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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:  

Teljesítési időszak: 2014.12.01. – 2015.01.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Illem, etikett és protokoll a hétköznapokban 

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 negyedik alkalommal megvalósult 
Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. december 12. 
  
A Hétköznapi praktikák foglalkozás negyedik alkalma (2014.12.12.) az „Illem, 
etikett és protokoll a hétköznapokban” témáját dolgozta fel és mutatta be. Mivel 
mindannyian valamilyen közösséghez, csoporthoz tartozunk, ezért ismernünk és 
betartanunk kell azokat a szabályokat, amelyeket a közösség vagy adott csoport 
írottan, vagy íratlanul elvár. A résztvevők a viselkedéskultúra elemeibe nyertek 
betekintést, amelyen belül tisztázni és megfelelő összefüggésbe kellett hozni 
néhány fogalmat. Az illem a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság 
szabályainak összessége, amíg az etikett előkelő körökre, diplomáciára 
specializálja és írja elő a helyes viselkedési formákat, szabályokat. A résztvevők 
megismerték a köszönés, bemutatkozás, kézfogás szabályait, speciális eseteit. 
Az előadás kitért az öltözködésre is. A résztvevők megismerték a Dress code 
szabályrendszerét, aminek minden kategóriájára mindannyian példákat kerestek, 
gyűjtöttek, vagy éppen tapasztalatokat osztottak meg. A társalgás szabályairól 
beszélgetve a résztvevőknek sok mondanivalója volt, hiszen a személyközi 
kommunikáció során figyelnünk kell beszédünk tartalmára, érthetőségére, a 
távolság ún. proxemitás betartására. A résztevők egyetértettek abban, hogy a 
humor praktikus eleme lehet egy társalgásnak, de ismerni kell a határait, hiszen 
akadhat a közösségben, akit sért, vagy találva is érezheti magát. A csapat tagjait 
érdekelték azok a formai szabályok, amiket egy-egy rendezvény, alkalom 
megkövetel, és ezzel kapcsolatban hosszas beszélgetésbe bonyolódtak. Abban 
mindenki egyetértett, hogy az illem, etikett, protokoll jelen van 
hétköznapjainkban, és öltözködésünknek, beszédünk kifejezőerejének és 
stílusának alkalmazkodnia kell az aktuális helyzet kívánta viselkedéskultúrához.  
Az eseményről elmondható volt, hogy hozzájárult egymás jobb megismeréséhez, 
és felszínre kerültek olyan kérdések, amelyek ez idáig tisztázatlanok voltak az 
illemtan kérdéskörében.  Az együtt megismerése a témának pedig ahhoz járult 
hozzá, hogy egyes részletek mindenki számára újdonsága oldott, informális 
közegben tette lehetővé a kérdésfeltevést, szituációk gyakorlását. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tudatos vásárlás, konyha higiénia, konyhaművészet 
 
 
 
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 ötödik alkalommal megvalósult 
Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2015. január 07. 
 
A Hétköznapi praktikák foglalkozás ötödik alkalommal januárban (2015.01.07.) a 
„Tudatos vásárlás, konyha higiénia, konyhaművészet alapoktól a többfogásos 
menüsorig, tartósítás” témakörben nyújtott a résztvevőknek egy praktikus és 
tartalmas délelőttöt. Ennek keretein belül a részvevők brokkolikrémleves, és 
cézársaláta gyakorlati elkészítésével járultak hozzá a témakör még jobb 
megismeréséhez, az elméletben megszerzett tudás gyakorlattá formálásához. A 
tudatos vásárlást követő magatartással elősegíthetjük magunk és a háztartásunk 
többi tagja anyagi körülményeinek javulását, környezetünk pedig tisztábbá, 
áttekinthetőbbé válik. Egy tudatos vásárló tisztában van anyagi lehetőségeivel, 
árérzékenysége pedig nem hagyja, hogy minden ajánlatot elfogadjon. A tudatos 
vásárló ugyanakkor a jogaival is tisztában van, tudja kihez, mikor kell fordulni, a 
vevőszolgálatokra pedig partnerként tekint vásárlásaival kapcsolatos 
meggyőződésében, problémáiban. A résztvevők az előadáson megismerkedtek a 
tudatos vásárló 12 pontjával. Megértették, hogy az ár-érték arány 
figyelembevételével milyen sokat tudnak megtakarítani, és esetleg pénzben 
megjelenő fogyasztói többlethez jutni. Nagyon fontos az előre elkészített 
bevásárló lista, hogy elkerüljük az impulzustermékek megvásárlását, amely az 
ajtónál, pultnál próbálnak minket elcsábítani. Az arra való törekvéssel, hogy 
mindig frisset, helyi terméket, megfelelő azonosítással, környezetvédelmi 
védjeggyel ellátott termékekre koncentrálnak jelentős lépést tesznek egészségük 
és környezetük megőrzéséhez. Az élelmiszerhigiénia tárgyalása szintén fontos 
részleteket hordozott, és sok olyan kérdést vetett fel, ami további magyarázatra 
szorult. Hűtőszekrényünk egy „raktár” amelyben raktári fegyelmet kell tartani és 
készletezési elveket kell követni. A résztvevőknek figyelnie kell a szavatossági 
időkre, hiszen egy-egy megromlott étel, termék elronthatja a többi élelmiszer 
minőségét, élvezhetőségét is. A résztvevők megismerkedhettek a helyes 
mosogatás, öblítés szabályaival is, illetve hogyan tartsuk tisztán konyhai 
eszközeinket, robotgépeinket. Természetesen figyelni kell arra, hogy elkerüljük a 
balesetveszélyt, így az érintésvédelmi szabályok ismerete nem nélkülözhető.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A tartósítás mindenkori célja a minőségmegőrzés a későbbi felhasználás 
érdekében. A só és cukor megkötik a vizet, tartósításra tehát egyaránt 
alkalmasak. A résztvevők körében voltak olyanok, akik a hagyományoknak 
megfelelően tartósítással valósítják meg a konyhakerti növények jövőbeli 
fogyasztását. Ebben a témakörben tehát sok jó megoldással, 
véleménykülönbséggel is találkozott a programban résztvevők, jelenlévők. A 
konyhaművészethez kapcsolódóan pedig a résztvevők elkészítették a fent 
említett finom ételeket, amelyet közösen fogyasztottak el, emelve az esemény 
hangulatát. 
 
 
 
 
Alsómocsolád, ………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Balogh Anikó 
 kuratóriumi elnök 
                                              Alapítvány Alsómocsoládért  


