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A pályázat első lépéseként azt kellett eldöntenünk, hogy a mi helyi viszonyaink 

ismeretében milyen programmal tudnánk leginkább hasznos információkat adni a hulladék 

csökkentés témájában. Mivel az egyesület Törökbálinton működik, így a legkézenfekvőbb 

egy a kertes családi házak lehetőségeit kihasználó megoldást volt. Végül úgy döntöttünk, 

hogy a komposztálásra hívjuk fel a figyelmet, ami tökéletesen alkalmazkodik a helyi 

adottságokhoz, mégsem kellő képen elterjedt hulladékhasznosítási forma. Az előnyeit több 

szempontból is jól ki lehet aknázni egy ilyen családi házas övezetben. Nálunk nem csak a 

háztartási maradékok kerülhetnek komposztálásra, de a kert is sokféle komposztálható dolgot 

termel. Elég csak az egész nyáron gondosan nyírt fűre gondolni, vagy a kert fáinak, bokrainak 

tömérdek levelére, és akkor még nem ejtettünk szót a kiskertben termelt zöldségek, 

gyümölcsök komposztba való részeiről. 

A döntést követően egyesületünk egyik tagja Fernengel András felajánlotta, hogy 

szívesen tartana az érdeklődőknek egy előadást arról, mért is fontos a komposztálás. Ezt 

annyival szántuk többnek és tartalmasabbnak egy szimpla előadásánál, hogy az egész 

folyamatot interaktívvá kívántuk tenni. Így a hasznos információk mellett egy működő 

komposztládát is megtekinthettek az érdeklődők. Az említett komposztláda évek óta jól be 

van járatva, így tulajdonosa első kézből származó információkat tudott nyújtani a gyakorlati 

alkalmazásról, amit, lévén kémia-biológia szakos tanár megfelelő elméleti háttértudással is ki 

tudott egészíteni. 

A rendezvényt január folyamán számos helyi médiában meghirdettük és természetesen 

felkerült egyesületünk honlapjára illetve facebook-os felületére is. Magára az eseményre 

2013. február 2-án szombaton került sor. Az összegyűltek először egy kérdőívet töltöttek ki. 

A kérdőívet hetekkel korábban készítette el az esemény házigazdája, alapos kutatómunka 

után. A 14 kérdés részletesen körüljárta a témát, és megpróbálta annak minden lehetséges 

aspektusát felölelni. Természetesen nem tudományos alapossággal, hanem közérthetően, egy 

kis humorral fűszerezve. A kérdőívben szerepeltek általános információk pl. a 

komposztládában uralkodó hőmérséklet, kezelési információk pl. kell-e nyáron öntözni a 

komposztot, illetve a hulladékok elhelyezésére vonatkozó kérdések is pl. kerülhet-e a házi 

komposztba dió levél. 

A kérdőív célja az volt, hogy elindítson egy beszélgetést a témáról. El is érte a célját. 

A kérdések-megoldások közös kielemzése során a résztvevők rengeteg kérdést tettek fel. Ezek 

nem annyira a dolog tudományos hátterére, mint inkább a praktikumára irányultak. Látszott, 

hogy többeket megfogott a dolog, és olyan konkrét dolgokra kíváncsiak, amelyek az otthoni 

megvalósítást segítik majd. Pl. „lehet-e ételmaradékot tenni a komposztba”, vagy „a 

szomszédtól hallotta, hogy büdös a komposztja mi lehet a baj vele”, vagy „a komposztban 

megjelenő lárvákat kell-e irtani vagy ártalmatlanok”, vagy „mennyi idő a kész komposzt 

megszületése és pontosan mire használható” stb. 

A megbeszélést és egy kis süteményezést követően kezdődött meg a több éve 

használatban lévő komposztláda kibontása. Ennek során jó néhány felmerülő kérdés is 

tisztázódott, méghozzá a konkrét bizonyítékok fényében. A megjelenő lárvákról kiderült, 

hogy jóindulatú rózsabogár lárvák, amik eleségül szolgálhatnak a madaraknak, így nem kell 

őket bántani. Ők a komposztképződés természetes „melléktermékei”. Az is kiderült, hogy a 

komposzt alapvetően szagtalan.  



 

 

                         A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. 

    

 
 

A láda kibontását követően jól lehetett látni az egyes rétegeket és legalul a már érett 

komposztot. Mindenkinek lehetősége volt a kész anyagot megnézni, megszagolni, 

morzsolgatni, megfogni. A résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy ez az anyag 

valóban a színtiszta természet és jól hasznosítható a kertben vagy akár a szobanövények 

esetében is. A résztvevő gyerekek megismerkedhettek a rózsabogár lárváival és megtanulták, 

hogy nem kell tőlük tartani, vagy undorodni. Bátran kezükbe is vették őket és a komposztláda 

bontásánál is segédkeztek. A komposzt kinyerése után a még nem komposztálódott rétegek 

vasvillával való összeforgatás után visszakerültek az újra felállított ládába. 

Az esemény zárásaként a részvevők között kisorsoltuk a 2 nagyméretű komposztládát 

és megköszöntük a rossz idő ellenére is igen aktív részvételt. Mindkét nyertes család nagyon 

örült az ajándéknak és a lehetőségnek, hiszen a tartalmas és látványos előadást követően már 

bátran vágnak neki a komposztálásnak. Az egyesületünkre pedig továbbra is számíthatnak, 

hiszen a komposztálással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre egyesületünk elérhetőségein 

keresztül bármikor tudunk válaszolni.  

Összességében elmondható, hogy tartalmas és hasznos program volt, ami egy a helyi 

igényeket és lehetőségeket is figyelembe vevő hulladék újrahasznosítási módszerre hívta fel a 

figyelmet. Ez úton is szeretnénk megköszönni a Humusz Szövetség és a Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatását. 


