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Hétvégi intenzív 

SZUPERVÁLYOG TANFOLYAM 
minden hónapban: 

Héreg, 2013. július 20-21. 
 

Szupervályog ÉPÍTŐTÁBOR 
Héreg, 2013. július 22-26. 

 

Továbbra is: 

ÖNELLÁTÁS KÖNYVCSOMAG  
Kedvezményes áron ajándék folyóirattal 
 
 

NYÁRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

Július 20-21. (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 

 

Július 22-26. (hétfő-péntek) Héreg:  
SzuperVályog Építőtábor I.  
Ha nincs lehetősége eljönni a tanfolyamunkra, de 
régóta vágyik rá, hogy megtapasztalja, hogyan kell 
építeni a szupervályog-technológiával, ezen a 
nyáron két alkalommal is Öné a lehetőség! Az 
építőtáborok során a Szivárvány Falu területén 
épülő mintaépítmények  nyári konyha és 
zuhanyozó, tároló kupola, lépcső,  szupervályog 
dombház  építésében vehet részt a „falazástól” a 
kupolaépítésen keresztül a tapasztásig.  
A MINItanfolyam illetve korábbi tanfolyamaink 
résztvevőinek is ajánljuk, ha szeretnének 

gyakorolni, vagy részt venni olyan építési fázisokban is, amelyeket a tanfolyam során nem volt 
lehetőségük kipróbálni!  
A részvétel ingyenes! Részletek: www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok 

http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
http://www.casayburro.com/
http://www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok
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Augusztus 10. (szombat) Héreg: 

SzuperVályog és Szivárvány Falu Nyílt Nap  
Az épülő Szivárvány Falu újra „nyitja kapuit”! Megújuló 
elképzelésekkel, ötletekkel, és csatlakozási koncepcióval, 
illetve új honlapunkkal várjuk az érdeklődőket.  A 
látogatók bepillantást nyerhetnek a permakultúra 
szemléletén alapuló területkialítási és kertészkedési 
terveinkbe, a környék szépségeibe és adottságaiba, az 
épülő szupervályog létesítményekbe.  
A részvétel ingyenes!  
Részletek: www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com 
/szivarvanynapok 

 
 

Augusztus 11-16. (vasárnap -péntek) Héreg: 
SzuperVályog Építőtanfolyam  

Akinek komolyabb építési tervei vannak, házat, 
pincét, melléképületet stb. szeretne építeni, a 

hatnapos építési tanfolyamot ajánljuk. A 
tanfolyam során nemcsak az építés szakmai 

fogásaira, de az ívelt formák építészeti 
vonatkozásaira, az épületbiológiai és ökológiai 

előnyeire, a kupolák szerkesztésének és az egész 
életterünk (kerttől, melléképületektől a házig) 

környezettudatos szempontok szerinti 
megtervezésének fortélyaira is kitérünk.  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-
tanfolyam  

 
Augusztus 19-25. (hétfő-vasárnap) Héreg: 
SzuperVályog Építőtábor II. (l. Építőtábor I.) 

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

 
 
Őszi előzetes a rendszeres Szupervályog 
tanfolyamokon  
és Szivárvány Napokon kívül:   
 

 Permakultúra tanfolyamsorozat következő állomás 

(szeptember 27-29.) 

 SzuperVályog dombház építés (szeptember-október) 

 Szivárvány Tréning (november) 

 
Időpontok és részletek hamarosan… 
 
 

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

 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

Van egy álmunk! 
Magyarország első Summerhill Iskolája Héregen… 
Az ÖKOPORTA Alapítvány támogatásával 
 

 Vajon tanulnak-e maguktól a gyermekek, ha nem kötelező a 
tanulás, az órák látogatása? Vagy csak így tanulnak igazán?  

 Működhet-e egy iskola (vagy bármely más közösség) közös 
felelősségvállaláson és döntéseken alapuló  valódi demokratikus 
rendszerben,  alá-fölé rendeltség és tekintélyelvű hatalmi rendszer 
nélkül?  

 

Az A.S. Neill által a múlt század elején alapított angliai iskola lassan 
100 éve mutatja a példát: IGEN! Miért is nem követjük a példát?! 
Az iskola történetén alapuló tanulságos és szívhez szóló játékfilmről, 
A.S. Neill Summerhill könyvéről, melyet Fóti Péter hazai könyve is 
továbbgondol, további részleteket olvashat a honlapunkon, ahol a 

filmet is megnézheti: www.szupervalyog.com/ebredezoknek 
 

A filmet látva, a könyveket olvasva, és jó pár éves tréneri és oktatói múlttal mi beleszerettünk a 
gondolatba, és megszületett az álmunk: Hívjuk életre az első ilyen hazai iskolát Héregen, Szivárvány 
Falu közelségében, az ökofalu közösség és a hozzánk csatlakozók által támogatva és építve! A 
megvalósításhoz rendelkezésre áll az ÖKOPORTA Alapítvány is, amely készen áll felkarolni a 
kezdeményezést (www.szupervalyog.com/okoportaalapitvany). 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik csatlakoznának a kezdeményezésünkhöz! 

 

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

Egy lakókocsi apropóján – barterlehetőségek, nyeremények 
 

Leselejtezett, forgalmi nélküli, lakható lakókocsit keresünk 
adományként vagy jutányos áron a leendő Szivárvány 

ÖkoFaluba. A lakókocsit a területen állítanánk fel, és átmeneti 
lakásként szolgálna a közösség egyik tagjainak, amíg fel nem épül 

az első szupervályog szállás, majd később a bölcsőház.  
A lakókocsiért illetve egyéb eszközökért, felszerelésért 

tanfolyami részvételt is fel tudunk ajánlani, így kölcsönösen 
előnyös csere jöhet létre azok esetében, akik szívesen részt 

vennének tanfolyamainkon, de pénz helyett eszközzel 
tudnának fizetni.  

-> Hogy mire van szükségünk? Honlapunkon olvasható a lista: 
www.szupervalyog.com/tamogatas 

- > Amit kínálunk: Tanfolyamaink önellátás témában: 
Szupervályog, Permakultúra, Kemenceépítés, Szivárvány 

Közösségépítő és Önfejlesztő Tréning stb: www.szupervalyog.com/tanfolyam 
 

Nyár eleje óta hagyománnyá vált az is, hogy akik bármilyen fórumon (Facebook, internet, e-
mail lista stb.) megosztják az eseményeinket, felhívásainkat, CD-t, könyvet vagy tanfolyami 
részvételt nyerhetnek.  A Facebook-os megosztókat nyomon tudjuk követni, aki azonban egyéb 
fórumon oszt meg, attól kérünk szépen egy jelzést a következő e-mail címünkre: 
falu@szupervalyog.hu. Az aktuális lakókocsis hirdetésünket megosztók között ajándék permakultúra 
vagy szupervályog építési könyvet, a tanfolyamokat megosztók között szupervályog minikurzus és 
permakultúra tanfolyam részvételt sorsolunk ki. 
 

http://www.szupervalyog.com/ebredezoknek
http://www.szupervalyog.com/okoportaalapitvany
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/tanfolyam
mailto:falu@szupervalyog.hu
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Továbbra is: 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 

 

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

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 
 
Kemence-medence  akár szupervályogból is 

 

Mikor először eszembe ötlött a kézenfekvő gondolat, hogy 
kanyarítsunk szupervályog-medencét a már kész kemencénk 
mellé  Miért is ne fűtené annak vizét is a kemence, ha már 
úgyis begyújtottuk?! , a többiek legyintettek… Pedig én azt 
hittem, feltaláltam a spanyolviaszt! Pár nappal később nem 
kis elégedettségemre, az interneten szembetalálkoztam az 
ötlettel… Igaz, az elsőknek járó dicsőség nem az enyém, de az 
ötlet működőképes, ahogy azt mások már bebizonyították. A 
kép magáért beszél! 
Rakétakályhával is kombinálható:  
www.inspirationgreen.com/rocket-mass-heaters.html?start=40 

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

 
Ráadás: SZÚNYOGRIASZTÓ VARIÁCIÓK 

vegyszerkerülőknek 
Kellemetlen szagú és egészségtelen fújók és füstölők 

helyett hatékony a bőrbe dörzsölt extra szűz 
olivaolaj és citromolaj keveréke. Utóbbi 

helyettesíthető teafa-, bazsalikom-, rozmaring-, 
levendula- vagy eukaliptuszolajjal is. A balkonládába 

és a teraszra pedig ültessünk szúnyogűző 
kakassarkantyút (Plectranthus coleoides).  

Forrás és részletek: 

www.divany.hu/eletmod/2013/07/06/szunyogriaszto/ 

 

Pihenéssel teli és szúnyogmentes nyarat kíván  

Dr. Kovács Mónika Erika 
a SzuperMA Munkacsoport és  
a Szivárvány Ökofalu Közösség nevében 
 

http://youtube.com/watch?v=2ryOAU7wZa8
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.inspirationgreen.com/rocket-mass-heaters.html?start=40
http://www.divany.hu/eletmod/2013/07/06/szunyogriaszto/


SzuperMA Munkacsoport – SzivFalu Közösség 
 

5 

 

 
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

