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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 125849 

Teljesítési időszak: 2015.02.01. – 2015.03.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kertgondozás 

 
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 

Udvaros műhely foglalkozásról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

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

Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 71. 
 

Időpont: 2015. február 27. 
 
 

Február végi Udvaros műhely foglalkozásunkon a kertgondozás, mint a falusi élet 
mindennapos velejárója volt a téma, melynek időszerűsége minden résztvevő 

számára vitathatatlan. Egy jó gazdának a tél vége felé már el kell kezdenie 
megtervezni a tavasszal kezdődő munkák folyamatait, sorrendjét és 

véglegesítenie kell döntését a felől, hogy idei konyhakerti gazdálkodását milyen 
célok elérésére építi. Az egybegyűlt résztvevők valamennyien jó gazdának 
bizonyultak, mivel elégedetten nyugtázták az elmúlt év konyhakerti eredményeit.  

 
A tavasz első napjaiban már megkezdődhet a palántázás, a zöldségek számára 

előkészíthetjük a talajt. De vajon a kertbeli munkáinkat kellő odaadással 
végezzük? Vajon úgy használjuk szerszámainkat, hogy az a növény 
növekedéséhez feltétlenül hozzájárul? A növekedés időszakában a kezdeti 

feltételek megteremtése szükségessé teszi azt, hogy megfelelően tudjuk 
használni kerti szerszámainkat. A gereblye szerepe elsősorban a 

talajegyengetésben van. Fontos, hogy az egyengetés során összehúzott 
szemetet, nagyobb kavicsokat, keményebb földdarabokat ne hagyjuk az immár 
megművelt területen, sem az ágyásokon, mert akadályozhatják további 

munkánkat, az elvetett magvak számára pedig akadályt jelentenek kikelésükkor. 
 

A kapálás szintén egy gyakori kiskertben végzett tevékenység, amely a tavasz 
elejétől akár ősz végéig is végigkísérheti gazdálkodásunkat. Célja, hogy 
növényeink földje fellazuljon, a gyomok kikerüljenek, miközben biztosítva legyen 

a levegő hozzáférése a talajhoz. A jól végzett kapálás során biztosított levegő a 
növény fejlődésének ad zöld utat, mivel konzerválja a talaj nedvességét, 

hatására a talajtevékenység során értékes tápanyagok keletkezhetnek. 
 
Pozitív irányú változások: 

 Kertgondozás ismeretrendszerének bővülése 
 Kerti szerszámok tudatos használata 

 Környezettudatosság kialakulása 
 Együttműködő készség, felelősségtudat fokozódása 



 

 

Kertgondozás 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 negyedik alkalommal megvalósult 

Udvaros műhely foglalkozásról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

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

 

Helyszín: Alsómocsolád 
 

Időpont: 2015. március 26. 
 
 

Az Udvaros műhely foglalkozássorozatunk márciusi rendezvénye egy olyan 
gyakorlati előadása volt a kertgondozás témakörnek, amelynek információi 

időszerű konyhakerti teendőkön keresztül jutottak el a résztvevőkhöz és 
érdeklődőkhöz. Háztáji kiskertünkben márciusban már aktívabb munka folyik, 

hiszen az ágyások előkészítésén, a kert formatervének kialakításán és a föld 
előkészítésén túl már bőven akadnak olyan zöldség, amelyeknek vetési ideje 
márciusra tevődik. A gyakorlati program keretein belül a résztvevők zöldborsót 

vetettek. A kifejtő borsó hazánkban, de főleg a kiskertekben széles körben 
elterjedt típus. 

 
A résztvevő „kertészek” a sorok kijelölésével kezdték meg a munkát. A sorok 
egymástól 60 cm távolságban húzódtak, ami lehetővé teszi, hogy ne túlzottan 

érjenek össze, ezáltal ne fülledjenek be a növények. A kimért távolság 
kiszedéskor a kényelmes munkavégzésre szintén alkalmas. A sorokat ezután 

kapa segítségével 3-4 cm-es mélységben húzták meg, ügyelve arra, hogy a 
nagyobb vagy keményebb földdarabkák kikerüljenek a sorból. 
 

A zöldborsó vetése már az első sorok elkészülése után megkezdődött, így egy kis 
idő után minden résztvevő munkához jutott, amely a csapatszellem 

kiteljesedését jelentette. A betakarást a résztvevők kézzel végezték. 
 
Pozitív irányú változások: 

 Kertgondozás ismeretrendszerének bővülése 
 Helyes kerti munkafolyamatok, praktikus megoldások megismerése 

 Környezettudatosság kialakulása 
 Együttműködő készség, felelősségtudat, csapatszellem fokozódása 

 

Kelt: 2015.04.14. 
                                                                           
 


