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Hírlevél - 2013. április 10. 

 
 

SZUPERVÁLYOG és PERMAKULTÚRA  
TANFOLYAM MÉG MINDIG ÚJRATÖLTVE!  

 

A zord és csapadékos időjárás miatt halasz-
tanunk kellett mind a februári tanfolyam 
gyakorlati részét, mind az elméleti blokk  

megismétlését.  
Tehát még mindig nem maradt le senki a 

tavaszi szupervályog építési tanfolyamról! 
 

„Alkalmazott permakultúra, avagy permakultúra a gyakorlatban”  
Újra kapható Baji Béla permakultúra könyve! 

 
További részletek és hírek a Hírlevélben.  

 
 

TAVASZI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

Április 19-21. és 26-28. (péntek-vasárnap)  
Budapest/Héreg: 

Hatnapos szupervályog építési tanfolyam 
Információ: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 
2x3 nap elméleti és gyakorlati blokk.  
„JÓ TUDNI”, hogy a nyár folyamán tervezzük a szuper-
vályog szakmai tanfolyam megrendezését leendő 
munkatársaink és szakmai együttműködő partne-
reink (építészek, statikusok, műszaki vezetők, építő-
ipari kivitelezők, kertépítők, kertészek stb., illetve vég-
zős hallgatók) számára. A szakmai tanfolyam feltétele a 

hatnapos alaptanfolyam elvégzése. Így azokat is várjuk április 19-én, akik szeretnének bekapcso-
lódni a szupervályog-technológia szakmai munkájába, hazai bevezetésébe. 
 
Májustól nemcsak hétvégenként! 

Szivárvány Napok Héregen - tereprendezés, kertészke-
dés, építés, barkácsolás... 
A látogatók bepillantás nyerhetnek a terveinkbe, bekapcsolódhatnak a 
kerti és a szupervályog építős munkákba, megismerkedhetnek a csa-
pattal. Megújult támogatási rendszerünknek köszönhetően segítőink 
munkáját beszámítjuk a tanfolyami díjainkba. 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
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A következő önkéntes hétvége időpontját l. a honlapunkon. „JÓ TUDNI”, hogy májustól nemcsak 
hétvégenként tudunk segítőket fogadni, hanem előzetes egyeztetés alapján hétköznap is. 
www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok 
 

Május 24-26. (péntek-vasárnap) Héreg: 

Permakultúra – önellátó biogazdálkodás − tanfolyam 
A jelenlegi képzés kiemelt témája, illetve gyakorlati része:  
1) Bepillantás a városi permakultúrába, gazdálkodásba.  
2) Májusi munkálatok a kertben - kertkialakítás, palántázás, ülte-
tés.  
3) Különlegesség: "Komposztketrec" kialakítása szupervályog-
ból.  
Örömmel látjuk azokat is, akik csak egy napra tudnak jönni!  
Részletek: www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/permatanfolyam 
 
Későbbi időpontra halasztva: 
Szupervályogos-Szivárványfalus Nyílt Nap Héregen 
Az elmúlt nyáron sokan meglátogattak bennünket Héregen, a leendő 

Szivárvány Falu területén megnézni a szupervályog építkezést, és ismerkedni a csapattal. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel a 2011-ben megrendezett nagysikerű gárdonyi Szupervályog Nyílt 
Napot (www.szupervalyog.com/nyilt-nap) idén tavasszal újra megrendezzük. Ezúttal Héregen, 
ahol nemcsak a szupervályoggal, de permakultúrás, ökofalus elképzeléseinkkel és a közösséggel.  
Mivel az időjárás miatti sorozatosan csúsznak a programjaink és a területen végzett munkák, így 
sajnos a Nyílt Nap is halasztódik. Az új időpont és a részletes információk hamarosan felkerülnek 
a honlapunkra. 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 
A Szivárvány Falu kezdeményezés és a szivárványos honlap is átszervezés alatt van! Ennek 
ellenére érdemes a régi honlapunkon – www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com − körülnézni, mert 
szellemiségünkről, elképzeléseinkről, céljainkról, illetve aktuális és korábbi eseményeinkről lehet 
tájékozódni. Azonban ezen a felületen mostantól már nem frissülnek az információk. 
Hamarosan újra kitárjuk a kapuinkat, és a honlapunk is megújul! Ennek időpontját jelezni fogjuk. 

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

 

Megújult az ÖkoBankó támogatási rendszer 
 
Korábban is igyekeztünk a szerényebb lehetőségekkel rendelkező ér-
deklődők számára is elérhetővé tenni tanfolyamainkat különböző ked-
vezményekkel, egyedi megoldásokkal. Ezekről a lehetőségekről infor-

máció található a honlapunk „Támogass, hogy támogathassunk” oldalán 
(www.szupervalyog.com/tamogatas), illetve az egyes tanfolyamoknál. Ezentúl arra is lehetőség 
lesz, hogy a Szivárvány Falu területén folyó munkálatokba aktívan besegí-
tők munkáját beszámítsuk a tanfolyamokba. Részletekért írjon a 
tamogatas@szupervalyog.hu e-mail címre. 

 

 
ÖKOPORTA  Közhasznú Alapítvány  

az Egészséges Emberért és Környezetért 

http://www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok
www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/permatanfolyam
http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
http://www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
mailto:tamogatas@szupervalyog.hu
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Környezettudatos és fenntartható, egészséges és tudatos életmód, 

az emberek közötti együttműködés és a természettel való kapcsolat erősítése.  

Otthonteremtés, organikus, azaz ökoépítészet, a jövő élettere:  
Ökofalvak, alternatív lakó- és életközösségek 
 Megújuló energiák, környezetkímélő vízgazdálkodás, víztisztítás  
 Biokertészkedés, permakultúra (önfenntartó biogazdálkodás)  
 Környezettudatos vegyszer- és illatszerhasználat  
 Minimális hulladéktermelés, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás, újrafelhasználás 
 Egészségmegőrzés, szellemi és tudati fejlődés  
 Közösségépítés 
 
Ahhoz, hogy támogatni tudjuk, nekünk is szükségünk van forrásokra, támogatásokra.  
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az alapítványt, illetve szupervályog-technológia elterje-
dését, és az környezettudatos életforma iránt elkötelezett Szivárvány Falu kezdeménye-
zést. 
 
További információk és letölthető rendelkező nyilatkozat:  
www.szupervalyog.com/okoportaalapitvany 
 

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

Szerves társadalom Magyarországon – Regélő c. folyóirat 
 
Számos értékes írás és gyakorlati információ mindazok tollából, akik tenni 
akarnak és tesznek is a kis hazánkban lakók életének jobbításáért, a ma-
gyarság értékeinek megőrzéséért – legyen szó a gyógynövényismeretről, 
környezettudatos életformáról, kulturális értékeink megismeréséről stb.  
A márciusi számban cikk a szupervályogról. 
A márciusi szám bemutató filmecskéje, tartalomjegyzékkel, ízelítővel a 
honlapunkon: www.szupervalyog.com/kiadvanyok 
A folyóirat mostantól munkacsoportunktól is 

megvehető, megrendelhető. Kérjük, terjeszd a folyóirat hírét, hadd jusson el 
minél több hasonlóan gondolkodó társunkhoz!  
 

Újra kapható! Megjelent Baji Béla könyvének 3. kiadása! 
 
Értékesítőket keresünk az országban, és 
határainkon túl is!  
 
Egyre bővül a kiadványok palettája, amelyeket forgal-
mazunk. Szeretnék bővíteni a lehetőségét annak, hogy a postaköltséget 
megspórolva az ország több pontján is személyesen átvehetők legyenek 
ezek a kiadványok – Szupervályog CD és szakkönyv, Permakultúra, Gondo-

latok az önellátásról könyv, önfejlesztő kiadványaink, Regélő folyóirat stb. -, és a későbbiekben 
egyéb termékeink is. A (környezet)tudatos életforma népszerűsítésén túl, némi keresetre is szert 
tehetnek azok, akik szeretnének részt venni a kiadványok terjesztésében. Elsősorban azok jelent-
kezését várjuk, akik elkötelezettek a témák iránt (hiszen a könyvterjesztés nem a meggazdagodás 
útja…), illetve akik a kiadványok személyes átvételét is tudják biztosítani, hiszen postán mi is ki 
tudjuk küldeni azokat. Akit érdekel a dolog, további részletekért, kérjük, írjon nekünk a 
info@szupervalyog.hu e-mail címre.   

http://www.szupervalyog.com/okoportaalapitvany
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
mailto:info@szupervalyog.hu
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Szupervályog a legolvasottabb internetes 
szakmai portálon – az Építészfórumon. 
 
Reméljük az építész szakma is mindinkább felfigyel szu-
pervályogra és alternatíváira, illetve az organikus építé-
szet egyéb lehetőségeire, és hozzáteszi a szaktudásukat a 
környezettudatos és gazdaságos építési technológiák hazai 
adaptálásához és elterjesztéséhez: 
www.epiteszforum.hu/szupervalyog-es-tarsai-kiut-az-
epitoipar-apatiajabol1 

 
Végül kedvcsinálónak – egy újabb gyönyörű-
ség, amely szupervályogból is megvalósítható, 
sőt…! 

 
Rendszeresen nézelődünk az interneten újabb példák 
és ötletek után, amelyek megvalósításához a szupervá-
lyog vagy valamelyik alternatívája (hipervályog, zsák-
vályog stb.) testhezálló megoldás lehet. A félköríves 
medence megépítéséhez − akár sík terepen, akár 
domboldalon − szintén adja magát a technológia: ívelt 
forma, nagy teherbírású építmény, amely az eddig 
megoldásoknál egyszerűbben és olcsóbban kivitelez-
hető szupervályoggal.  
A képen látható gyönyörűség nemcsak vágyálom 
azoknak, akik elsajátítják a technológia alapjait!  
 

 
További − most már valóban egyre szebb − tavaszi 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, önkén-
tes 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 „lemon-
dás”.  

http://www.epiteszforum.hu/szupervalyog-es-tarsai-kiut-az-epitoipar-apatiajabol1
http://www.epiteszforum.hu/szupervalyog-es-tarsai-kiut-az-epitoipar-apatiajabol1
mailto:info@szupervalyog.hu

