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Hírlevél - 2013. szeptember 4. 

 
SZUPERVÁLYOG TANFOLYAM 

októberig minden hónapban Héregen: 
szeptember 21-22. / október 15-20. 
Építőtábor résztvevőknek féláron! 

 

PERMAKULTÚRA TANFOLYAM 
3 segítőnek ingyenes részvétel! 

Héreg, szeptember 27-29. 
 

Már csak szeptember 8-ig: 

ÖNELLÁTÁS KÖNYVCSOMAG  
Kedvezményes áron  

ajándék Szupervályog CD-vel 
 

 

ŐSZI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 
 

Szeptember 21-22. (szombat-vasárnap) Héreg: 
2013-ban utoljára! 

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.  
Részletek: www.szupervalyog.com/minitanfolyam 

 
A kép forrása, illetve további gyönyörű és inspiráló  

építmények: www.livinearthstructures.com 
 

  

Szeptember 27-29. (péntek du.-szombat-vasárnap) Héreg: 
Permakultúra tanfolyam - önellátó biogazdálkodás és 
kerttervezés összhangban a természettel 
Baji Bélával és Baranyai Vitáliával 
A jelenlegi képzés kiemelt témája, illetve gyakorlati része: 

1) Fák oltása 
2) Növénytársítások, ültetési terv tavaszra 
3) Őszi munkálatok a kertben 

Örömmel látjuk azokat is, akik csak egy napra tudnak jönni!  
Kihagyhatatlan lehetőség! 3 fő részére ingyenes részvételi 
lehetőséget biztosítunk, amennyiben a tanfolyamot megelőző 3 
napban (szeptember 24-26.) részt vesz az előkészítő 
tereprendezési, kertészkedési munkálatokban.  

Nyertesek jelentkezési sorrendben! 
Részletek: http://permakultura.szupervalyog.com/permatanfolyam 
A kép forrása, illetve további értékes információk önellátás, biogazdálkodás témában: www.okovolgy.hu

http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
http://www.livinearthstructures.com/
http://permakultura.szupervalyog.com/permatanfolyam
http://www.okovolgy.hu/
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Október 15-20. (kedd-vasárnap) Héreg: 
2013-ban utoljára! 

SzuperVályog Építőtanfolyam  
Érdemes még az idén megtanulni a szupervályog építés 

speciális tudnivalóit, hogy a télen már megtervezhesse / 
megterveztethesse házát, egyéb építményeit, és a tavaszi 

építési szezonra készen legyen minden előkészítő teendővel, 
munkálattal. 

Amennyiben 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 egész 

életterünk (kerttől, melléképületektől a házig) 
környezettudatos szempontok szerinti megtervezésének fortélyaira is kitérünk.  

Kihagyhatatlan lehetőség! Aki végig részt vesz a tanfolyamot követő hatnapos építőtáborban,  
fél áron vehet részt a tanfolyamon!  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 
 
 

Október 21-26. (hétfő-szombat) Héreg:  
SzuperVályog Építőtábor  
Régóta vágyik rá, hogy megtapasztalja, hogyan kell 
építeni a szupervályog-technológiával?  
Ha nincs lehetősége eljönni a tanfolyamunkra, vagy 
szeretne jelentős kedvezménnyel részt venni, íme a 
lehetőség.  
Az építőtáborok során az épülő SzuperMa bemutató és 
oktató területen épülő mintaépítmények  nyári konyha 
és zuhanyozó, tároló kupola, lépcső, szupervályog kerti tó 
/ medence  építésében vehet részt a „falazástól” a 
kupolaépítésen keresztül a tapasztásig.  

Kihagyhatatlan lehetőség!  Aki végig részt vesz az építőtáborban, fél áron vehet részt a tanfolyamon!  
Korábbi tanfolyamaink résztvevőinek is ajánljuk, ha szeretnének gyakorolni, vagy részt venni olyan 
építési fázisokban is, amelyeket a tanfolyam során nem volt lehetőségük kipróbálni!  
Részletek: www.szupervalyog.com/epitotabor 
 

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

2013. november 23-24. (szombat-vasárnap) Budapest: 
Szivárvány Tréning „Zöld” alapcsoport  

Rendhagyó szemléletű megközelítés, különleges 
helyszínek  

Stressz- és konfliktuskezelő, kommunikációs és kapcsolati  
készségek fejlesztő tréning egyéneknek és közösségeknek. 

Módszerek a tudatosság, az önismeret, a személyes 
hatékonyság növelésére, és a testi-lelki egészség 

megőrzésére. 
Részletek: www.szivarvanytrening.valtozasok.net 

 
 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
www.szupervalyog.com/epitotabor
www.szivarvanytrening.valtozasok.net
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

Már csak szeptember 8. vasárnapig***! 
ÖNELLÁTÁS KÖNYVCSOMAG – Kedvezményes áron  
ajándék Szupervályog CD-vel 
Az érdeklődésre való tekintettel, nyár végéig tartó akciónkat egy 
héttel meghosszabbítottuk. Így azok sem maradnak le róla, akik 
az augusztusi szabadságról hazatérvén, a munka- és  
iskolakezdésre koncentrálva eddig nem értesültek a lehetőségről. 

A csomag tartalmazza: 
1) A szupervályog építés alapjai 

2) Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás 
3) Beszélgetések az önellátásról 

    4) Szupervályog CD,  amely tartalmazza a „A szupervályog építési 
technológia” c. ismertető kiadványt és további információs anyagokat, 

fotóalbumokat, videókat. 
Részletek és rendelés: www.szupervalyog.com/kiadvanyok 

***Aki vasárnap éjfélig elküldi a megrendelőlapot, még jogosult az akcióra! 
 

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

Egyéni, személyre szabott konzultációs lehetőség szupervályog és önellátás témákban 
Hosszabb idő, rövidebb ár, több résztvevő egy díjért! 

2013. szeptembertől jelentős kedvezménnyel  
Részletek és jelentkezés: www.szupervalyog.com/forum 

 

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

2013. szeptember 13-15. (péntek-vasárnap) Balatonkenese: 
Everness Fesztivál 2013 
„Az Everness Fesztivál 2013 egyet jelent a zenével, a mozgással, a színek, 
ízek és illatok mámorával. Három nap felejthetetlen együttlét, amikor a 
tudatos pozitív gondolkodás és az egészséges életmód jegyében a hozzánk 
hasonlóan gondolkodók körében kapcsolódhatunk ki, tanulhatunk és 
léphetünk előre az önmeghaladás útján…” 
Szombaton és vasárnap a Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság 
és Ökoépítészet sátorban Szupervályogos-permakultúrás színekben 
mi is ott leszünk, sőt mesélünk Summerhill-i szemléleten alapuló 

alternatív, demokratikus oktatással, kapcsolatos terveinkről is.   
Részletek: www.everness.hu, www.szupervalyog.com/summerhill 

 

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

Barterlehetőségek, nyeremények 

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: tamogatas@szupervalyog.hu. 

Az épülő SzuperMA Bemutató és Oktató Központ területének fejlesztéséhez szükséges 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 részben  
tudnának fizetni. 

-> Amire szükségünk van: www.szupervalyog.com/tamogatas 
- > Amit kínálunk: Tanfolyamaink önellátás témában: Szupervályog, Permakultúra, Kemenceépítés, 

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

http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/forum
http://www.everness.hu/
http://www.szupervalyog.com/summerhill
mailto:tamogatas@szupervalyog.hu
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/tanfolyam


SzuperMA Munkacsoport 
 

4 

 

Szivárvány Falu parkolópályán 

Sajnálattal adjuk hírül, hogy a Szivárvány Ökofalu kezdeményezést 2013 augusztusában „parkolópályára” 

kellett tennünk. Kimerült minden emberi és anyagi erőforrásunk, és így nem tudjuk folytatni.  

Bízunk benne, hogy nem végleges a leállás, hiszen továbbra is hiszünk benne, hogy ez egy olyan cél, amiért 

érdemes dolgozni.  

Ennek ellenére a Szivárvány Falu honlapot  szivarvanyfalu.szupervalyog.com  érintetlenül hagyjuk, így 

addig is, amíg Csipkerózsika álmát alussza, körül lehet rajta nézni, lehet belőle ötleteket, ihletet kapni… 

A Szupervályog és Permakultúra Műhelyt tovább építjük, és új célok is körvonalazódnak a láthatáron, 

többek között a legutóbb hírül adott Summerhill – demokratikus szellemiségű oktatás hazai 

megvalósításának támogatása. 
 

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

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 
 

Kerekól, Ópusztaszer (Fotó: Czifra Tamás)  

Többszintes „állatpaloták” – hagyományőrzés és praktikum 

Az ősi magyar népi építészet egyik  mára sajnos kiveszőfélben lévő  
példája a vályogból vagy téglából rakott kerekól, amelyeket 
állattarásra építettek. Némelyiket többemeletesre is készítették, alul 
voltak disznók, középen a csirkék, legfelül galambok. Sok előnye volt 
ezeknek az építményeknek: könnyű volt őket megépíteni, karban- és 
tisztán tartani (pl. kimeszelni), 
takarítani, mert nem gyűlt meg a (nem 
létező) sarkokban a penész, a kosz. Sőt, 
azt mondják a hozzáértő 
állattenyésztők, hogy a kerekólban 
nem tudta a koca véletlenül „sarokba 

szorítani” a kismalacot kitéve annak a veszélynek, hogy ráfekszik és 
agyonnyomja. A kerek építmény ívelt fala mentén a malacka el tudott 
surranni, kitérve a csapdába szorulás elől.  
A szupervályog formavilága adja magát a kerekólak építésére, így 
lehetőségünk van nemcsak a hagyományőrzésre, de állataink praktikus 
és egészséges tartására is. Ne hagyjuk, hogy elődeink értékes tudása 
elvesszék ezen a területen is! 

Fotó: Kunkovács László: Ősépítmények,  
Kós Károly Alapítvány, Örökség Könyvműhely, 2000. 

 

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

Ráadás: Természetes úszómedence házilag 

Habár vége a nyárnak, aki jövőre szeretne egy saját kis 

fürdőparadicsomot varázsolni a kertjébe, még nem késő ebben az 

évben nekilátni a megvalósításnak. Pláne, hogy a növények 

betelepítéséhez és növekedéséhez is idő kell... 

A youtube „Natural Pools - Natural Pool selfbuild” c. videón 

meg is nézhetjük, hogyan is kezdjünk neki. A medence falát, és a 

növények területének válaszfalát természetesen szupervályogból 

is megépíthetjük.  

A látvány magáért beszél! A medence nemcsak szépséges, de a 

víz tisztántartásáról a betelepített növények, állatok (halak, békák stb.) gondoskodnak, így elkerülhetjük a 

káros vegyszerek, drága víztisztító berendezések alkalmazását.  

szivarvanyfalu.szupervalyog.com
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Napsugaras-színes szeptembert kíván 
 
Dr. Kovács Mónika Erika 
a SzuperMA Munkacsoport nevében 
 

 
A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a SzuperVályog 
és PermaKultúra Munkacsoport tevékenységét, a SzuperMA Bemutató és Oktató Központ 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

