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Hétvégi intenzív 

SZUPERVÁLYOG TANFOLYAM 
Héreg, 2013. június 22-23. 

 

A várva várt  
KEMENCE TANFOLYAM 
Héreg, 2013. június 28-30. 

 
ÖNELLÁTÁS KÖNYVCSOMAG  

Kedvezményes áron ajándék folyóirattal 
 

 
NYÁRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 

 
 

Június 13. (csütörtök) Budapest:  
SzuperFórum - az Önellátás Kelléktára 
Szupervályog és társai, fenntarthatóság és (környezet)-
tudatosság. Kiscsoportos konzultáció, beszélgetés szupervályog 
témában. Amennyiben a résztvevők igénylik, a ház- és kertépítésen 
kívül a munkacsoportunk által képviselt egyéb témákban is 
megosztjuk a tapasztalatainkat: háztartás, gazdálkodás, 
energiaellátás, vízgazdálkodás, hulladékkezelés, közösségépítés, 
önismeret és tudatosság, permakultúra.  
Részletek: www.szupervalyog.com/forum 
 

 
 

Június 22-23. (szombat-vasárnap) Héreg: 
Hétvégi intenzív szupervályog tanfolyam 

azoknak, akik szeretnék megismerni a 
szupervályog-technológia alapjait, és elsajátítani, 

hogy hogyan építhetnek meg néhány nap alatt 
szinte bármilyen egyszerű kerti építményt,  

tájépítő elemet.  
A SzuperVályog és Önellátás Fórum résztvevői  

5% kedvezménnyel vehetnek részt a tanfolyamon.  
Részletek: www.szupervalyog.com/minitanfolyam 

 
A kép forrása, illetve további gyönyörű és  

inspiráló szupervályog és egyéb ökoépítészeti fotók:  
www.casayburro.com 

http://www.szupervalyog.com/forum
http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
http://www.casayburro.com/
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Június 28-30. (péntek-vasárnap) Héreg: 
Kemenceépítő tanfolyam  
Azoknak, akik szeretnének megismerkedni a hagyományos 
kemencekészítés fortélyaival, és szívesen bekapcsolódnának saját 
kezűleg is az építés folyamatába. A résztvevők bepillantást nyernek a 
kemence- és tömegkályha-építés elméleti alapjaiba is, illetve 
megnézhetik, hogyan is néz ki a szupervályog/hipervályog.  
Információ: www.szupervalyog.com/kemenceepites 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Nyári előzetes a rendszeres Szupervályog tanfolyamokon és Szivárvány Napokon kívül:   
 

 Szivárvány Tréning 
 SzuperVályog építőtábor 
 SzuperVályog építési tanfolyam 

Időpontok és részletek hamarosan… 
 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

 
ÖNELLÁTÁS KÖNYVCSOMAG – Kedvezményes áron ajándék 
folyóirattal 
1) A szupervályog építés alapjai 

2) Baji Béla: Permakultúra és önellátó  

    biogazdálkodás 

3) Beszélgetések az önellátásról 

    + 

4) A Regélő c. folyóirat március-áprilisi 

száma, benne cikk a szupervályogról, illetve 

számos érdekes és hasznos írás az organikus Magyarországról /-ért (a folyóiratról 

részleteket l. az április hírlevélben ill. a honlapunkon) 

Részletek és rendelés: www.szupervalyog.com/kiadvanyok 

 

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

Oroszok bizonyítják, hogy a kisméretű organikus 
gazdaságok elláthatják élelemmel a világot 
 
Amikor igencsak javasolt, hogy az élelmiszer-termelő 
rendszerünk milliónyi organikus kiskertre és közepes családi 
gazdaságra alapuljon, szinte mindig akad valaki, aki azt mondja, 
hogy ez nem reális. Aztán gúnyosan beszólnak, hogy „Lehetetlen 
ellátni a világ növekvő népességét kertekkel, pláne organikussal.” 
Ó, igazán?! Tájékoztatta Oroszországot erről valaki?!... 
 
Folytatás: 

http://greenr.blog.hu/2013/05/31/oroszok_bizonyitjak_hogy_a_kismeretu_organikus_gazdasagok_ell
athatjak_elelemmel_a_vilagot 
 

 

http://www.szupervalyog.com/kemenceepites
http://youtube.com/watch?v=2ryOAU7wZa8
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://greenr.blog.hu/2013/05/31/oroszok_bizonyitjak_hogy_a_kismeretu_organikus_gazdasagok_ellathatjak_elelemmel_a_vilagot
http://greenr.blog.hu/2013/05/31/oroszok_bizonyitjak_hogy_a_kismeretu_organikus_gazdasagok_ellathatjak_elelemmel_a_vilagot
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SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 
 

 
Variációk egy témára - Alomszék, azaz komposzt toalett:  

 

Döbbentes tény, mégis alig tudnak róla, hogy a civilizáció egyik 
legfélresikerültebb, a környezetre legkárosabb vívmánya a 
vízöblítéses angol WC (water closet), illetve a szennyvízkezelés 
jelenlegi ("mindent a szennyvízcsatornába" módja) - tudjuk meg 
Prof. Országh József kiváló vízügyi szakember Vízönellátó 
(www.eautarcie.com) c. honlapjáról. 

Nem is gondolnánk, hogy a csatornarendszer környezetromboló 
hatásainak kiküszöbölésén túl milyen további előnyei vannak az egyik 
legegyszerűbb alternatívának, az alomszéknek. Honlapunkon bemutatjuk 
ezeket, illetve feltettük a saját készítésű alomszékünkről készült 
fotósorozatot is:  
www.szupervalyog.com/komposzt 
Hogy mit kezdjünk a feleslegessé vált WC-tartállyal? Íme egy példa . 
 
Fotók forrása és további alomszék ötletek: www.pinterest.com/netgloo/compost-toilets 

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

 
Ráadás: VADNÖVÉNY PESZTÓ SZIVFALU MÓDRA  
Ételkülönlegesség nemcsak hó végére  

Mit (t)egyen az egyszeri ember lánya, ha elfogyott a havi kosztpénz? 

Kimegy a belvárosi udvarra (vagy a kertbe, netán az erdőszélre, de egy 

erkély is megteszi), és körülnéz a zöldnövények között: Akad-e itt 

valami ehető? Lássuk csak: Néhány mángold levél (a jövő évi vetésre 

meghagyott, magba futó tavalyi tőről); erdőből betelepített ibolya, ami 

igencsak jól érzi magát a félárnyékos sarokban, és hatalmas leveleket 

növeszt. Ráadásnak pedig csak úgy magától kibújt, egyébként 

pompás lila virágokat hozó kereklevelű papsajt. Utóbbi kettő 

ehető vadnövény. Számos ilyen csoda nő körülöttünk, és kínálja 

magát, de mi már leszoktunk ezekről, mert megyünk a boltba 

vagy a piacra, és megvesszük a drága és vegyszeren, műtrágyán 

nőtt zöldségeket. Pedig pár darab vadon termő levélből (sőt az 

egyébként kidobásra, jó esetben komposztra szánt 

zöldségnövény zöldjéből is) egy kis olivaolajjal, pár gerezd 

fokhagymával és némi maradék tésztával finom pesztót 

készíthetünk néhány perc alatt. (Én egy kis maradék juhtúrót is 

találtam a hűtőben, azt is hozzákevertem.)  

http://www.eautarcie.com/
http://www.szupervalyog.com/komposzt
http://www.pinterest.com/netgloo/compost-toilets/
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A fotón a belvárosi udvarunk konyhakertje látható. A pesztóhoz használt növények mellett burjánzik itt a 

turbolya, hatalmasra nőtt a szintén erdőből betelepített sóskaborbolya, és megterem a petrezselyem, zeller, 

sőt a paradicsom is. Azt talán kevesebben tudják, hogy a fotón látható, sárgán virágzó örökzöld kerti 

mahónia nemcsak árnyékos helyen is szépen fejlődő dísznövény, de a bogyója is ehető. Egyik kedvenc 

könyvem, amelyből mindez megtanulható: Grau/Jung/Münker: Bogyósok, vadon termő 

zöldségnövények, gyógynövények (Magyar Könyvklub). Hasznos információk vannak benne nemcsak az 

ehető és gyógynövényekről, de a mérgező bogyós növényekről is (kezdő növényfelfedezők örömére). 

Szivárvány Falus telkünkön egyébként nő a vadfokhagyma is, és számos más ehető növény is. Már csak az 

olivaolajat és a tésztát kell valamivel pótolni. Ami késik, nem múlik … 

 
Zöldellő és gyümölcsöző nyarat kíván  
 
Dr. Kovács Mónika Erika 
 
a SzuperMA 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 környezettudatos szemlélet és a fenntartható életmód terjedését. Várjuk a szellemi és fizikai 
támogatásokat is: anyagi források, eszközök, önkéntes munka, szakmai és kapcsolati tőke és bármilyen egyéb segítség 
formájában. 

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”.  

mailto:info@szupervalyog.hu

