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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Köz-Tér-Háló Alapítvány 2014.09.19–

én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében Ez csak természetes klub feladat ellátására. A Megbízott részéről a 

kapcsolattartásra kijelölt személy: Oláh Roland. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 4304317 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztaruhát természetesen 

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében első alkalommal megvalósult „Ez csak 
természetes” klubfoglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 30. 
 
Az első klubfoglalkozás „Tisztaruhát természetesen” (2014.10.30.) témája a jelenleg 
széles körben használatos mosószerekkel szemben felsorakozó környezet és 
pénztárca kímélő ökológiailag lebomló mosószerek és felhasználásuk megismerése, 
valamint természetes alapanyagokból készülő mosószer, mosószappan otthoni 
elkészítésének módja, pénzügyi vonzata volt. Mivel a boltokban vásárolható 
mosószerek többsége mesterséges adalékanyagokat tartalmaz, a környezetkárosító 
hatások mellett az érzékenyebb bőrűeknek az irritatív tulajdonságaikkal is meg kell 
birkózniuk. A résztvevők között voltak olyanok, akik érintettek abban, hogy meg kell 
válogatniuk a tisztítószereket és tisztálkodási szereket, mert bőrük érzékenyen 
reagál néhány összetevőre. Mivel mindenki, így a résztvevők is elsősorban az 
árfekvés alapján hoznak döntést, a vásárlás során vagy pénzügyi áldozatot hoznak, 
vagy biztonsági kockázatot kell, hogy vállaljanak. Az előadás minden résztvevő 
számára nyújtani tudott olyan információt, aminek köszönhetően időt és pénzt 
takaríthatnak meg, vagy a mosás hatékonyságát növelhetik. Mivel a mosás sok 
energiát, vizet igényel, a praktikus megoldások – amelyek közül sok pénzbe sem 
került – helyettesíthetnek egyes adalékanyagokat. Az első foglalkozáson 
mosószappant készítettünk háztartási hulladéknak számító fáradt napraforgó olajból 
hideg eljárással, majd mosószappan alapú igen egyszerűen elkészíthető, olcsó és 
környezetbarát folyékony mosószer készítésének gyakorlatát sajátíthatták el a 
résztvevők mosószappan, csapvíz és mosószóda felhasználásával. A mosószappan az 
ún. hideg eljárással készült. A hideg eljárás a szappankészítés legegyszerűbb módja. 
Ekkor a szappanosításhoz azt a természetes hőt használjuk, amit a nátronlúg és a 
zsírok közötti kémiai reakció termel. A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizni és 
fenntartani szükséges, hogy be tudja teljesíteni a feladatát. Az öntőforma az első 
alkalommal a résztvevők által hozott tejes doboz volt, amely megfelelt a 
hagyományos forma követelményeinek. A mosószappan készítés fő fázisát a 
lúgoldatnak a napraforgó olajjal való összemixelése jelentette, hiszen ekkor már 
látható lesz végleges színe, mennyisége, és megfigyelhetjük állagának folyamatos 
változását is mielőtt elkészül a végleges szappanmassza. A folyamat során a 
résztvevők megismerkedtek az összetevőkkel, azok tulajdonságaival, a beszerzési 
forrásaikkal, az alapvetően betartandó biztonsági szabályokkal. A folyékony 
mosószer otthoni elkészítésével is a tudatos gazdálkodás, a megtakarítás egy 
eszköze kerül a résztvevők kezébe. A résztvevők egy-egy pet palackot hoztak, 
amelyben hazavihették kipróbálásra az elkészített folyékony mosógélt. 
 



 

 

Szappanfőzés, szappanöntés rejtelmei I. 

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében második alkalommal megvalósult „Ez 
csak természetes” klubfoglalkozásról. 
 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 
Időpont: 2014. november 13. 
 
 
Második alkalommal a „Szappanfőzés, szappanöntés rejtelmei I.” című 
foglalkozáson (2014.11.13.) az Ifjúsági Klubban találkoztunk. Ez alkalommal a 
pipere szappankészítés témakörét jártuk körbe. Az előadás elején hallhattunk 
egy kis történelmet a szappanokról és megtudtuk, hogy a boltban vásárolható 
„ipari szappanok” tartalmaznak olyan vegyi anyagokat, vegyületcsoportokat, 
amelyek súlyosan károsíthatják a szervezetet. A glicerines szappanok jó 
megoldást kínálnak minden szempontból, hiszen a természetes alapanyagok 
kíméletessége mellett a résztvevők igény szerint olvasztották és öntötték újra 
formába, illatosították, színezték. Erre a célra sokféle illóolaj és színezőanyag állt 
rendelkezésre. Végül a szappanokat formákba öntötték a résztvevők, ahol 
szintén sok ötletes megoldással találkozhattunk. Egyre nagyobb divatja van az 
üzenetet hordozó szappanoknak is, hiszen azokat ajándékba is adhatjuk. A 
résztvevők között volt, aki ilyen formát választva már a karácsonyi 
ajándékozásra gondolt.  A glicerin szappanok a megszilárdulás után rögtön 
rendeltetésszerűen használhatók.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Szappanfőzés, szappanöntés rejtelmei II. 

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében harmadik alkalommal megvalósult „Ez 
csak természetes” klubfoglalkozásról. 
 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. november 26. 
 
 
 
Harmadik alkalommal „Szappanfőzés, szappanöntés rejtelmei II.” (2014.11.26.) 
című foglalkozásunk során a résztvevők a szappankészítés hideg és meleg 
eljárásaival ismerkedhettek meg, hideg eljárással készítettek kókuszolajból 
samponszappant teafa olajjal, valamint kecsketejes himalájai só szappant, mely 
kifejezetten a kíméletes tisztítás jegyében került összeállításra. A résztvevők 
megtudták, hogy a kézműves szappanok száradási ideje egy nap, a szappanokat 
csak ezután lehet könnyedén kivenni a formákból. A felhasználás legkorábbi 
időpontja az elkészítéstől számított 6. hét vége, hiszen ez alatt az idő alatt a 
szappan folyamatosan „érik” a benne még felhasználatlan lúg elszappanosítja a 
maradék olajakat, az érési folyamat végére fejeződik be a folyamat, ekkora éri el 
a szappan PH a megfelelő mértéket, ekkor tudja a maximális tisztító hatást 
kifejteni a bőr kiszárítása nélkül. A résztvevőknek természetesen a biztonsági 
előírásokkal is tisztában kellett lenniük, alkalmazniuk kellett, ami a 
szappankészítés esetében elsősorban a védőeszközök használatát és a lúg 
oldásával kapcsolatos tudnivalókat jelentette.   

 
 
 
 
 

Alsómocsolád, 2014.11.30. 
 
 
 
 
                                                                                  Oláh Roland 
 kuratóriumi elnök 
                                               Köz-Tér-Háló Alapítvány  


