknek,
turistáknak. 

Játszótér 

A falu közkedvelt játszótere folyamatos bővítés-szé-
pítés alatt áll. Szinte minden évben készül valami; van
már kerítés, kisvonat és ökrös szekér is. A játékok el-
készítésében a Fafaragó Táborok alkotói is kivették
részüket. A településen élő gyerekek nagy becsben
tartják Játszóterünket, a nyári hónapokban estig lehet
hallani vidám kacagásukat.

Településközpont

Alsómocsolád több alkalommal tűzvész áldozata lett;
feldúlta a tatár, leégette a török és a vasútépítésnél
dolgozó olasz vendégmunkások is. Ezeknek a törté-
nelmi eseményeknek, valamint az itt élők élni akará-
sának állít emléket a kőből faragott Láng szobor, mely
Koltai László és Demeter István 2009. évi munkája,
ami településünk központjában kapott helyet.
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Fitness park

Pályázati forrásból került kialakításra a Fesztiváltér
alsó sarkában a Fitness park, ahol a mozgásra vágyók
teljesen ingyen, ráadásul a friss levegőn végezhetik el
a különböző gyakorlatokat. 

Fesztiváltér 

A Játszótér alatt kialakított betonos „placc” alkalmas
sportrendezvények, gyermekprogramok, sőt kultu-
rális események, fesztiválok lebonyolítására, ezért is
kapta a Fesztiváltér nevet. Itt tartjuk hagyományos
Gyermeknapunkat és a Falunapi ünnepségeket, vala-
mint ide járnak le nyaranta mozgásra, sportra vágyó
fiataljaink is.

A Fesztiváltér alatt került elhelyezésre a Semes-Bogya
Eszter és Tokaji Attila által faragott csókváltó pad,
mely nemcsak a szerelmesek számára fontos, hanem
a helyi fiatalok és a településvezetők közti kooperáció
egyik bizonyítéka is. A pad elhelyezéséről ugyanis az
alsómocsoládi fiatalok döntöttek, saját belátásuk sze-
rint. 

Európa tér 

Az Európa téren elhelyezett 27 kő jelképezi azokat a
Dél-Dunántúli településeket, akik az Európa Park pro-
jekt résztvevőiként egy-egy Európai Uniós tagorszá-
got jelenítenek meg. 

Az Európa tér közepén tekinthető meg az Európa el-
rablása szobor, ami Koltai László és Demeter István
kőfaragó mesterek munkája.
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Angyal szobor

A III. Alsómocsoládi Fafaragó Táborban készült el
Koltai László és Demeter István Angyal szobra, ami
védi a temetőben nyugvó szeretteink lelkét. A szobor
egyszerre jeleníti meg az életet és az elmúlást. Szem-
ben állva vele, a bal oldala mutatja az élet szépségét,
a kidolgozás lehelet finomságát, fizikai és szellemi ele-
venségét. A szobor jobb oldala rusztikus, a kidolgozás
elnagyolt, ezzel szimbolizálva az elmúlás fizikai végle-
gességét.

Pap-kereszt

Az első kereszt állításának időpontja máig ismeretlen,
helye sem ott volt, ahol a mai található. Az eredeti fe-
születtel nem bánt kegyesen a sors, vandálok megron-
gálták, ráadásul egy villám is belecsapott. Az új Pap-
keresztet az Alsómocsoládiak Baráti Köre állíttatta a
településen élő és innen elszármazott családok össze-
fogásával. 2007. szeptember 8-án, Bíró László püspök
szentelte fel a régi kereszttel szemben elhelyezett új
feszületet, melynek márványtábláján a következő fel-
irat olvasható: „utunk jövet-menet felé visz”.

Kálvária 

A faluközponttól kb. 250 méterre kell letérni az útról
a szőlőtőkés domb megközelítéséhez, amely Jézus
keresztútjának állomásait mutatja be. Megéri a sétát
a gyönyörű panoráma, hiszen a dombtetőről az egész
falut látni. A fafaragók által készített stációk képei to-
vább fokozzák a látványt. 1836 körül épült a meredek,
szőlőkkel, gyümölcsösökkel beültetett hegyoldalra a
Kálvária. 
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Varju-kereszt 

A keresztet Varju József emlékére állította János fia
és az egyház. Száz év alatt sokat romlott az állapota;
1999-ben felújították a talapzatát, valamint új feszület
és Maria-szobor került a régi helyére. A felújítást Mu-
rath Tamás kezdeményezte, további támogatók: 
Alsómocsolád Község Önkormányzata, Alsómocso-
ládiak Baráti Köre és a Római Katolikus Egyház. 
Az emlékmű egy, a települést gazdagító régi elem,
mely még a felújítással is megmutatja a száz évvel ez-
előtti helyi művészek stílusjegyeit.

Vörös-kereszt 

A kereszt a Petőfi utca végén, az akácoshoz közel ta-
lálható. A Vörös család állíttatta; ennek időpontja is-
meretlen. Az eredetiből már csak a durva homokkő
talapzat maradt; az új kereszt műkőből készült.

Temetői kereszt 

A nagy hársfa alatt álló, magányos feszület homokkő
alapú, Mindenki keresztjének vagy holtak keresztjé-
nek is nevezik. Talapzatán, ha jól megnézzük, látszik
egy évszám: 1842. A kereszt évek óta őrzi a temető
nyugalmát, és emlékezteti az élőket a mulandóságra.
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Római katolikus 
templom és kertje 

A templom felépítését a település birtokosa, a Perczel
család vállalta magára. Perczel András Tolna vármegye
szolgabírája végrendeletében 15 ezer forintot különí-
tett el a mocsoládi templom felépítésére. A templo-
mot Szent András apostol tiszteletére szentelték fel
1836. október 16-án, a szertartást négyesi báró Sze-
pesy Ignác püspök végezte. Az első magyar nyelvű
misét Szépe János mágocsi, a német nyelvűt Wagner
Alajos köblényi plébános mondta. A templom klasszi-
cista stílusban épült, szószéke és orgonája a klasszi-
cizmus elején jellemző copf füzéreket visel. 



A templom kertjében található a falu legrégebbi
szobra, amely Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. 
A kertben sétálva a hívők találkozhatnak Szent Flórián
vértanú szobrával, a Rózsafüzér társulat által állíttatott
kereszttel, valamint a világháborúkban elhunyt hősök,
és a Gulágra hurcolt alsómocsoládiak tiszteletére állí-
tott emlékművekkel is.

Báró Majthényi József felesége Perczel Vilma tiszte-
letére fából faragott szobrot állíttattunk, aki a temp-
lom mellett, egy árnyas ligetben várja az elmélkedni,
feltöltődni vágyókat.

Az Angster cég által készített orgonát 1942. augusztus
20-án nagy ünnepség keretein belül adták át az alsó-
mocsoládi templomnak és Kun Lajos kerületi esperes
szentelte fel, így méltán kiérdemli a zeneművészeti
érték megnevezést. Orgonánk egyben versenyorgona
is, templomunkban hangversenyek megrendezésére
is több alkalommal került már sor.

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felhívásban
kérte a nagyközönséget Erzsébet ligetek, parkok lé-
tesítésére. Kisebb községek is igyekeztek szerepet
vállalni a királyné emlékének ébrentartásában, lehe-
tőségeikhez mérten próbálva részt venni a felhívás-
ban, fákat ültetve a községháza, a templom, vagy az
iskola környékére. A mozgalomhoz Alsómocsolád is
csatlakozott; a templomkertbe ültetett hársfák ma is
Erzsébet nevét viselik.  

15
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Lengyel–magyar 
barátság szobra 

A lengyel–magyar barátságot jelképező alkotás, a két
nemzet közötti szoros kapcsolat jelentőségének
hangsúlyozása miatt készült. A szobron látható a ma-
gyar és a lengyel címer, valamint a két nemzet egy-
egy jelentős történelmi alakja, Petőfi Sándor és Bem
József. A szobrot Koltai László és Demeter István
2011-ben készítették.

Turulmadár 

A Turulmadár, nemzeti jelképünk. A hármas halomra
felállított oszlopot – elején a magyar címerrel és a
zászlóval – 2009-ben avattuk fel. A szobor Tyukodi
László és Koltai László alkotása.

Majthényi emlékmű 

Majthényi József a reformkor utolsó éveiben a szabad-
elvű ellenzék egyik leghatározottabb egyénisége volt
Baranya megyében, 1848-ban ugyanitt alispán, orszá-
gos kormánybiztos, az országgyűlés főrendi házának a
tagja. Tevékenységét a szabadságharc elvesztését kö-
vetően a császári hadbíróság kötél általi halállal, vala-
mint vagyonelkobzással sújtotta. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata Báró Majthényi
József történelmi jelentőségű tette és nagysága előtt
kívánt tisztelegni és méltó emléket állítani a Vendégház
és Konferencia Központ udvarán felállított és 2009.
március 15-én felavatott emlékkővel. Az emlékmű Kol-
tai László és Demeter István 2009. évi alkotása.
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Tanítók emléktáblája 

A Vendégház és Konferencia Központ falán kapott he-
lyet egykori tanítóink emléktáblája. Kulcsár József ta-
nító a 19. század második felében, Szegedi János és
Szegedi Jánosné pedig 1922–1953-ig oktatták a mű-
veltség alapjaira az egymást követő nemzedékeket. 

Szent András szobra 

Ha a vasútállomás felől autóval, vagy éppen gyalogo-
san próbáljuk megközelíteni Alsómocsolád települést,
akkor kétharmadnyi út megtétele után a bal oldali
kissé magas partszakasz tetején megláthatjuk Szent
András apostol egész alakos, fából faragott szobrát.
Szent András a település védőszentje. A falu elején
köszönti az ide érkező vendégeket, illetve a hazatérő
lakókat. Életnagyságban egy barokk egyházi szobor
másolataként készítette kitűnő precizitással Kutasi
Gyula kárpátaljai faszobrász, 2009-ben.

Szent István szobra 

Államalapító első királyunk emlékére készült ez az
életnagyságú alkotás. A tölgyfából faragott Szent Ist-
ván szobor Koltai László és Tyukodi László fafaragó
mesterek alkotása. 
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Életfák

Minden növényi ábrázolás közül az életfa a legössze-
tettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és
halálra, az örök fejlődésre és növekedésre, a folyto-
nos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, ko-
rona hármasát az ösztön-én, én, felettes-én
kifejeződéseként értelmezi. Az életfa hitvilágát a ma-
gyar népmesék őrzik: az ÚT, amelyen a mesehős az
égbe, vagy az alvilágba jut.

Büszkeségpont 

Alsómocsolád Község Önkormányzata emlékmű állí-
tásával kívánt megemlékezni az ’56-os forradom és
szabadságharc 60. évfordulójáról. Az ég felé nyúló
kézpárból elrepülő galamb szobor emlékeztet minket
és leszármazottjainkat arra, hogy milyen nagy kegy a
szabadság, és mennyi véráldozat kellett ennek kivívá-
sához.

Az alkotás kifejezi a szabadságharc eltiprását (meg-
adás) és az imát, a fohászt a szabadságért. A galamb
mely repülni készül, kifejezi, hogy a szabadság ugyan
(pillanatnyilag) elveszett, de mint a halhatatlanság
szimbóluma azt is kifejezi, hogy a szabadság nem
örökre vész el, a szabadság iránti vágy sosem hal ki
az emberből. A szobor Trischler Ferenc szobrászmű-
vész alkotása. 

Tanító
szobra 

Alsómocsolád kiemelt
figyelmet fordít egykori
tanítói emlékének ápo-
lására. Ennek egyik
megnyilvánulása az egy-
kori néptanítóknak em-
léket állító, ismeretlen
tanítót megmintázó
fából készült alkotás,
Hamar Sándor 2009. évi
munkája.
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Sztankovanszky kastély 

A falu elején található az 1920-ban épített Sztanko-
vanszky kastély, mely arborétum jellegű zöldövezet-
ben, hatalmas park közepén helyezkedik el. Hátsó
udvarában hazánk nagyjaival találkozhatnak a betérők,
többek között Kossuth Lajos, Liszt Ferenc és Széche-
nyi István mellszobra is megtekinthető. E mellett
Trischler Ferenc szobrászművész alkotásai, az Idős
hölgy és a Fiatal lány is a parkot gazdagítja. 

Perczel síremlék 

A sírkő báró Majthényi Józsefné Perczel Vilma (1813–
1877), Vitéz Sztankovászky Pál (1890–1945) és Mailáth
Stefánia grófnő (1891–1952) tiszteletére állít emléket.
A síremlék a templom kertben kapott helyet, hiszen
a Perczel család vállalta magára a templomunk felépí-
tését. 

Kulcsár síremlék 

Kulcsár József 1858-ban született a 19. század második
felében tanított Alsómocsoládon. Minden diákja és
minden falubéli kedvelte, és nagyra tartotta, sokan
egy költőhöz hasonlították, csodálatos beszédeket írt.
1902-ben halt meg. Síremléke gyönyörű eleme a te-
metőnek, személyének jelentőségével pedig még a
mai lakosság is tisztában van. 
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Alsómocsolád történelme, hagyományai, természeti
és táji adottságai, kezdeményezései és mesés csodái
sokunkat megihlettek már. 

A teljesség igénye nélkül bemutatunk most néhányat
kiadványaink közül:

Bolygó csillag, futó csillag… 
Kulcsár József élete és munkássága
(1858–1902)
A szövegeket gyűjtötte, gondozta és
szerkesztette, a bevezetőt és a jegy-
zeteket írta: Pesti János 1992

Alsómocsolád Község-
történeti monográfia I. 
Szerkesztette: 
Füzes Miklós 1998

Alsómocsolád község
helytörténeti adattára I.
Szerkesztette: Pesti János
1999

Alsómocsoládi emlékek…
Varsányi Gyuláné 
Bükkösdi Márta 2007

Alsómocso-
ládi tájszótár

Pesti János 2008

Alsómocsoládi kalendárium
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2011

„Ezerarcú” Alsómocsolád
Szerkesztette: Taller Marietta 2012

Globalizáció és lokalizáció 
– Környezettudatosság a mindennapokban 
Alsómocsoládon
Módszertani kiadvány
Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató KNKft.
2012

Aprónépek országa
Császár Levente meséje, 
Pál Rita rajzaival 2012

Alsómocsoládi kalendárium
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013

Elmeséletlen történetek Alsómocsoládról…
Varsányi Gyuláné Bükkösdi Márta 2013



Nyomoztam Rigatz Jancsi után…
Varsányi Gyuláné Bükkösdi Márta 2013

Alsómocsoládi kalendárium
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2014

Ezerarcú Alsómocsolád 
Alsómocsolád község értékei
Alapítvány Alsómocsoládért 2014

„Ez csak természetes” – Környezet- 
és egészségtudatosság a mindennapokban
Módszertani kiadvány
„Mocsolád-Civilház” Közhasznú NKft. 2014

Alsómocsoládi kalendárium
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2015
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Alsómocsoládi kalendárium
Alsómocsolád Község 
Önkormányzata 2016

Hiányzó láncszemek…
Varsányi Gyuláné 2016

Észak-Hegyháti 
Kalendárium

Észak-Hegyháti 
Mikrotérségi Unió 

2017

Megőrzött pillanataink
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2017

Tenyérnyi ország, 
cseppnyi birodalom 

Mocsoládia
Császár Levente meséje, 

Borbás Zoltán illusztrációi 
2017
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Kiadó: Alapítvány Alsómocsoládért
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Balogh Anikó kuratóriumi elnök

A kiadvány szövegét készítette: Balogh Anikó, Mészáros-Taller Marietta

A kiadvány a HUNG-2018/5086 azonosítószámú, „Ezerarcú Alsómocsolád – Alsómocsolád község értékei” 
című pályázat keretében az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült.

A kiadványban szereplő fotókat készítették: Értékvadászatok résztvevői, Varsányi Szilárd, Vágány Zoltán.
Nyomdai munkák: Müller Bt.
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