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

  

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

Hírlevél - 2013. november 5. 

 
MUNKAKÖZI No. 20. 

A SzuperMA és a Mátraverebélyi 
Alkotóműhely közös kiállítása 
a FUGA Építészeti Központban  

Budapest, 2013. november 27-ig 
 

RENDHAGYÓ NYÍLT NAP  
és közönségtalálkozó a FUGA kiállítás 

keretében  
Budapest, november 27. 

 

KARÁCSONYI AKCIÓK 
Könyvek és tanfolyami részvétel  

 
 

ŐSZI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

2013. november (27-ig), Budapest,  
FUGA Budapesti Építészeti Központ 

MUNKAKÖZI No. 20.  
SZUPERVÁLYOG, FÖLDZSÁK ÉS TÁRSAI c. kiállításunk  

az Építészet Hónapja keretében 

„Min dolgozik jelenleg a SzuperMA Munkacsoport és a Mátraverebélyi 
Alkotóműhely? Mátraverebély cserháti oldalán, a Szentkút felé 

vezető egykori gyalogos zarándokút első állomásaként szeretnénk 
megépíteni egy közösségi teret a verebélyi szegénynegyedbe, 

amelyet paradox módon Rózsadombnak hívnak. Cigánykápolnát 
emelnénk helyben kitermelt földből, szupervályog-technológiával…  

Részletek: www.szupervalyog.com/fuga, www.fuga.org.hu/munkakozi-no-20 
Fotó: Mújdricza Péter-Pintér Ágnes által tervezett Mátraverebélyen építendő Szupervályog Cigánykápolna munkaközi terve No2. 

 
 

2013. november 27., Budapest FUGA 

Rendhagyó SzuperMA Nyílt Nap a kiállítás keretében 

10.00-16.00 óra között várjuk a szupervályog és önellátás 
iránt érdeklődőket, 16.00 órától riport és kérdezz-felelek 
kerekasztal-beszélgetés és közönségtalálkozó lesz 
a FUGA Rádióval Seres Mária (Mátraverebély Polgármestere) 
és a Mátraverebélyi Alkotóműhely képviselői, Mújdricza 
Péter (a Cigánykápolna megálmodója és tervezője), a 
SzuperMA Műhely és még sokan mások közreműködésével. 
A Nyílt Napon kiadványaink is megvásárolhatók! 

Fotó: A SzuperMa Műhely legifjabb tagjai készítik a feliratot a kiállításra. 

http://www.szupervalyog.com/fuga
http://www.fuga.org.hu/munkakozi-no-20
http://fugaradio.net/
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

Karácsonyi kedvezmények  

2014. első szupervályog építési tanfolyama: 

Akik 2013. karácsonyig befizetik a teljes részvételi díjat,  
30.000.- Ft kedvezményt kapnak a tanfolyam díjából. 

Sőt, november 30-ig  a díjból további 20.000.- Ft  
engedményt adunk!  

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

Akciós könyvcsomag és önellátás könyvek: 

Részletek és rendelés: www.szupervalyog.com/kiadvanyok 
 

 

Szivárvány Napok, barterlehetőségek ÖkoBankó-ért 

Télen sem állnak le a munkálatok 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.  

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. 

 

               
FONTOS! Érdeklődőink kényelme és az egyszerűbb adminisztráció érdekében a továbbiakban 

egységesen az info@szupervalyog.hu e-mail címet használjuk akár információkérés vagy 
kapcsolatfelvétel, akár rendelés vagy tanfolyami jelentkezés ügyben írnak nekünk levelet. 

Kérjük, a jövőben ezt a címet használja, mert év végével a többi e-mail címünket kikapcsoljuk. 
Köszönjük! 

 

 

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 
 

Szupervályog nem csak gömbölyűen  

A szupervályog elsősorban az íves formákra vágyók 
fantáziáját kelti fel, hiszen gömbölyded építmények 
esetében kétségtelenül a legegyszerűbb és legolcsóbb mód-
szer.  Azonban,  mint a mellékelt ábra mutatja , azoknak 

sem kell lemondaniuk a techno-
lógia nyújtotta előnyökről, akik 
a jelenleg megszokott, egyenes 
falú épületeket szeretnének 
építeni… 
 

Fotók: Földzsák iskola Nepálban: www.thesmallworld.org/finished-earthbag-school-in-nepal  

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
mailto:info@szupervalyog.hu
http://www.thesmallworld.org/finished-earthbag-school-in-nepal
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Ráadás: Méregmentes és illatos fogpaszta recept  

Hasznos időtöltés tipp csendes őszi és téli hétvégékre… 

„Elegem lett a mérgezett fogkrémekből és egy-két verziót 
már elkészítettem a saját gyógyhatású pasztákból. Ez a mai 
tényleg nagyon finomra sikerült, ezért meg is osztom veletek. 
A legtöbb hozzávalóból elvileg mindenkinek van otthon, ha 
mégsem, érdemes a kamra tartalmát újragondolni és  
-alakítani….” 

Folytatás: http://utajovobe.eu/hirek/vegyszer/2765-meregmentes-fogpaszta-recept 

Az Út a jövőbe oldalon rengeteg egyéb hasznos írást talál a kedves olvasó! 
 
 
Jó olvasgatást és hasznos időtöltést kívánok a szürke novemberi napokra is 
 
Dr. Kovács Mónika 
a SzuperMA Műhely nevében 
 

 
A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a SzuperVályog 
és PermaKultúra Műhely 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”.  

http://utajovobe.eu/hirek/vegyszer/2765-meregmentes-fogpaszta-recept
mailto:info@szupervalyog.hu

