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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 125848 

Teljesítési időszak: 2015.02.01. – 2015.03.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szabás-varrás 

 
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 hatodik alkalommal megvalósult 

Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. február 09. 
  
 

Az újévben sokan tesznek fogadalmakat, hogy valamilyen szokásukkal 

felhagynak vagy felvesznek valami újat, amiről tudják, hogy érdemes és/vagy 
hasznos. A költségtakarékosság egy gyakran megjelenő motívum a 

fogadalomtételekben.  
 

A hatodik alkalommal megvalósult Hétköznapi praktikák foglalkozások közül a 
szabás-varrás az első olyan foglalkozás, amely segítséget és rálátást ad azoknak 
a háziasszonyoknak/háziuraknak, akik a költségtakarékosságot tűzték ki célul az 

újévre, de még az információgyűjtés fázisában vannak. A szabás-varrás általános 
értelmezésben is egy pozitív tevékenység, szokás, hétköznapi praktika, ami 

hobbi szintre is emelhető. A hobbiként való űzése manapság egyre inkább kezd 
elterjedni, amely köszönhető a hímzés módszertanának interneten történő 
elterjedésének. Korábban a háziasszonyok folyóiratokból, újságokból, ismerősi 

körből tájékozódtak a legújabb divat felől, szabásmintákat, ötleteket egymástól 
szereztek be és terjesztették tovább. Manapság ebben a témában is megjelent az 

innováció és egyre fiatalabb korra tehető a különböző lakásdíszek, 
ajándéktárgyak személyes és személyre szabott elkészítése. Ebben nagy szerepe 
van a hímzésnek, amely közkedvelt módszer, ha hobbiként beszélünk a szabás-

varrás kategóriájáról. Természetesen, hobbiként való megjelenése már alapvető 
ismeretekre támaszkodik. 

 
A szabás-varrás hétköznapi feladatként is kihívást jelenthet. A díszháromszög 
készítése lehet egy ötlet következménye, amely a szabás-varrás hobbiként való 

felfogása, ugyanakkor a díszháromszög használatával korrigálható egy elszakadt, 
gyakran anyagveszteséggel járó ruhadarab.  

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
Egy leszakadt gomb, elszakadt ing, blúz még nem érett meg az eldobásra. A 

résztvevők közül sokan ismertek már bizonyos öltéstípusokat. Az előadás első 
fele és „vezérfonala” az ideiglenes és végleges öltéseket tárta fel a résztvevők 
előtt, hogy közelebbről is megismerhessék az öltések megbízhatóságát, 

segítsenek meghozni a megfelelő döntést, ha meg kell javítani, át kell alakítani 
egy-egy ruhadarabot.  

 
Az öltéstípusokat a résztvevők csak gyakorlati szempontból ismerték, az 
elnevezéseiket nem. Az előadás a nevesítés mellett kategorizálta, rendszerbe 

foglalta az öltéseket és áttekintést adott alkalmazásukról. A stoppolás 
kimondottan a javítást szolgálja. Fontos, hogy nagyobb területet fogjunk be, 

mint a lyuk mérete. Ha valaki stoppolással szeretne javítani, elengedhetetlen, 
hogy a fércöltést is megismerje. Az előadás egyenként ismertette a 

résztvevőkkel azokat az eljárásokat, amelyekkel a szabás-varrás, mint 
szükségszerűség, felelősség teljesíthető, és mint hobbi élményt adó. 
 

Az előadáson a férfi nem is képviseltette magát. A szabás-varrás jóllehet nem 
egy férfias elfoglaltság, de mindig dicséretre méltó, ha megismerjük a másik 

nem háztartásbeli kötelezettségeit. 
 
 

Pozitív irányú változások: 

 Szabás-varrás, mint hétköznapi praktika megismerése 

 Szabás-varrás során alkalmazott módszerek, eljárások megismerése 
 Költségtakarékosság, hobbi irányvonal megadása 

 Kreativitás fejlődése 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

Konyhaművészet az alapoktól a többfogásos menüsorig 

 

 
 

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 hetedik alkalommal megvalósult 

Hétköznapi praktikák foglalkozásról. 
 

 
Megvalósító: 
Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 19033510-1-02 

 
Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 

 
Időpont: 2015. március 02. 
  
 

A főzés egy háziasszony napi tevékenységének alapvető része, annak szükségét 
és a változatos étrend iránti igényt minden résztvevő elismerte. Sokan számoltak 

be arról, hogy naponta újabb és újabb menüvel lepik meg a családot, sokan az 
előre elkészítést választják, mások viszont a spórolás jegyében a megmaradt 
ételt sem utasítják el, és másnap, akár harmadnap is fogyasztanak belőle. Az 

előadásra szerencsére férfiak is kíváncsiak voltak, ez pedig azért is örvendetes, 
mert megtudhatták, hogy milyen időigényes és fáradságos egy komplett menü 

elkészítése, amit aztán egy család rövid időn belül elfogyaszt és sok férfi 
leginkább sehogy sem jutalmaz, csak a végeredményt élvezi és elégedettséggel 
nyugtázza jóllakottságát. 

 
Az aktuális programon a résztvevőkkel zellerkrémlevest, gombás sertésragut 

pennetésztával és céklasalátát készítettünk főmenüként. Édesség gyanánt a 
főzés nélküli puding és keksztekercs készítése és elfogyasztása mindenki 
hangulatát feldobta és beteljesítette a program küldetését. Az ételek 

elkészítésénél mindenki feladatot kapott, amit felelősséggel, különös 
gondossággal végrehajtottak. Mindenki legjobb tudása és előadói utasítás 

alapján végezte feladatát, így lett végül az eredmény nemcsak mindenki 
személyes tapasztalatának és igyekezetének gyümölcse, de élvezetes és 
dekoratív is. 

 
A zeller nagyon egészséges, ásványi anyagokban gazdag, a belőle készült leves 

pedig diétákba is jól illeszthető. A résztvevők kiosztották egymás között a 
feladatokat és az előadó útmutatásának megfelelően láttak neki az 
előkészületeknek. A zellerkrémleves és a gombás sertésragu párhuzamosan 

készült, így mindenkinek akadt bőven feladata. A szakszerű körülmények 
lehetővé tették, hogy mindenki kényelmesen tudta használni az eszközöket, a 

helyiség mérete pedig mindenki számára elegendő mozgásteret biztosított a 
munkavégzésre. A folyamatos párbeszéd megerősítette a résztvevők közötti 
együttműködésre való hajlandóságot, amelynek nyomán sokan valóban új 

praktikákkal ismerkedtek meg. 



 

 

 
 

 
A főzés végén az elpakolásban és az asztalterítésben is közösen vettek részt a 

jelenlevők. Az elpakolás után, amikor az ételnek már csak főnie kellett, került sor 
az édességek elkészítésére. Pudingból két fajtát készítettek és nagyobb 
csészékben, egymásra halmozva az ízeket, adagolták. A keksztekercs 

készítéséhez a tekercsforma eléréséhez alufóliát használtak, amely szintén egy 
olyan praktika, amellyel egyenletessé válik süteményünk minősége. Az ebédnél 

mindenki dicsérte az ételek kvalitásait, és jóízűen, többen ismételten 
fogyasztottak. Az asztalterítés szabályainak megismerésével a résztvevők 
kijelenthették, hogy készen állnak egy elegáns, de legalábbis nem hétköznapi 

vendégfogadásra otthonaikban.  
 

 
Pozitív változás: 

 
 Ételek előkészítési szabályainak megismerése 
 Biztonságos ételkészítés szabályainak megismerése 

 Tálalással, terítéssel kapcsolatos műveletek megismerése 
 Közösségi kapcsolatok erősödése 

 

 
 

 
Kelt: 2015.04.14. 
 

 
 

 
 
  


