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Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alapítvány Alsómocsoládért 

szervezet 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 Hétköznapi praktikák foglalkozások feladat ellátására. A 

Megbízott részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Balogh Anikó. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: AB7S-D 125841 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Testápolás, kozmetika, smink és stílus 

 
Beszámoló 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 
Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 14. 
  
 
„A modern ember a globális és helyi környezet megóvása érdekében egyre 
tudatosabban szervezi meg az életét, egyre nagyobb odafigyeléssel igyekszik 
gazdálkodni Földünk véges tartalékaival. Ez sokszor visszatérést jelent 
nagyszüleink, dédszüleink praktikáihoz, persze felhasználva a mai lehetőségeket, 
eszközöket.” 

Ridikül 
 
A Hétköznapi praktikák foglalkozás első alkalma – „Testápolás, kozmetika, smink 
és stílus” (2014.10.14.) – a testápolás, kozmetika, smink és stílus alapjait, 
műfaji szépségét kívánta közelebb hozni a résztvevőkhöz. A résztvevők a 
szegregációban élnek és elmondható, hogy ismereteik a kozmetikumokról igen 
eltérőek. Sokan, főleg a hölgyek, használnak különböző krémeket, arctisztítókat, 
pakolásokat, hogy arcukat kiemeljék, ráncaikat eltüntessék és nőiességüket, 
fiatalságukat hangsúlyozzák. A program kezdetén már sokan gyülekeztek a 
Faluházban, elegáns ruhákban, stílusosan, annak érdekében, hogy teljes legyen 
a siker, hiszen az elméletben elmondottak a végén – igény szerint – a 
gyakorlatban, a programon résztvevőkön is bemutatásra kerültek. A program 
elején sor került a különböző kozmetikumok bemutatására. Szóba került a 
nappali, az éjszakai krémek sajátossága, az egyéb kozmetikumok használatának 
módja. Nagy népszerűségnek örvendtek a rúzsok, szemceruzák, szemspirálok 
különböző típusai, változatosságai. Öröm volt azt tapasztalni, hogy a programra 
nem csak hölgyek voltak kíváncsiak. Kiderült, hogy sokan tudnak sok mindent, 
de sok mindent rosszul, vagy nem pontosan. A program rávilágított arra is, hogy 
milyen sok múlik a helyes használaton és egy egyszerű krém felvitele is okozhat 
látható problémát az arcbőrön. A program mindenkinek élményt nyújtott, mert a 
résztvevők amellett, hogy hasznos tanácsokat kaptak, megismerhették egymás 
sminkelési szokásaikat, elképzeléseiket is. Az újdonságok révén pedig a 
résztvevők olyan praktikus ötletekkel gazdagodtak, amelyek hozzájárultak 
pénztárcabarát megoldások megtalálásához, megtanulva, hogy nem mindig a 
legdrágább a legjobb. 
 



 

 

Kreatív órák I. 

 
Beszámoló 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 
Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. november 27. 
 
 
A Hétköznapi praktikák foglalkozás keretében második alkalommal megvalósult 
„Kreatív órák” foglalkozás (2014.11.27) már a karácsony közeledtére hívta fel a 
figyelmet. Az ajándékozás öröme minden résztvevőt megihletett, és kreativitásra 
szólított. A csapat ezúttal a Karácsonyi Ünnepkör eredetén túl a csomagolás 
praktikáival ismerkedett meg, zselégyertyát és fürdőgolyót készített, valamint a 
közelgő szegregátumban megtartandó közös karácsonyi ünnepély, az „Utca 
karácsony” keretein belül feldíszítésre kerülő Mindenki karácsonyfájára, 
dobozokból, tojástartókból csomagolópapír felhasználásával szaloncukrot 
készítettek. A zselégyertya nagyszerű kiegészítője otthonunknak, dekorációként 
ott van a karácsonyi asztalon. Készítéséhez hobbiboltokban találhatunk 
kellékeket. A gyertyazselét 100C0-osra kell felhevíteni, amihez ajánlott egy erre 
alkalmas edény. Gőzfürdő felett tartással, vagy sütőben egyaránt lehetséges a 
felhevítése. Ez alkalommal gőzfürdő felett tartással oldották meg a résztvevők az 
elkészítését. A színtelen gyertyazseléhez ezután ki-ki kedvenc színét adta hozzá. 
A gyertyazselét lassan kell kiönteni és közben kevergetni is kell, hogy elkerüljük 
a légbuborékok keletkezését. A résztvevők mindehhez egy-egy szép üvegpoharat 
kaptak, amelybe először kanócot, homokot majd különféle tengeri herkentyűket, 
fahéjat helyezve rétegenként került a gyertyazselé. A tojástartókból készült 
szaloncukrok készítése is jó hangulatban telt. A karácsonyi csomagolópapírokat 
ötletesen válogatták össze és kombinálták egymással a résztvevők ez által téve 
az ünnepi hangulatot egyaránt harmonikussá és mulatságossá. A fürdőgolyók 
készítése szintén egy összetettebb tevékenység, de ajándéknak vagy éppen egy 
hideg téli napon egy meleg kádfürdőhöz tökéletes kellék. A résztvevők ehhez 
szódabikarbónát, kukoricakeményítőt, sót, mandula olajat, citromsavat 
használtak fel és a készítés szabályait követve, kérdéseket feltéve az esztétikus 
kivitel érdekében készítették el a fürdőgolyókat, amiket természetesen 
hazavihettek. 
 

 



 

 

Kreatív órák II. 

Beszámoló 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 
Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. november 28. 
 
 
Harmadik alkalommal (2014.11.28.) szintén a karácsonyi ünnepkörhöz közeledve 
találkoztunk. Az Advent egy olyan várakozási időszak, amelyben az ember már 
lelkiekben készül fel arra a csodára, hogy átölelheti, karjaiban tarthatja 
szeretteit. A harmadik alkalom tehát már a készülődés örömét fokozva nyújtott 
izgalmas és praktikus klubdélelőttöt.  
 
A résztvevők a program keretein belül üdvözlőkártyát, ajándékdobozt készítettek 
illetve parafin gyertyát mártottak. Ez alkalommal minden résztvevő szabadjára 
engedte fantáziáját és nagyon ötletes, dekoratív ajándékokat készített. Egymást 
segítve pedig teljesült az a személyes igényük, amit az együttlét öröme tud 
kielégíteni. A résztvevők és jelenlevők beszélgetése már a karácsonyhoz 
kapcsolódott, az ajándékok készítésében pedig ötletekkel látták el egymást.  
 
Természetesen az egész programot a humor, jókedv jellemezte, amely még 
inkább ünnepélyessé tette az együtt eltöltött időt. A gondolat, hogy készítsünk 
egymásnak is meglepetéseket gyorsan elterjedt, így a résztvevők nemcsak 
családtagjaiknak, hanem egymásnak is örömöt okoztak.  Az egymásnak készülő 
ajándékokat a résztvevők szintén nagy gondossággal készítették el, és 
ajándékozták oda egymásnak a program után. 
 

 

Alsómocsolád, 2014.12.12. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Balogh Anikó 
 kuratóriumi elnök 
                                              Alapítvány Alsómocsoládért  


