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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 Udvaros műhely foglalkozások feladat ellátására. A Megbízott 

részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Balogh Anikó. 

 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: AB7S-D 125842 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.11.30. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Biobrikettálás 
 
 

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 Udvaros 
műhely foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 71. 
 
Időpont: 2014. október 21. 
 
 
„Jusson eszedbe: Ha egy munka megéri hogy csináld, azt is megéri, hogy jól 
csináld.” 

Ruth Rendell 
 
 
Alsómocsoládon sokak – elsősorban a mélyszegénységben élők – számára, az 
öngondoskodás nem opció, hanem az egyetlen járható út a küzdelmekkel teli 
mindennapokban. A téli szezonban a fűtés többnyire dobkályhákkal, 
cserépkályhával történik, de a központi fűtéssel rendelkező ingatlanokban is 
jellemzően vegyes tüzelésű kazánok találhatóak.  
 
Az Udvaros műhely foglalkozás első alkalma a „Biobrikettálás” (2014.10.21.) a 
házi brikett készítés jelentőségét, gyakorlati hasznát volt hivatott bemutatni. Az 
előadás során a résztvevők tájékozódhattak a brikett készítéshez szükséges 
felhasználandó anyagokról, azok beszerezhetőségéről. Egyes papírokból, 
hulladékok aprítékából préselés útján készíthető brikettek ugyanis jól 
helyettesíthetik a tüzifát és amellett, hogy előállításuk könnyen megtanulható 
készpénzkímélő megoldást is jelent. A résztvevők érdeklődéssel követték a 
készítéssel kapcsolatos előadást és ötleteikkel egyrészt ki is egészítették a 
hallottakat, másrészt egy nagyszerű párbeszéd is kialakult az elkészítéssel, 
szárítással, tárolással kapcsolatban. Az előadás során kialakult közösségi szellem 
és együttműködési hajlandóság pedig hozzájárul az eredményes 
megvalósításhoz, ugyanis csak egy összeszokott közösség képes arra, hogy 
olyan mennyiségű és minőségű brikettet legyártson, amellyel érdemben el lehet 
kerülni a drága energiahordozók megvásárlását. 
 

 



 

 

 

Biztonságos tűzifa előállítás 

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 
Udvaros műhely foglalkozásról. 
 
Megvalósító: 
Alapítvány Alsómocsoládért 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 71. 
 
Időpont: 2014. november 11. 

 
 

„Jusson eszedbe: Ha egy munka megéri hogy csináld, azt is megéri, hogy jól 
csináld.” 

Ruth Rendell 
 

 
Az udvaros műhely második foglalkozásán „Biztonságos tűzifa előállítás” (2014. 
11.11.) előadásának célja, hogy bemutassa a leggyakrabban használt 
famegmunkáló eszközök, úgymint körfűrész, láncfűrész helyes használatát. A 
megfelelő ismeretek fényében a baleset kockázata csökkenthető, a súlyos 
balesetek teljesen elkerülhetők. Az előadás elején mindenki megismerte a 
láncfűrész felépítését, részeit. A megismeréssel mindenki megértette, hogy egy 
olyan eszközről van szó, amelynek szakszerűtlen használata súlyos 
következményekkel járhat. Az ismertető után következett a láncfűrésszel 
végezhető munka bemutatása. A résztvevők megismerték a láncfűrész előnyeit, 
az eszköz munkadarabra vonatkozó kapacitását, a munkavégzés biztonsági 
feltételeit. A jól és gyorsan elvégzett munkát mindenki pozitívan értékelte és a 
résztvevők belátták, hogy a megfelelő szabályok betartásával nincs okuk félni a 
láncfűrésztől és időt, fáradságot lehet megtakarítani. Ezután sor került a 
személyes kipróbálásra is.  Az előadás második részében a körfűrész helyes 
használatát ismerhették meg a résztvevők. A körfűrész nem kevésbé veszélyes, 
helytelen használata szintén balesetveszélyes. Elsőként a körfűrész 
bemutatására került sor, majd a bemutatásra. A körfűrész használatával 
kapcsolatos műveleti előírások, testtartás, a munkadarab kezelése sok esetben 
eltérnek a láncfűrésszel végzett munka szabályaitól, így a résztvevők számára 
fontos, hogy azokat megtanulják és megkülönböztessék. A körfűrész is 
rendelkezésre állt személyes kipróbálásra.   
 
Az előadás után összefoglaltuk ismereteinket, az újdonságokat, értékeltük a 
láncfűrész és körfűrész segítségével végzett munka előnyeit, a továbbiakban 
velük kapcsolatos munkáink emelkedő határhatékonyságát. 
 



 

 

 
 
 
Az előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők közösségi kapcsolatai 
erősödjenek, megismerve egymás erősségeit, gyengeségeit, félelmeit, 
fenntartásait. 
 
Pozitív változás: 
 

• Brikett készítés elsajátítása 
• Öngondoskodás eszméjének kialakulása 
• Láncfűrész, körfűrész helyes használatának megismerése 
• Helyes használatnak köszönhető baleseti kockázati arány csökkenése 
• Közösségi kapcsolatok erősödése 

 

 

 

Alsómocsolád, 2014.12.15. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Balogh Anikó 
 kuratóriumi elnök 
                                              Alapítvány Alsómocsoládért  
 
 


