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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 - 2014. május 19. 

 
 

 SzuperMA Nyílt Nap – Héreg, június 7. 
 Hétvégi intenzív szupervályog tanfolyam –  

Héreg, június 8-9. 
 EVERNESS Fesztivál – szupervályog bemutatkozó 

– Balatonkenese, július 1-6. 
 Szupervályog építési tanfolyam –  

Héreg, július 14-19. 
 Szupervályog építőtábor – Héreg, július 21-26. 

 
 

PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 
 

Június 7. (szombat), Héreg: 

SzuperMA – szupervályog és permakultúra - Nyílt Nap 

A látogatók bepillantást nyerhetnek a permakultúra  
szemléletén alapuló területkialítási és kertészkedési terveinkbe, a 

környék szépségeibe és adottságaiba, az épülő szupervályog  
létesítményekbe. 

A részvétel ingyenes! A résztvevőknek kedvezményes tanfo-
lyami jelentkezés és könyvvásárlási lehetőség! 

Részletek: www.szupervalyog.com/nyilt-nap 
 

 
Június 8-9. (vasárnap és Pünkösd hétfő), Héreg: 

2014 első Szupervályog Minitanfolyama  

Ismerkedés a technológia alapjaival… elméleti bevezető és gyakorlati 
ízelítő azoknak, akiknek nincsen idejük és/vagy anyagi lehetőségük a 
„nagytanfolyamon” való részvételre, vagy akik először csak egysze-
rűbb építmények megvalósításába fognának bele. A résztvevők 
megkapják a Szupervályog építés alapjai c. tankönyvet is.  

Részletek: www.szupervalyog.com/minitanfolyam 
 

 

Július 2-6. (szerda-vasárnap) Balatonkenese:  

Az EVERNESS Fesztivál 
keretében szupervályog bemutatkozó 

A fesztivál számos érdekes programot kínál a 
tudatosodás iránt érdeklődő vagy már elkötele-

zett látogatóknak.  
A SzuperMA Műhely a "Szupervályog, 

ökoépítészet és permakultúrás tervezés – ötle-
teink és tapasztalataink az önellátás felé vezető úton" c. előadással, beszélgetéssel és kedvezmé-

nyes könyvvásárral, illetve tanfolyami jelentkezéssel várja a résztvevőket. 

http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
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Július 14-19. (hétfő-szombat) 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 a 

vályogházak és az ívelt formájú épületek építészeti vonatkozá-
saira, épületbiológiai és ökológiai előnyeire, a kupolák szer-

kesztésének és egész életterünk (kerttől, melléképületektől a 
házig) környezettudatos szempontok szerinti  

megtervezésének fortélyaira is kitérünk.  
Aki végig részt vesz a tanfolyamot követő hatnapos építőtáborban,  

fél áron vehet részt a tanfolyamon!  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

 

 
Július 21-26. (hétfő-szombat) Héreg:  
SzuperVályog Építőtábor  
Ha nincs lehetősége eljönni a tanfolyamunkra, vagy szeretne 
jelentős kedvezménnyel részt venni, itt a lehetőség.  
Az építőtábor során az épülő SzuperMa bemutató és oktató 
területen épülő mintaépítmények  nyári konyha és zuhanyozó, 
tároló kupola, lépcső, kerti pihenő-meditálóhely, kerti tavacska, 
támfal stb.  építésében vehet részt a „falazástól” a kupolaépí-
tésen keresztül a tapasztásig.  
Aki végig részt vesz az építőtáborban, fél áron vehet részt 
a július 14-19-i tanfolyamon!  

Korábbi tanfolyamaink résztvevőinek is ajánljuk a tábort, ha szeretnének gyakorolni, vagy részt venni 
olyan építési fázisokban is, amelyeket a tanfolyam során nem volt lehetőségük kipróbálni!  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitotabor 

 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 

 
 

A hulladékból épült házak jelenthetik a jövőt  

„Szemétből épült ház a hulladékhegyek csökkenté-
séért. Gumiabroncsok, PET-palackok, üvegek, alu-

mínium üdítős dobozok - legtöbbünknek bizonyára 
nem egy ház építőelemei jutnak ezekről eszünkbe, 

ám az amerikai Michael Reynolds már a '70-es évek 
óta többet lát bennük, mint kidobni való szemetet. 

Olyannyira, hogy szerinte a modern kor végterméké-
inek, a lassan lebomló hulladékoknak felhasználása 

visz közelebb egy természetközelibb élethez.  
Ennek értelmében dolgozta ki Earthship nevű rend-

szerét, amelynek részét képezi az újrahasznosított 
és természetes anyagokból való építkezés, a megújuló energiák használata és a saját termesztésű étel 

fogyasztása is…” 

Forrás és teljes cikk: http://ecolounge.hu/art/hulladekbol-epult-hazak-jelenthetik-a-jovot 
Kép forrása: www.eclectitude.com 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
www.szupervalyog.com/epitotabor
http://ecolounge.hu/art/hulladekbol-epult-hazak-jelenthetik-a-jovot
http://www.eclectitude.com/
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Személyes megjegyzés: Ha jómagam nem is építenék lakóépületet gumiabroncsból, mert a falak „lé-
legzését”, pontosabban megfelelő páraszabályozását ez a falszerkezet nem teszi lehetővé, ami egész-

ségtelen belső klímához vezet, de kiváló lehetőség bármilyen nem tartós emberi tartózkodásra szolgá-
ló melléképület, kerti építmény létrehozására (pl. támfal). Michael Reynolds amerikai építész „Hul-

ladékharcos” (Garbage warrior) c. filmjét pedig jó szívvel ajánlom, kitartása és elkötelezettsége jó 
példaként szolgál. A honlapunkról is megnyitható a Youtube-on megtalálható, magyar feliratos film: 

www.szupervalyog.com/olvasnivalo 
 
 

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 

 
 

Szupervályog és permakultúra – kerti gyönyörűségek – kommentár nélkül 

  

Forrás: Drylands Permaculture Farm, Australia, www.drylands.org.au 

 

 

Nem menekülünk semmitől, 
de önfenntartunk 

„Él egy kis közösség a második leg-
nagyobb görög szigeten. Tagjai há-
tat fordítottak a modern társada-
lomnak, jurtába költöztek, igyekez-
nek önellátókká válni. Maguk ter-
melik élelmiszerüket, maguk oldják 
meg fűtésüket és energiaellátásu-
kat, lecsatlakoztak az áramszolgál-
tatásról. Levélben mondták el az 
[origo]-nak, hogyan próbálják 

megváltoztatni a világot. Aposztolosz Szianosz volt athéni webdizájnernek és három barátjának elege 
lett a gazdasági válságból. Elegük lett abból, hogy mindig csak a nehézségekről esik szó, le akarták 
rázni a félelmet, a tehetetlenséget, a veszteségeket. Elegük lett abból, hogy a politikusoktól várják a 

http://www.szupervalyog.com/olvasnivalo
http://www.drylands.org.au/
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változást. Ezért úgy döntöttek, ők maguk lesznek a változás, amelyet el szeretnének érni a világban. 
Három éve önfenntartó közösséget alapítottak a görögországi Évia szigetén…”  
 

Látványos Youtube-os bemutató filmecskéjük meg-
nyitható a honlapunkról is: 

www.szupervalyog.com/olvasnivalo. 

Forrás és teljes cikk: www.utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-
jog/3395-nem-menekulunk-semmitol-de-onfenntartunk 

 

 

 
Kellemes májusi napokat és jó készülődést kívánok a 
közelgő építős-kertészkedős nyári hónapokra 
 
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 tájékoztatá-
sát, tanfolyamok tartását, és a környezettudatos szemlélet és a fenntartható életmód terjedését. Várjuk a szellemi és fizikai támo-
gatásokat 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 programja-
inkról, kérjük, jelezze e-mailben az info@szupervalyog.hu címre. Elég annyit beírni a levél tárgyába, hogy „lemondás”.  

http://www.szupervalyog.com/olvasnivalo
http://www.utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/3395-nem-menekulunk-semmitol-de-onfenntartunk
http://www.utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/3395-nem-menekulunk-semmitol-de-onfenntartunk
mailto:info@szupervalyog.hu

