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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. december 4. 
 

 

 Karácsonyi akciók: könyv, tanfolyam – december 31-ig 
 Garázsvásár, könyvárusítás – Budapest, december 20-21. 
 2015. Szupervályog építési tanfolyam –  

Héreg, február / április 
 2015. Szupervályog építőtábor – Héreg, április 
 Szivárvány Ház Projekt  
 Hírek, érdekességek 

 
 

PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

2014. december 31-ig: 

Karácsonyi akciók: könyv, tanfolyam  

Jelenleg rendelhető könyveink külön-külön 10% kedvezménnyel,  
bármely két vagy három könyv együtt 20%-kal olcsóbban rendelhető meg. 

Jelentős kedvezmények a jövő évi első építési tanfolyam árából. 

Részletek: www.szupervalyog.com/kiadvanyok  
www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

 

 
2014. december 20-21 (szombat-vasárnap), Budapest: 

Garázsvásár, csere-bere a Vár közelében  

Műszaki és háztartási cikk, konyhafelszerelés, edény, könyv, filmek (DVD), 
játék, dísztárgyak, sí- és sportcuccok, csecsebecsék, női cipő, ruhaféle… 
biocsicsóka és számos egyéb használt és új dolog vár gazdára. Jutányos 
áron vagy jelképes összegért. Ft-ért / Suska+Ft-ért / Suskáért a terméktől 
függően, vagy cserealapon. 

Szupervályog / Permakultúra / Felemelkedés könyv a vásár  
alkalmával 10% kedvezménnyel. 

Részletek: Facebook: www.facebook.com/events/691090160998551/?fref=ts  

 

 
Elmélet: 2015. február 27-március 1 (péntek-vasárnap), Budapest 

Gyakorlat: 2015. április 6-8 (hétfő-szerda), Héreg 

SzuperVályog Építőtanfolyam  

Új koncepció, hatékonyabb tanfolyam!  
Akinek komolyabb építési tervei vannak, házat, pincét, melléképüle-

tet stb. szeretne építeni, a hatnapos építési tanfolyamot ajánljuk. A 
tanfolyam során nemcsak az építés szakmai fogásaira, de az ívelt 

formák építészeti vonatkozásaira, épületbiológiai és ökológiai előnye-
ire, a kupolák szerkesztésének és egész életterünk (kerttől, mellék-
épületektől a házig) környezettudatos szempontok szerinti megter-

vezésének fortélyaira is kitérünk.  
Aki végig részt vesz a tanfolyamot követő építőtáborban, jelentős kedvezménnyel vehet részt a tanfolyamon! 

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.facebook.com/events/691090160998551/?fref=ts
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
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2015. április 6-12. (hétfő-vasárnap), Héreg:  

SzuperVályog Építőtábor  

Ha nincs lehetősége eljönni a tanfolyamunkra, vagy szeretne je-
lentős kedvezménnyel részt venni, íme a lehetőség. Az építőtábor 
során az épülő SzuperMa bemutató és oktató területen épülő 
mintaépítmények (Szuper-Lak, zuhanyozó, lépcső, kerti pihenő-
meditálóhely, támfal stb.) építésében vehet részt a „falazástól” a 
kupolaépítésen keresztül a tapasztásig.  
Aki végig részt vesz az építőtáborban, jelentős kedvezmény-
nyel vehet részt a február/áprilisi építési tanfolyamon!  
Korábbi tanfolyamaink résztvevőinek is ajánljuk a tábort, ha sze-
retnének gyakorolni, vagy részt venni olyan építési fázisokban is, 

amelyeket a tanfolyam során nem volt lehetőségük kipróbálni!  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitotabor 

 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 

 

Szivárvány Ökoház  
 Közösségi Támogatási Projekt 

Egy kicsi, ám minden alapvető szükségletet és komfortot 
kielégítő otthon, amely hívogatóan simul bele a tájba… em-
berléptékű harmónia, egészség, fenntarthatóság (gazdasági 
és ökológiai értelemben is). Nem tűnik irreális vágynak a 
XXI. század emberének, aki már meghódította a világűrt is. 
Mégis sokak számára egyre elérhetetlenebb álom?!  

Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor 4 évvel ezelőtt el-
határoztuk, hogy teszünk azért, hogy a fenti helyzet megvál-
tozzon. A szupervályog-építés alapjainak elsajátítása után 
több mint 3 éve önerőből dolgozunk a technológia hazai 
bevezetésén. A nehézségek és a rögös út ellenére számos eredményt értünk el a technológia népszerűsítése, 
oktatása, és kisebb építményeken való tesztelése terén. Megérett az idő arra, hogy továbblépjünk, azaz felépít-
sük az első olyan hazai szupervályog lakóházat, amelyen be tudjuk mutatni a technológia előnyeit, spe-
ciális lehetőségeit (pl. kupolaszerkezet, boltozat), illetve azt, hogy hogyan adaptáljuk a technológiát, 
azaz hogyan egészítsük ki azokkal az elemekkel, amelyek szükségesek a mi éghajlatunkhoz és kulturá-
lis szokásainkhoz igazodó lakóépületek megépítéséhez. A mintaépület megépítésének a szemléltetésen túl 
az is célja, hogy egy olyan ház épüljön fel, amelyet az érdeklődők megnézhetnek, akár egy-két napra ki is 
próbálhatnak, miközben helyben választ is kaphatnak a technológiával kapcsolatos esetleges kérdéseikre. Ez a 
„szolgáltatás” nem várható el egy magánembertől, aki a későbbiekben ilyen házat épít. További célunk, hogy 
kitapossuk az engedélyeztetés első látásra rögös útját. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy semmilyen jogszabály 

nem tiltja a vályogból való építkezést, mégis ki-
tartás kell az engedélyeztetéshez, mert a hatósá-
gok még nincsenek felkészülve ezekre az új hely-
zetekre, azaz a jelenleg szokványos kockaházas 
téglaépítéstől eltérő igényekre.  

Ennek a folyamatnak – tervezés, engedélyezte-
tés, építés – önerőből (anyagi forrás, szakembe-
rek) történő megvalósítása azonban meghaladja a 
lehetőségeinket. Ehhez kérjük az ÖN segítését / 
a TE segítségedet, hogy Nader Khalilinek, a 
szupervályog atyjának nyomdokain haladva 
minél több ember számára érvényesülhessen 
az otthonhoz jutás és az EGÉSZséges élet alap-
vető joga. 

Támogatóink értékes nyereményeket is kapnak! 

Részletek: www.szivarvanyhaz.szupervalyog.com 

 

http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szivarvanyhaz.szupervalyog.com/
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SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 

 

A SzuperBLOG – folytatódik 

Ahogy korábbi hírlevelünkben előre jeleztük, amióta kiköltöztünk a 
leendő Szivárvány Faluba, kevesebb idő jut a számítógépre és az 
internetre, így ritkulnak a hírlevelek is. A szupervályog-történetet 
személyes nézőpontból bemutató blog is hasonló sorsa jutott. A 
történet azonban folytatódik, azaz beszámolunk róla, hogy mi min-
denen munkálkodtunk az elmúlt évben, és mit üzenünk önellátásra 
törekvő „sorstársainknak”. Ajánljuk biztatásként minden másként 
gondolkodó, (környezet)tudatos embernek.  

Részletek: www.szupervalyog.blogspot.hu 

 

 

Ökológiai egészségkert - A túlélés könyve 

Mi sem ismerjük még a könyvet, de hasznosnak tűnik. Ha valaki már olvasta, szíve-
sen vesszük a visszajelzését a Szupervályog és Önfenntartás Facebook csoportban,  

vagy e-mailben (info@szueprvalyog.hu). 
Edmond Bordeaux Székely professzor írja a könyvéről: „Jelen könyvemnek legfőbb 
célja, hogy az élelmiszertermelésnek egy olyan rendszerét vezesse be, amely képessé 

teszi a kertészeti tapasztalattal kevéssé, vagy egyáltalán nem rendelkező embereket is 
arra, hogy a legkiválóbb minőségű zöldségeket, gabonaféléket és gyümölcsöket állítsák 
elő minimális földterületen, elenyésző munkával… A központi cél, olyan növényi táplá-

lékok előállítása, amelyek különösen gazdagok ásványi elemekben, vitaminokban és 
más tápanyagokban…” 

Folytatás: www.networkedblogs.com/X0IuS 

 

 

Szupervályog és permakultúra gyönyörűségek – kommentár nélkül 
 

   
 
Békés karácsonyt, és reményteli újesztendőt kívánok, és jó tervezgetést, kreatív téli készülődést azoknak, akik 
tavasszal folytatják önellátós terveik megvalósítását. 
 
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 létreho-
zása, komplex önellátó rendszerek ajánlása és oktatása (permakultúra, biogazdálkodás, organikus építészet, megújuló energiák, vízgazdálko-
dás 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 kapcso-
lati 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://www.szupervalyog.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/groups/szupervalyog/
http://www.networkedblogs.com/X0IuS
mailto:info@szupervalyog.hu

