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Hírlevél - 2013. január. 30. 
 

Most 150.000.- Ft értékű tanfolyami részvételt is nyerhet! 
SZUPERVÁLYOG ÉS SZIVÁRVÁNY FALU BEMUTATÓ ELŐADÁS ÉS FÓRUM 
könyvbemutatóval, értékes nyereményekkel, és még sok minden más… 

 
 
Kedves SzuperVályog és Szivárvány ÖkoFalu érdeklődők!  
 
 
Mielőtt megosztanánk Önökkel aktuális híreinket, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy még 
mindig nem késő élni a január 31-ig érvényes jelentős kedvezményeinkkel: 
 
-> Akciós szupervályog és önellátás könyvcsomag. 
-> 30.000.- Ft-os engedmény 2013-as év első szupervályog tanfolyamára; 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Februárban a következő programokra szeretnénk invitálni az érdeklődőket: 
 
Február 9-10, Budapest:  
Kalandozások a tudatunk és tudatalattink birodalmában… Szivárvány Tréning kezdőknek és 
haladóknak 
A jelenlegi tréning kiemelt témája:  "Alkotó Élet - avagy a Számodra Megfelelő Cél" 
Információ: http://szivarvanytrening.valtozasok.net/ 
 

Február 15. 17.00-20.00, Budapest: 
Szupervályog és Szivárvány Ökofalu bemutató előadás és 
beszélgetés könyvbemutatóval, értékes nyeremények 
sorsolásával (tanfolyami részvétel, könyvek)  
Információ: http://www.szupervalyog.com/eloadas-2013-02-15 
 
Február 22-24. / március 22-24. (rossz idő esetén: április 5-7.), 
Budapest / Héreg: 
Hatnapos szupervályog építési tanfolyam 
Információ: http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Hírek, érdekességek: 
 
A Facebookon létrehoztuk a következő oldalt:  

Magbörze, biokert, permakultúra 

Az oldal célja: Felajánlások, keresések, cserebere, bevált források, boltok, piacok, gazdálkodási, 
kertészkedési, ültetési tippek, linkek stb. információs felülete. Magok, palánták, facsemeték, 
szaporítandó növények, őshonos, ellenálló, tájjellegű fajták beszerzése, csereberéje stb. 
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Honlapunkon minden héten kiemelünk egy érdekes hírt, témát. Ezen a héten egy érdekes 
társasjátékot ajánlottunk: 

Hunor és Magyar Útján 

Magyar szabadalmú társasjáték gyerekeknek és felnőtteknek, amelyben minden játékos győz! 
A játék érdekessége, hogy amíg a hagyományos 
társasjátékok résztvevői egymás ellenében érik el sikereiket, 
ebben a játékban a játékosok egymást segítve érnek a célhoz. 
A magyar szabadalmú ún. "iker-szabályrendszerű" 
társasjátékban az együtt játszó gyerekek és felnőttek 
megtapasztalhatják, hogy az igazi öröm az, amikor egymást 
támogatva, együtt érünk el sikereket, és nem az, amikor 
győzelemittasan, másokat megelőzve, de egyedül érünk be a 
célba. Ráadásul a magyarság múltjáról is játszva tanulhatnak 
a résztvevők!  
Információ: http://www.szupervalyog.com/ebredezoknek 
 
Honlapunkat ebben az évben is bővítjük, igyekszünk újdonságokat, híreket, információkat feltenni 
organikus építés, (környezet)tudatosság és önellátás témában. Ettől az évtől hírleveleinket is 
feltesszük a honlapra. 
 
További szép téli napokat kíván 
 
Dr. Kovács Mónika Erika 
a 
SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport  
és a 
Szivárvány Ökofalu Közösség  
nevében. 
 
***  
A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a 
SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport tevékenységét, illetve a Szivárvány Ökofalu megszületését. Céljaink a 
szupervályog-technológia megismertetése és bevezetése Magyarországon és a térségünkben, továbbá a vidéki és városi 
helyi közösségek erősítése, ökofalvak létrehozása, komplex önellátó rendszerek ajánlása és oktatása (permakultúra, 
biogazdálkodás, organikus építészet, megújuló energiák, vízgazdálkodás stb.). Támogatásával Ön is segíti az érintettek és 
rászorulók tájékoztatását, tanfolyamok tartását és a rendszer terjedését. Várjuk a szellemi és fizikai támogatásokat is: 
anyagi források, eszközök, önkéntes munka, szakmai és kapcsolati tőke és bármilyen egyéb segítség formájában. 
 
SZUPERVÁLYOG −Ház-, kert- és tájépítési technológia „Vályogépítés új formában..." 
Web:  www.szupervalyog.hu 
Blog: http://szupervalyog.blogspot.com/ 
Mail: info@szupervalyog.hu 
FaceBook/SzuperVályog 

Ezt a levelet azért kapta, mert jelezte, hogy érdeklődik a SzuperVályog-technológia vagy a Szivárvány Falu kezdeményezés 
iránt és/vagy részt vett valamelyik találkozónkon. Amennyiben nem kér tőlünk a továbbiakban hírlevelet, tájékoztatást a 
programjainkról, kérjük, jelezze e-mailben az info@szupervalyog.hu címre. Elég annyit beírni a levél tárgyába, hogy 
„lemondás”.  
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