
A HUMUSZ HÁZ 2019. II. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGE 

 

2019 második félévében a Humusz Szövetség egyik legjelentősebb tevékenysége továbbra is a környezeti 

nevelés, mely során sokféle korosztállyal találkozunk, óvodástól kezdve egészen a felsőoktatási hallgatókig. 

Emellett felnőtteknek is biztosítunk környezeti érzékenyítő, ismeretterjesztő programokat.  

2019 második félévében is tartottunk szemléletformáló oktatást a Humusz Házban és kertjében. 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 eszközeinek fejlesztésére ebben a félévben még nagyobb hangsúlyt fektettünk, hogy színvonalas és 

a célcsoportnak leginkább megfelelő interaktív élményadás történhessen. 

Az alábbi szemléletformáló foglalkozásaink voltak 2019. II. félévében: 

 

Dátum Program Csoport létszáma (fő) 

2019.08.09 Szabadulószoba  5 fő 

2019.10.10. Szabadulószoba  6 fő 

2019.10.11. Szabadulószoba  18 fő 

2019.10.18. Szabadulószoba  20 fő 

2019.10.24. Szabadulószoba  8 fő 

2019.11.07. Szent István Egyetem környezetpedagógia szakmai 

csoportnak előadás 

6 fő 

2019. 11. 08. Óbudai Gimnázium környezeti nevelési foglalkozás és 

szabadulószoba 

25 fő 

  

Oktatási tevékenységünk egyik eszköze, a „Pucolj ki!” szabadulószoba továbbra is népszerű program a 

Humusz Házban. Rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenésekkel együtt ebben a félévben kb. 30 

alkalommal próbálta ki diákokból vagy felnőttekből álló csapat.  

2019 második felében 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). Az őszi témák leginkább a klímaváltozás és az azzal járó lelki, 

valamint gazdasági veszélyek és megoldások témakörére épültek.  

 

 

Dátum Esemény Létszám  

2019. július 10. Conscious Cinema Budapest 40 fő 

2019. október 16.,30. 

november 6.,13.,20.,27. 

Zöld Kalandozások Programsorozat 45 fő 

2019. október 12., 19., 20. Öko Hírnök képzés 22 fő 

http://www.humusz.hu/zoldkalandozasok


 

2019 nyarán a Consciuos Cinema Budapest és a Humusz Szövetség közös szervezésében a ház kertjében 

került bemutatásra az Artifishal dokumentumfilm, amely többek között a halipar árnyoldalait mutatja be. A 

vetítés után közös beszélgetésre invitáltunk mindenkit. Jelentős számban érkeztek résztvevők az esti 

vetítésre. Rendkívül népszerű volt az esemény, így meghirdettünk még egy alkalmat filmvetítésre.  

 

Az év második felében rendszeresen megrendezésre kerül a Komposztünnep. A megvalósult 

szemléletformáló programok beszámolóiból is látszik, hogy az érdeklődés töretlen, idén is sokan tettek helyi 

szinten a szerves anyag körforgásban tartásáért. Igazán értékes programok valósultak meg bölcsődéstől 

egészen egyetemista korosztályig, Pécstől Csíkszeredáig. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 

szerves hulladék nem a kukába való. A klímavédelem egyik fontos lépése  helyben komposztálás. Célunk a 

szerves hulladékok – más néven zöld javak – mennyiségének csökkentése és körforgásban tartása!  További 

célunk, hogy ezt a tevékenységet az oktatásba is beemeljük úgy, hogy élmény legyen a tanulás. 

Ebben a félévben újra megszervezésre került az Öko Hírnök képzés. Ez egy ingyenes, 18 órás képzés, 

ahol általános iskolai (felső tagozat) és középiskolai tanárok, környezeti nevelők vehetnek részt. A képzés 

célja, hogy felvértezzük a környezeti nevelőket a klímaváltozás okozta pedagógiai kihívásokkal szemben. A 

következő évben is megszervezésre kerül a képzés, évi 3 képzést tervezünk megtartani.  

A Humusz Háznál közösségi szolgálatot végeztek középiskolás diákok is, akik heti rendszerességgel segítik 

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

közreműködéssel járulnak hozzá a Humusz működéséhez és egyszerre ismerkednek meg 

tevékenységeinkkel is. 

Szervezetünknél az év végén a regisztrált önkéntesek száma meghaladta a 300 főt. Továbbra is fogadunk 

szakmai gyakorlatra felsőoktatásban tanuló hallgatókat. Önkénteseink és gyakornokaink részt vesznek a 

napi adminisztrációban, a szakmai kutatómunkákban, a kerti munkákban és a közösségi események 

szervezésében és lebonyolításában is.  

Ebben a félévben is folytatódtak a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő önkéntes találkozóink 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 többen meghosszabbították a tagságukat, illetve a már korábban 

kialakított támogatói fokozat lista alapján jelentkeztek többen támogatónknak.  



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

ahol a zöldülő háztartások felszerelését mutatjuk be, melyet rendszeresen frissítünk.  Továbbá került a házba 

egy használt mobiltelefonokat gyűjtő doboz is, melyet a Jane Goodall Intézet jóvoltából kaptunk.  

A www.humusz.hu honlapunk látogatottsága 2019. július 1. és december 31 között meghaladta a 169.000 

egyedi felhasználót. 

Az elmúlt időszakban a közösségi médiában továbbra is  népszerű a Humusz Szövetség, így a facebook 

oldalunkon a követőink száma meghaladta a 20.000 főt. Valamint az instagram oldalunk is 2002 követővel 

rendelkezik.  

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

hírlevelünkön pedig több mint 1800 fő.  

Két legnépszerűbb adatbázisunk magas látogatottságot generált szintén. Ezek a javítóműhelyes és a 

hulladékátvevőhelyeket tömörítő adatbázisunk. Ezeket mindig igyekszünk frissíteni. 

 

http://www.humusz.hu/

