
A HUMUSZ HÁZ 2019. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGE 

 

2019 első félévében a Humusz Szövetség legjelentősebb tevékenysége továbbra is a környezeti nevelés és 

szemléletformálás, mely során sokféle korosztállyal találkozunk, óvodástól kezdve egészen a felsőoktatási 

hallgatókig. Emellett felnőtteknek is biztosítunk környezeti érzékenyítő, ismeretterjesztő programokat.  

2019 első félévében is tartottunk szemléletformáló oktatást a Humusz Házban és kertjébe. Illetve több 

alkalommal is lehetőségünk nyílt itt a 11. kerületben is foglalkozásokat, előadásokat tartani. A csoportok 

korosztálya és az érdeklődése szerint alakított programokon elsősorban a hulladékmegelőzés (újrahasználat), 

a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, a komposztálás témakörei voltak fókuszban. A környezeti 

nevelés eszközeit folyamatosan fejlesztjük, hogy színvonalas és a célcsoportnak leginkább megfelelő 

interaktív élményadás történhessen. A „Pucolj ki!” szabadulószobás játékunk ebben a félévben is nagy 

népszerűségnek örvendett.  

A kerületben, külső helyszínen való megjelenésünk ebben a félévben:  

 

Dátum Helyszín-és intézmény név Létszám  

2019. február 14. Újbudai Önkormányzat – Hulladékanalízis 

vizsgálat bemutatása az óvodák számára 

20 fő 

2019. április 26. Feneketlen-tó – Föld napja 120 fő 

2019. május 26. Bikás park – Újbudai Gyereknap 150 fő 

2019. június 18. Sas-hegy Látogatóközpont - Dechatlon 35 fő 

 

 

Igyekeztünk a lakosság számára interaktív workshopokat szervezni a nulla hulladék jegyében, illetve 

megrendezésre került ebben a félévben is a Zöld Kalandozások előadássorozat 

(www.humusz.hu/zoldkalandozasok). Célja, hogy a lakosság több információhoz jusson a legkülönfélébb 

környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Idén a környezettudatos család témakörét, mint a fenntartható 

élet kiinduló pontját jártuk körbe; egészen az esküvőtől az otthonteremtésen át a gyereknevelésig.  

 

Dátum Esemény Létszám  

2019. február 26. Nulla Hulladék Workshop 20 fő 

http://www.humusz.hu/zoldkalandozasok


2019. február 27-28. Legyél válogatós! – előadás és társasjáték osztás 

pedagógusoknak 

60 fő 

2019. március 20. Nulla Hulladék Workshop 33 fő 

2019. május 08.,15.,22.,29. 

június 05.,12. 

Zöld Kalandozások előadássorozat 88 fő 

2019. május 11. Humusz Ház kertjének rendezése, takarítása 

önkéntesekkel  

16 fő 

2019. május 31.  Zöld Civil Országos Találkozó 200 fő 

2019. június 12. Vállalati önkéntes nap a Humusz Ház kertjében 

– Morgan Stanley 

10 fő 

2019. június 25. Nulla Hulladék Workshop 30 fő 

Ebben a félévben a Humusz Ház és kertje 

egyik helyszíne volt a Zöld Civil Országos 

Találkozónak is. A programban a szervezetek 

irodái kinyitják kapuikat, hogy 

megismertessék tevékenységeiket szakmai 

programok, szekcióbeszélgetések és plenáris 

beszélgetések formájában. A házban tartott 

szekciók közül az alábbi témák igen 

népszerűek voltak: 1.Tagok és támogatók: 

hogyan erősítsük a zöld civil szervezetek tagi 

bázisát; 2.Mennyire tekinthetőek környezetbarát alternatívának a biológiailag lebomló műanyagok?. 

Emellett az este folyamán kötetlen közösségi programok is rendszeresen vannak a rendezvényen.  

2019 tavaszán a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megrendezésre kerültek a Nulla Hulladék 

Workshopok. Célunk az volt, hogy egy rövid jégtörő játék (hulladékos bingó) és felvezető előadás után 

átadjuk a terepet a résztvevőknek, hogy saját tapasztalataik alapján feldolgozzák a Nulla Hulladék 10 pontot. 

A kiscsoportos beszélgetések után közösen beszéltük át, hogy milyen témák, érdekességek merültek fel.  A 

rendezvények alatt ökofrankó büfé állt rendelkezésre a résztvevőknek. 

 

 



Vállalati önkéntes nap keretében a Morgan Stanley-től látogattak meg minket. Az egész napos önkéntes 

munkálatok során készült a kertben mezítlábas tanösvény és rovarhotel is. A mezítlábas tanösvény fontos 

szerepet játszik a gyerekek motorikus érzékelésének kialakulásában, de kiváló a lúdtalp kezelésére is. A 

rovarhotel pedig otthont különböző bogaraknak és rovaroknak, amelyek így könnyebben átvészelhetik a 

telet és búvóhelyet is biztosít a számukra.  

 

 

 

2019 első felében is folytattuk a környezettudatos szemléletre való nevelés új módját, a környezetbarát 

születésnapi rendezvények szervezését. Célunk, hogy megmutassuk, a szemléletformálás lehet játékos is, és 

hogy egy születésnapi zsúr is lehet „zöld”. A programba a szülőket is aktívan bevonjuk, így egyszerre 

tudunk több célcsoportot is megszólítani.  



A Humusz Háznál közösségi szolgálatot végeznek középiskolás diákok is, akik segítik szervezetünk 

MUNKÁJÁT: ház körüli, kerti munkákkal, irodai feladatokban és a Házban tartott rendezvényeken való 

közreműködéssel. 

Szervezetünknél közel 300 regisztrált önkéntes van és fogadunk szakmai gyakorlatra felsőoktatásban 

tanulókat is. Önkénteseink és gyakornokaink részt vesznek a napi adminisztrációban, a szakmai 

kutatómunkákban, a kerti munkákban és a közösségi eseményeken is.  

Ebben a félévben indítottuk el a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő önkéntes találkozóinkat is. 

Ezeken nem csak az aktuális rendezvényekre készülünk elő közösen, de szeretnénk, ha az aktivistáink 

egymást is jobban megismernék, így a későbbiekben egy szorosabb kapcsolat alakulhat ki, így még nagyobb 

kedvvel vesznek részt a rendezvényeken, továbbá önműködőbb is lehet a részvételük a szervezeten belül.   

Magánszemély pártoló tagjaink közül legtöbben meghosszabbították a tagságukat, illetve a kialakított 

támogatói fokozat lista (5 fokazat) népszerűbb az adományozók között. Így további 4 fővel gyarapodott a 

közösség.  

A Házban továbbra is üzemel az OldBlue farmergyűjtő pontja, és a Környezetbarát termékek polca, 

ahol a zöldülő háztartások felszerelését mutatjuk be és egy kis könyvtár is rendelkezésre áll 

hulladékgazdálkodási, ill. környezetvédelmi könyvekkel, magazinokkal.  

Tárgyi adományozással foglalkozó Túl sok cucc? (www.tulsokcucc.hu) weboldalunk is működik. 3 

adományfogadó és 123 felajánló regisztrált. 

A www.humusz.hu honlapunk látogatottsága meghaladta a 305.000 egyedi látogatót. 

A közösségi médiában is egyre népszerűbb a Humusz Szövetség, így a facebook oldalunkon a követőink 

száma meghaladta a 18.900 főt.  

A heti rendszerességgel kiküldött hírlevélen több, mint 3000 feliratkozó van, pedagógusoknak szóló 

hírlevelünkön pedig 1800.  

Egyesületünk több pályázaton nyert támogatást idén is, így a Zöld Forrás, Visegrádi Alap pályázatokon 

nyertünk támogatást 2019. első félévben. 

 

http://www.humusz.hu/

