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A lsómocsolád község 377

lelket számláló település. Dombok és tavak
ölelésében, Baranya megye északi szegletében, a
megyeszékhelytõl, Pécstõl légvonalban mintegy
25 km-re északra található. A Mecsek-hegység
festõi szépségû lankáin,
a Baranyai-hegyhát nyitott kapujaként várja,
fogadja és visszavárja
vendégeit.

Mocsoládot, mint helységnevet
elõször egy 1294-bõl származó oklevél említi, mint a Veszprémi Apátság egyik jobbágyfaluját. Az évszázadok során a falu birtokosai között
volt a Bodó, a Perczel és a
Sztankovánszky földbirtokos család.
A település sorsának alakulását elsõsorban a Perczel és Sztankovánszky családok befolyásolták.
A Perczel család anyagi támogatásának köszönhetõen – tízévnyi
építkezést követõen – 1836-ban készült el a Szent András apostol tiszteletére felszentelt, klasszicista stílusban épült templom.
Az úgynevezett Sztankovánszkykastélyt – mely arborétum jellegû,
hatalmas park közepén helyezkedik
el – Sztankovánszky Pál 1920-ban
építtette.
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A község „zsáktelepülés”, utcái,
szobrokkal ékesített terei és parkjai
tiszták, rendezettek. A szép természeti környezet, a jó levegõ, a csend
sok vendéget vonz hozzánk minden
évben.
A „mocsoládi táj” õrzi meséit,
földesurait, híres kisasszonyait, „iskolamestöreit”, betyárjait. Nem lenne meglepõ, ha a parkerdõben
szembe jönne velünk a mocsoládi
erdõkerülõ. Ha meleg nyári délutánon a „Mestörúr” (Kulcsár József
író, néptanító) sétálna a szõlõbõl hazafelé, vagy langyos tavaszi estén
Perczel Vilma kisasszonnyal találkoznánk a Virágsûrûben. Tisztelettel hajolnánk földig az 1848-as kormánybiztos, báró Majthényi József
elõtt, mikor zsinóros atillájában a
templomba megy. Természetesnek
találnánk, ha Rigac Jancsi régi fája
alatt ülne, betyártársait várva.
Látogasson el Alsómocsoládra!
Sehol nincs ilyen jó illatú levegõ.
Itt a virágok szebben nyílnak, a madarak éneke az égig hangzik, a Szent
INTERAKTÍV TÁRHÁZ – INTERAKTÍV
FOGLALKOZÁSOK AZ ERDEI ISKOLÁS
GYEREKEKNEK

András-patak csobogása, az erdõ
suttogása új és új titkokat mesél.
Vendégeinket, a családokat, baráti társaságokat, az ifjúságot, a gyermekeket egész évben szeretettel
várjuk.

Kölyökfészek
Diákszálló
Korszerû, három évvel ezelõtt
felújított épülete egész évben az ifjúság rendelkezésére áll. Három
szobája – 10 férõhelyes, 16 férõhelyes és 18 férõhelyes – emeletes
ággyal berendezett, minden szobához tartozik fürdõszoba és WC, valamint egy közösségi tér. Az épület
környezete parkosított, a szabadidõs
programok eltöltésére szolgál az
épület szomszédságában lévõ 500
négyzetméteres füves terület. A
szálláshelyeket igénybe vevõk részére a hét minden napján háromszori étkezést biztosít a diákszálló
szomszédságában lévõ 100 adagos
konyha.
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A KÖLYÖK FÉSZEK
DIÁKSZÁLLÓN EGYSZERRE
44 GYEREKET TUDNAK
ELSZÁLLÁSOLNI

Interaktív Tárház
– a „Kölyök-Fészek”
Erdei Iskola otthona
Az Interaktív Tárház foglalkozásain az általános iskolások tudása újfajta ismeretekkel, játékos-szórakoztató módon gyarapodik. Olyan
tudás birtokosai lesznek, amelynek
az iskolai oktatásban és a mindennapi életben is hasznát vehetik. Az
épületben helyt kapott három bemutatóterem is a szertárakon kívül.
Legérdekesebb a kör alakú bemutatóterem, amelyben terepasztalon elhelyezett látványpatak nyújt betekintést a vizek csodálatos világába.
A terepasztalt kiegészíti egy falfestmény, melyen a vízi élõvilág tekinthetõ meg.
Az épületben felfüggesztett
Foucault-inga a Föld forgását illusztrálja, a tetõtéri teraszon szabadtéri
csillagfigyelõ található. A létesítményhez madármegfigyelõ is tartozik. Az udvaron megépült kemencében a községre jellemzõ hagyományos ételek és sütemények készíthetõk.
Az erdei iskolai oktatás a legjelentõsebb szolgáltatásaink közé tartozik, a tanév ideje alatt 3-5 napos
erdei iskolai turnusokat szervezünk.
Az általunk kínált, akkreditált moduA FALU FÕTERÉN TALÁLHATÓ
8+1 FÕT TUD FOGADNI

VENDÉGHÁZ

lok fõként a természetre,
és azon belül is az erdei
élõvilágra építenek.
Az egyes modulok szabadon választhatóak, és
egymással variálhatóak, így a
legmegfelelõbb módon, közösen alakíthatjuk ki az alsó
és felsõ tagozatos kisdiákok számára az erdei iskolai programot. Az oktatást
szakemberek végzik, az
alábbi témakörökben:
Falusi randevú: egy zsáktelepülés múltjának és mindennapjainak megismerése, települési
túra keretében.
Fedezzük fel az erdõ élõvilágát! Ismerkedjünk meg az erdõ élõvilágával játékos formában.
Kalandos erdõ: játékos tudáspróba és a tanultak összefoglalása az
Élõ erdõ tanösvényen és erdei tornapályán.
Kalandra fel! Célja a térképészeti és a természetjáró alapismeretek átadása, gyakorlati ismeretekkel.

vezeti rendezvények, képzések, közösségfejlesztõ
tréningek, helyi és térségi
konferenciák számára korszerû, minden igényt kielégítõ helyszínt biztosít a konferenciaközpont. A vendégház 4
kétágyas, fürdõszobás szobával, felszerelt konyhával
színvonalas szálláslehetõséget nyújt. Tetõterében
jelenleg rendezzük be a 8
db 4 ágyas, fürdõszobás lakrészt hûtõvel és televízióval
felszerelve. A szobákat többfunkciós közösségi tér egészíti ki.
A Vendégház épületében található a Rendezvény- és Konferenciaközpont, mely különálló vizesblokkal és büféhelyiséggel szolgálja az
ide érkezõket. A rendezvényterem
100 fõ befogadására alkalmas.
A HEGYHÁTI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
SZÁLLÁSHELY 32 FÉRÕHELYET KÍNÁL
AZ IDE ÉRKEZÕ VENDÉGEKNEK

Erdei tornapálya
Alsómocsolád egyik büszkesége
a 2004-ben elkészült, a „Virágsûrûben” kialakított Erdei Tornapálya, Tanösvény és Kirándulóközpont. A helyszínen erdei fajátékokon
tehetik próbára ügyességüket a túrázók, a tanösvény mentén az erdõ
életét, állat- és növényvilágát bemutató táblák tájékoztatják az arra járókat. A völgy közepén, a patak partján
pihenõt, fõzõlehetõséget alakítottunk ki. A létesítmény a környéken
páratlan mind funkcionális, mind
esztétikai szempontból.

Vendégház
és konferenciaközpont
Létrehozását a településen hagyományosan aktív közösségi élet
indokolta. A rendszeres civil szer-

Sportolási
lehetõségek
A bitumenes, bekerített, világítással ellátott, kisméretû sportpálya
alkalmas kosárlabdázásra, kézilabdázásra, focizásra is.
Negyven darab kerékpár várja a
túrázás szerelmeseit, a vízi kalandok kedvelõi tíz darab háromszemélyes kenuval indulhatnak a tavak
élõvilágának felfedezésére. Gyermekbarát, árnyas játszóterünkön az
egyedi fafaragású játékok között
biztonságban játszhatnak a legkisebbek is.

Részletes információk és szálláshelyfoglalás:
www.erdeiiskolaalsomocsolad.net
www.alsomocsolad.hu
Dicsõ Brigitta: 30/908-3557
dicso.brigitta@alsomocsolad.hu
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