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SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport 
www.szupervalyog.hu  ~  info@szupervalyog.hu  ~  +36-30-736-3821 

  

„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi)  
 

Hírlevél - 2013. október 7. 

 
AUROVILLE – A GALAXIS TERV 

félnapos rendezvény  
az indiai „jövőváros” szellemiségében   

Budapest, 2013. október 13. 
 

SZUPERVÁLYOG TANFOLYAM 
idén utoljára! 

Budapest/Héreg, október 15-20. 
Építőtábor résztvevőknek féláron! 

 

SZUPERVÁLYOG ÉPÍTŐTÁBOR 
Megújult ÖkoBankó rendszerrel 

Héreg, október 21-26. 
 
 

ŐSZI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 
 

Október 13.vasárnap, Budapest R33 Klub 

Auroville – A Galaxis Terv 
félnapos rendezvény  

az indiai „jövőváros” szellemiségében 
Auroville, az indiai spirituális ökováros érintésén 

keresztül bepillantás egy másik világba  

hangulatok, élmények, művészet… 

Multikultúrális találkozó a SzuperMA és az 

Auroville Magyarország Közhasznú Egyesület és 

Barátai szervezésében. 

 
Részletek: www.szupervalyog.com/auroville 

Facebook esemény „Auroville – A Galaxis Terv”   

 

 
Október 15-20. (kedd-vasárnap) Budapest/Héreg: 
SzuperVályog Építőtanfolyam - 2013-ban utoljára! 
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.  
Az építőtanfolyam 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.  
 
Fotó: Konbit Shelter Project, Haiti 

http://www.szupervalyog.com/auroville
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Kihagyhatatlan lehetőség! Aki végig részt vesz a tanfolyamot követő hatnapos építőtáborban,  
fél áron vehet részt a tanfolyamon!  

Részletek és jelentkezés: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 
 

 
Fotó: www.guidingstarcreations.blogspot.com 

 
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 pihenő-meditálóhely  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 és jelentkezés: www.szupervalyog.com/epitotabor 
 

 
2013. november, Budapest 

Az Építészet Hónapja a FUGA-ban 
SZUPERVÁLYOG, FÖLDZSÁK ÉS TÁRSAI c. kiállításunk 

„Hagyomány és technológia ~ játékos és organikus formák és a 

természet statikája ~ egyszerűség és luxus ~ népi és szakrális 

építészet és modern vonalvezetés ~ fenntarthatóság és kreativitás… 

Ez a szupervályog ház-, kert- és tájépítési technológia 

címszavakban. A részletekbe beavat a Szupervályog és 

Permakultúra Munkacsoport és a Mátraverebélyi Alkotóműhely 

munkaközi kiállítása.” 
FUGA Budapesti Építészeti Központ: www.fuga.org.hu 

 
A fotón a Mujdricza Péter-Pintér Ágnes által tervezett  

Mátraverebélyen építendő Szupervályog Cigánykápolna munkaközi terve No1. 

 

 
 
2013. november 23-24. (szombat-vasárnap) Budapest/Héreg: 

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
http://www.guidingstarcreations.blogspot.com/
2013_09_03/www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.fuga.org.hu/
2013_09_03/www.szivarvanytrening.valtozasok.net
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

Szivárvány Napok, barterlehetőségek ÖkoBankó-ért 

Ősztől újraindulnak a dolgos napok az épülő SzuperMA - 
Szupervályog és Permakultúra Bemutató és Oktató Központ 
területén. A segítők munkáját ÖkoBANKÓ-val jutalmazzuk, 
melyet fel tudnak használni a munkacsoport által hirdetett 
tanfolyamokon és egyéb programokon való részvételre. 
Honlapunkon és a Facebookon folyamatosan közzé tesszük 
a Szivárvány Napok időpontjait. (Legközelebbi esemény: 
Szupervályog Építőtőtábor, l. fent.) 

Az ÖkoBankó rendszerbe be tudjuk számítani az épülő 
SzuperMA Bemutató és Oktató Központ területének 
fejlesztéséhez adott eszközöket, felszerelést, („Mire van 
szükségünk?” listát l. www.szupervalyog.com/tamogatas), 

így kölcsönösen előnyös csere jöhet létre azok esetében, akik szívesen részt vennének 
tanfolyamainkon, de pénz helyett eszközzel tudnának fizetni. 

 

               
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 

 

 

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 
 

Hétvégi ház – másként…  
Habár az építési szezon lassan véget ér, érdemes a 

hideg hónapokat felhasználni a tervezgetésre, hogy 
mit is szeretnénk építeni, amint újra beköszönt a jó 

idő. Inspirációnak, íme egy hétvégi ház ötlet.  
A falak szupervályogból épültek, a tető idehaza 

készülhet szalmából, nádból, a pálmát, bambuszt 
helyettesíthetjük magyar őshonos fákkal.  

A vízmelegítő hordó határoktól és éghajlattól 
függetlenül internacionális :-)… 

 

Fotó: Kilwa Beach Lodge, Tanzánia 

 

 

Ráadás: Oltás, szemzés – tájfajták, őshonos fák 
megőrzése 

Aki az őszi Permakultúra tanfolyamunkról lemaradt, az alábbi 
Youtube filmben láthatja, hallhatja Baji Béla bemutatóját a 
gyümölcsoltás fortélyiról… 

 
Youtube: Baji Béla – Gyümölcs oltás 
www.youtube.com/watch?v=qSYNngQywVI 

 
 

http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/forum
http://www.youtube.com/watch?v=qSYNngQywVI
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Kellemes októberi napokat kíván 
 
Dr. Kovács Mónika 
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 (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 és/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

