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

 
 

Hírlevél - 2015. március 10. 
 
 

 2015-ös SzuperMA tervek, újdonságok 
 Új könyvek, kiadványok 
 Szivárvány Ökoház Projekt 
 Megújult, kibővült támogatási rendszer 
 SzuperMA Nyílt Nap – Héreg, április 26. vasárnap 
 Szupervályog építési tanfolyam – Héreg, május 1-6. 
 Szupervályog építőtábor – Héreg, május 4-10. 
 Hírek, érdekességek: Szupervályog és SzivFalu összefoglaló 

interjú a YouTube-on, SzuperBLOG, könyv- és filmajánló… 
 SzuperMA a Facebookon 

 

 

2015-ÖS TERVEK, ÚJDONSÁGOK 
 
A téli „uborkaszezon” (már ami az építést és kerti munkákat illeti) igen aktívan és ter-
mékenyen telt. A fő csapás a kiadványaink és az információs anyagaink frissíté-
se, bővítése volt. Átdolgoztuk és kiegészítettük a szupervályog bemutató kiadvá-
nyunkat, szórólapjainkat és bemutató anyagainkat, elkészítettük a szupervályog 
tankönyv elektronikus verzióját, és végre nyomdakész állapotba került a 
SzuperBLOG alapján íródott naplóregény is. Saját kiadványainkon túl bővítettük 
az „önellátós és zöld” témákhoz kapcsolódó, nálunk is megrendelhető könyvek 
palettáját is.  

A másik fő csapás a 2015-ös évre tervezett munkák átgondolása, előkészítése 
volt. Ezt az évet elsősorban a Szivárvány ÖkoHáz Projektre szánjuk, azaz szeret-
nénk engedélyeztetni és megépíteni Szivár- vány Faluban az első hazai 
kupolás-boltozatos szupervályog bemutató- és mintaházat.  

A fő építési projekt megkezdése előtt (és menet közben is) sort kerítünk a 
SzuperPorta (szupervályog nyári lak), a zuhanyozó és alomszék, illetve egyéb 
kisebb építményeink építésének befeje- zésére is (kupolaépítés, tapasztás, mo-
zaik, tető és belső kialakítás). A terület fejlesztése, az önellátás kelléktárá-
nak bővítése, illetve a jelenlegi lakó- épület további felújítása (présház és 
borospince) is feladat erre az évre. Idén elsősorban a vízrendszer (kútjavítás, 
esővízgyűjtés, víztároló) kialakítására fókuszálunk. Folytatjuk a 
permakultúrás kertészkedést, és egy „hagyományosan” művelt szőlő 
permakultúrás szemlélettel történő átalakításába is belekezdünk. 

Természetesen folytatódnak a tanfolyamok, nyílt napok és a konzultációs lehetőség is. 
Átgondoltuk és átalakítottuk támogatási rendszerünket is, hogy még több és rugalmasabb lehetőséget 

kínáljunk a szupervályog, permakultúra és az önellátás iránt érdeklődők számára.  
Rengeteg érdekes feladat és tanulnivaló lesz tehát ebben az évben is Szivárvány Faluban, amihez várjuk 

nemcsak a tanfolyami résztvevőket, hanem az érdeklődőket, segítőket, önkénteseket, és azokat is, akik tanfo-
lyami részvételüket szeretnék „ledolgozni” vagy egyéb módon (eszközbeszámí-

tással, barterrel) megváltani.  
A kiadványokról, a SzivHáz Projektről és egyéb terveinkről bővebben 

l. alább. Az új dokumentumok letölthetők a honlapunkról.   
 

Sikeres és örömteli 2015-ös esztendőt kíván  
Dr. Kovács Mónika,  

a SzuperMA Műhely nevében 
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PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

Április 26. (vasárnap), Héreg:  

SzuperMA – szupervályog és permakultúra - Nyílt Nap 

Kérdezz-felelek a szupervályog-technológiáról, a Szivárvány Ökoház 
Projekttől, permakultúrás és önellátós tapasztalatainkról. A látogatók 

bepillantást nyerhetnek az ökoépítészet és a permakultúra szemléletén 
alapuló építési, területkialítási és kertészkedési terveinkbe, a környék 
szépségeibe és adottságaiba, az épülő szupervályog létesítményekbe. 

A részvétel ingyenes! A résztvevőknek kedvezményes tanfolyami 
jelentkezés és könyvvásárlási lehetőség! 

Részletek: www.szupervalyog.com/nyilt-nap 

 

 
Május 1-6. (péntek-szerda), Héreg 

SzuperVályog Építőtanfolyam  

Új koncepció, hatékonyabb tanfolyam, még kedvezőbb támogatási rendszer!  
Akinek komolyabb építési tervei vannak, házat, pincét, melléképületet stb. 
szeretne építeni, a hatnapos építési tanfolyamot ajánljuk. A tanfolyam so-
rán nemcsak az építés szakmai fogásaira, de az ívelt formák építészeti vo-
natkozásaira, épületbiológiai és ökológiai előnyeire, a kupolák szerkeszté-
sének, és egész életterünk (kerttől, melléképületektől a házig) környezet-
tudatos szempontok szerinti megtervezésének fortélyaira is kitérünk.  
Ebben az évben belekezdünk a Szivárvány Ökoház építésébe is (l. alább), 
így a tanfolyam résztvevői bepillantást nyerhetnek az elkészült tervekbe, 
megismerhetik az építési engedélyezési eljárás lépéseit, és részt vehetnek 
az előkészítő és alapozó munkálatokban. 

Aki végig részt vesz a tanfolyamot követő építőtáborban, jelentős kedvezménnyel vehet részt a tanfolyamon! 
Megújult támogatási rendszerünkről l. alább a Hírekben. 

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 
 

Május 4-10. (hétfő-vasárnap), Héreg:  

SzuperVályog Építőtábor  

Az építőtábor során az épülő SzuperMa bemutató és oktató területen 
épülő mintaépítmények (SzuperPorta-Nyári Lak, zuhanyozó-alomszék, 
lépcső, kerti pihenő-meditálóhely, támfal stb.) építésében vehet részt a 

„falazástól” a kupolaépítésen keresztül a tapasztásig. Reményeink sze-
rint májusban megkezdjük a Szivárvány Ökoház alapozó munkálatait is.   

Aki végig részt vesz az építőtáborban, jelentős kedvezménnyel vehet 
részt a májusi építési 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 

 

ÚJ KÖNYVEK, KIADVÁNYOK 
 
 

Szupervályog Bemutató CD: Tartalmazza a korábbi bemutató kiadvá-
nyunkat megújult címmel − „Szupervályogon innen és túl. Öko-

építészettől a permakultúráig” − és kibővült tartalommal, továbbá a 
SzuperBLOG alapján íródott naplóregényt, és számos információs 
dokumentumot, fotót, videót.  
Szupervályog Szakmai CD: Szupervályog építési szakkönyvünk 

elektronikus verziója, mely az építési tanfolyam anyagán alapul. 

Részletek: www.szupervalyog.com/kiadvany-szupervalyog 

http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szupervalyog.com/kiadvany-szupervalyog
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Kacskaringók... a szabadság felé vezető úton,  
avagy Zöldike Pintyőke fúr-farag az erdőbe’ 

A Szivárvány Históriák sorozat első kötete. A szupervályog hazai 
bevezetésének és a Szivárvány Falu kezdeményezés megalaku-

lásának története, kitekintve mindazokra a témákra, amelyek 
szembejönnek azokkal, akik természetközeli életre, önellátásra, 

nagyobb függetlenségre és kiszolgáltatottságuk csökkentésére 
törekszenek. Könyvemnek célja a mesélésen, ötletek és tapasz-
talatok megosztásán túl az, hogy üzenjek a meglévő és majdani 

„sorstársaknak” – Izmaeleknek, B-knek, Kulturális Kreatívoknak 
–, hogy tartsanak ki, mert nincsenek egyedül a változ(tat)ás rö-
gös útján.  A regényt a szupervályog bemutató CD tartalmazza.  

Részletek: www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak 

 
Újra kapható nálunk is az Ökovölgy Alapítvány igényes kivi-
telezésű, gyakorlatias, számos hasznos témát körüljáró köny-
ve, a Beszélgetések az önellátásról, sőt könyvük 2. része 
is: Az új kötet tizenöt dialógusában a Krisna-völgyi 
biogazdaság vezetői adják át tudásuk legjavát, és vallanak 
közel két évtizedes szakmai tapasztalataikról a következő 
témákban: Egészségmegőrzés, táplálkozás, életmód ~ Gyó-
gyászat, gyógyítás természetes anyagokkal ~ Natúr kozmeti-
kumok és háziszerek készítése ~ Méhészkedés ~ Tejfeldol-
gozás, a legkülönbözőbb tejtermékek előállítása, sajtkészítés 
~ Ökrök betanítása és ökrös munka ~ Építészet – vályog-

technológiák ~ Kemence építése és kenyérsütés ~ Energetika – áramtermelés, meleg víz előállítás ~ Teljes csa-
ládi gazdaság tervezése, felépítése, működése.  

Részletek: www.szupervalyog.com/kiadvany-onellatas 

 
A tudatos életmódra, önellátásra törekvők 
szinte bizonyos, hogy szembetalálkoztak már 
Vlagyimir Megre Anasztázia könyveivel. 
Anasztázia tanításaiból írt összefoglaló 
könyvet Both Gábor (Emberiség.hu) saját 
tapasztalataival, gondolataival kiegészítve 
„Útmutató az Élethez a Föld nevű boly-
gón” címmel. Hasznos olvasmány lehet 
azoknak, akik még csak ismerkednek ezzel az 
újfajta világnézettel, vagy azoknak, akik sze-

retnék megtudni, milyen tudást is rejtenek Anasztázia tanításai (a családi gazdálkodástól kezdve az orosz élet-
iskoláig), hogy kedvet kapjanak a tízkötetes Anasztázia sorozat elolvasásának.  

Részletek: www.szupervalyog.com/anasztazia 

 

SZIVÁRVÁNY ÖKOHÁZ − KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI PROJEKT 

 
Tervezzünk és építsünk a természettel! 

Szupervályog bemutató mintaház projekt 
Egy aprócska kunyhóban ugyanannyi boldogság lakhat, mint egy hatalmas palotában… 

 

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

Hosszú előkészítő munka után elérkezett a nagy pillanat a SzuperMA Műhely életében. Belevágtunk, hogy meg-
építsük az első olyan magyarországi szupervályog lakóházat, amely többek között 
 

http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://www.szupervalyog.com/kiadvany-onellatas
http://www.szupervalyog.com/anasztazia


 

4 

 hivatalos építési engedéllyel rendelkezik (az engedélyeztetést már elindítottuk); 
 kupolás és boltozatos szerkezettel bír, azaz bemutatja a szupervályog igazi statikai és esztétikai erősségét, az 

ívelt formákat; 
 szerkezetében, formavilágában és a felhasznált anyagokban illeszkedik a magyar tájba és megfelel a hazai 

éghajlat kihívásainak (pl. nádtető, hőszigetelés); 
 építése és fenntartása a lehetőségekhez mérten a legtöbb szempontból környezettudatos (a permakultúra 

alapelvei alapján terveztük); 
 és nem utolsósorban megnézhető, megtapintható, megszagolható… „kipróbálható”.  
(További szempontokat lásd a Szivárvány Ökoház Projekt egyoldalas, illetve részletes bemutatásában.) 
 

Ahhoz, hogy a szupervályog-technológia előérhetővé váljon mindazok számára, akik szép, egészséges és kör-
nyezettudatos otthonra vágynak, de nem luxus, hanem elérhető áron, a mintaház megépítése sarkalatos pont. A 
rendelkezésünkre álló anyagi és emberi erőforrások sajnos nem teszik lehetővé, hogy teljes mértékben önerő-
ből finanszírozzuk a bemutatóház engedélyeztetését és megépítését, így elhatároztuk, hogy közösségi támoga-
táshoz folyamodunk. Ehhez kérjük az ÖN segítését / a TE segít-
ségedet is. 
 

Miben tud(sz) hozzájárulni a SzivHáz Projekthez?  
 

 Anyagi támogatás; 
 Építőanyagok, berendezések: tömlő, szögesdrót, ce-

ment/mész, faanyag, nyílászárók, vasáru, vezeték (víz, vil-
lany) víz- és hőszigetelő anyagok, tetőfedő anyagok, kémény, 
tartály, hordó… stb; Nyitottak vagyunk új termékek kipró-
bálására, reklámozására is! 

 Két speciális berendezésre is szükségünk lenne, akár egy 
cég „leselejtezett” készletéből is: 1) direkt keverő gép az agyagos föld keveréséhez (ipari kenyérdagasztó 
vagy tésztakeverő gép is szóba jöhet), 2) boltozatos ház építéséhez szükséges zsaluszerkezet (alagútfúró, 
csatornaépítő, földalatti munkát végző cégek is használnak ilyeneket); 

 Önkéntes szakmunka elvégzése (földmérés, földmunka, villany- és vízszerelés, kémény- és kályhaépítés, 
nádazás, ács- és asztalosmunka, vízszigetelés, festés, burkolás…); 

 Önkéntes munka az építéshez és az „építőbrigád” ellátásához (pl. főzés); 
 3D látványterv, makettek készítése, honlap fejlesztés; 

és nem utolsó sorban  
 A mintaház projekt és a szupervályog-technológia hírének megosztása, hogy minél több támogatóhoz el-

jusson; 
 Segítség a közösségi támogatási program menedzselésében. 
 

Aki nem tudja közvetlenül támogatni a Szivárvány Ház Projektet, közvetve egyéb módokon is segítheti a 
SzuperMA Műhely munkáját, részleteket lásd a honlapunkon: www.szupervalyog.com/tamogatas. 
 

A támogatásokat mi is szeretnénk honorálni kiadványainkkal, konzultációs lehetőséggel, tanfolyami 
részvétellel, sőt vendéglátással az elkészült Szivárvány Ökoházban.  

 

További információ a ház terveiről, a tervezés, az építés és a fenn-
tartás során figyelembe vett ökológiai szempontokról és megvaló-
sítási ötletekről, a projektgazdákról, az ütemtervről, illetve a tá-
mogatóknak szánt jutalmakról a részletes projektleírásban és a 
honlapunkon található: http://szivarvanyhaz.szupervalyog.com/. 
 
Akiket érdekel, hogy milyen tervezési szempontokkal, kreatív 
ötletekkel, házilagos, pénztárcakímélő megoldásokkal lehet 
egy épületet környezettudatosan, egészségesen és kedvezőbb 
áron felépíteni, vagy akár egy már meglévő házat, lakást ily 
módon felújítani, mindenképpen érdemes elolvasnia a 

SzivHáz részletes leírását. A projekttervben ugyanis számos organikus építészeti, permakulturás és 
„zöld” megoldást gyűjtöttünk össze. 
 

Várjuk jelentkezését/jelentkezésedet, amennyiben szeretnél hozzájárulni a SzivHáz Projekt sikeres megvalósí-
tásához! 
 
 

http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://szivarvanyhaz.szupervalyog.com/
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

Szupervályog és SzivFalu összefoglaló interjú 

 
2011 decemberében Both Gábor (Emberiseg.hu) fotós-filmes, kulturá-

lis kreatív barátunk „évértékelő” interjút készített velünk, ahol be-
számoltunk a szupervályog hazai bevezetésének első évéről, eredmé-
nyeiről, további terveinkről. Néhány napja Gábor újra találkozott ve-

lünk, hogy elmeséljük neki, mi minden történt velünk − a szupervá-
lyoggal és a Szivárvány Falu kezdeményezéssel − az azóta eltelt évek-
ben. Az interjú készítésekor (kicsit betegen és némi tavaszi fáradtság-

gal a hangunkban :-) összefoglaltuk azt a színes, eseménydús, és ta-
pasztalatokkal teli utat, amit 2011 óta bejártunk, illetve beavattuk 

Gábort és rajta keresztül a nézőket 2015-ös terveinkbe is.  

-> Az interjú.      
  

 

Szivárvány Napok ÖkoBankó-ért vagy Suskáért, cserebere, bar-
terlehetőségek  
 
Az eddigiekben is egyedülálló lehetőségeket biztosítottunk, hogy minél több ember 
számára elérhetővé tegyük a szupervályog-technológia megismerését, elsajátítását: 
akciókkal, kedvezményekkel, barterrel, eszközbeszámítással, ledolgozási lehető-
séggel. Bevezettük az ÖkoBankó rendszert, amivel igény esetén a segítők munkáját 

tudjuk jutalmazni, melyet fel tudnak használni a munkacsoport által hirdetett tanfolyamokon és egyéb progra-
mokon való részvételre. Az ÖkoBankó rendszerbe be tudjuk számítani az épülő SzuperMA Bemutató és Oktató 
Központ területének fejlesztéséhez adott eszközöket, felszerelést, (a „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.  
Újdonság, hogy 2015-től a teljes tanfolyami díj ledolgozható, vagy csereberével, barterben, Suskában, 
ÖkoBankóban elszámolható! 

Részletek a támogatási lehetőségekről és kedvezményekről: www.szupervalyog.com/tanfolyam  
 

 

A SzuperBLOG – folytatódik 

A téli „uborkaszezonban” több idő jutott a naplóírásra is, ezúttal azonban 
időnként kissé elkalandoztam a szorosan vett szupervályogos-önellátós 
témáktól és a SzuperMA Műhely életének bemutatásától. Nehéz szó nélkül 
elmenni a húsba vágó kérdések mellett a mostani bizsergő (forrongó) 
közhangulatban. Így születtek írások a „hiteles” gondolatokról, azaz hogy 
miért is közügy a magánügy, és kedvenc könyvem, az Izmael-trilógia is 
szokatlan gondolatokra késztetett arról, hogy hol a helyünk a természet 
örök körforgásában, és hogy hogyan is történhetett meg, hogy az emberi-
ség zöme letért erről a harmonikus útról.  

Részletek: www.szupervalyog.blogspot.hu 

 

 

Kertészkedők figyelmébe:  
kedvencünk, a sokoldalú agyag új felhasználása  

Öntözzünk agyagedénnyel! Hatékonyabb a csepegtető öntözésnél, környezet-
barát anyag, és önmagukban is örömteli látványt nyújtanak ezek a szépsége-

sen gömbölyded agyagedények (amíg el nem „ültetjük” őket a föld alá :-).    

Részletek: Pitypangosporta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5w4XMupCHg0
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/tanfolyam
http://www.szupervalyog.blogspot.hu/
http://pitypangosporta.blogspot.hu/2015/03/ontozzunk-agyagedennyel-jon-tavasz-itt.html
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Valeyrac Exotics: Földimandulától a föld színei kukoricá-
ig. Különleges és ismert, tovább szaporítható vetőmagok 
hatalmas választéka 

 
A MagNet Ház által rendezett Zöldmag Fesztiválon ismerkedtünk meg a 
családi vállalkozásként működő Valeyrac Exotics-szal. Öröm olyan embe-
rekkel találkozni, akik nemcsak szakmailag állnak magas színvonalon, de 
kedvesek, és látszik, hogy ízig-vérig élvezik is, amit csinálnak! Miközben 
vásárolunk tőlük, mindent elmesélnek, amit az adott mag ültetéséről és 

neveléséről tudni kell, sőt, a vásárfia mellé egy-egy csomagocska különleges mag is 
átvándorol a kezünkbe csak úgy ajándékképpen „Ez a magocska nagyon szeretne hoz-
zátok kerülni” huncut megjegyzéssel. Az általuk forgalmazott magok tovább szaporít-
hatók, ami külön érték, hiszen a bolti vetőmagok jó részéről ez nem mondható el (a 
csomagoláson F1-el jelölik hibrideket). Bármily hihetetlen, de a föld színei kukorica 
sem hibrid (l. az erről szóló cikket)! 
 

Információ: http://valeyracexotics.tumblr.com/ 
www.facebook.com/valeyrac.ex 

 

 

Könyvajánló: Ernest Callenbach Ecotópia 

 
A világirodalom tele van gyöngyszemekkel… mégis egyvalami közös a legtöbb mű-
ben: az, hogy ennek a mi „civilizált” kultúránknak a paradigmája itatja át, azaz benne 
van mindaz a hitrendszer (meggyőződésrendszer), amelyet a mi kultúránk embere 
gondol a világról és a benne elfoglalt helyéről. Ez pedig oda vezetett, ahol most tar-
tunk: környezeti, gazdasági és társadalmi válsághoz. Számomra ezért üdítő olyan 
gondolkodók írásait olvasni, akiknek sikerül levenniük ezt a kulturális szemüveget, 
és meglátniuk egy alternatív világot. Jövőképet, reményt, lendületet adnak ezek az 
írások (Izmael-trilógia, Mennyei prófécia sorozat, A.C. Clark számos regénye és so-
rolhatnám). Ilyen pozitív kisugárzású könyv az Ecotópia is.   
 

„1999 tavaszán Will Weston, a Times Post rámenős sztárriportere az Elnök titkos uta-
sítására Ecotópiába látogat. Ő az első amerikai, aki a szomszédos szakadár ország földjére lép. A „barbároktól" 
való félelme és viszolygása fokozatosan rokonszenvvé majd lelkesedéssé válik. Az ökotóp környezetvédő intézkedé-
sek megváltoztatták az élet minőségét, kiegyensúlyozottabb lett a nemek közötti kapcsolat, értelmesebb a gyer-
meknevelés, etikusabb a politika. Tiszta levegőjű városokban, buja erdők ölén játékos, őszinte, szenvedélyes és sza-
bad lelkű emberek élik kiteljesedett életüket. A sok elrettentő jövőkép után végre egy üdítő, regényes utópia, mely 
jobbik énünk vágyait fejezi ki. A nyolcvanas évek amerikai zöld irodalmának egyik legnagyobb példányszámú, 
legtöbb nyelvre lefordított kötete.” 
 

A konkrét tervek és megoldások szintjén − l. Jacque Fresco Venus Project-je − , és már a megvalósulás útján járó 
közösségek − Auroville, Damanhur, Eco Yoga Villages (Öko Jóga Falvak), és számos más példa − szerte a világ-
ban mutatja, hogy szerencsére nemcsak utópia a harmonikus életforma megteremtése.  
 

 

Filmajánló: Ember- és környezetkímélő kertművelés 

 
  Mélymulcsos kertművelés, egy igazi permakultúrás praktika! 

Gyomtalanítás, ültetés, tápanyagellátás, humuszképzés, a talaj védel-
me a kiszáradástól, a talajélet kipusztulásától… mindez fáradságos, 

energiapazarló és környezetromboló szántás, ásás, permetezés nélkül.  
Élőben megtekinthető Gömörszőlősön, az Ökológiai Intézet  

A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány biokertjében.  

-> A film linkje  

További anyagok és hasznos kiadványok Gyulai Iván ökológustól: http://www.ecolinst.hu  
 

http://www.erdekesvilag.hu/egy-amerikai-farmer-szines-kukoricat-tenyesztett-ki/
http://valeyracexotics.tumblr.com/
https://www.facebook.com/valeyrac.ex
https://www.thevenusproject.com/en/
http://www.auroville.org/
http://www.damanhur.org/
http://ecoyogavillages.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E
http://www.ecolinst.hu/
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Szupervályog és permakultúra gyönyörűségek – kommentár nélkül 
 
Szupervályog ház, szép és egyedi belső terekkel: Gunoot Eco Resort, Oman   
   

   
 

Ez a szemet gyönyörködtető házikó ugyan nem szupervályogból épült, de ízelítőt ad abból a formavilágból, 
amelyet az íves falú szupervályog épületek belső terei nyújtanak… További fotók: Meseház Thaiföldön. 
 

   
 

   
 

Végül annak, aki a jelenleg megszokott, kevésbé elvarázsolt :-) méreteket és vonalvezetést kedveli: Gabriel Raia 
Carneiro, brazil ökoépítész és permakultúrás tervező projektje.  

(Forrás: www.earthbagbuilding.com/projects/casaeco.htm) 

   

   
 
 

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.homedit.com/fairy-tale-house-built-in-thailand-in-only-6-weeks/
http://www.earthbagbuilding.com/projects/casaeco.htm
mailto:info@szupervalyog.hu
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SzuperMA Műhely a Facebookon 

 

 
 

SzuperVályog (közösség) 

Szupervályog és társai (hipervályog, erxtravályog, zsákvályog), öko- avagy organikus építészet, hírek, 
információk, példák, események megosztása… 

Szupervályog és Önfenntartás (csoport) 

Az önellátás kelléktára − megosztások, tippek, kérdezz-felelek szupervályog és önellátás 
témában… A SzuperMA Műhely fotóalbumai is itt találhatók.  

Szivárvány Falu és Permakultúrás Biokert (közösség) 

Kiköltözés, gazdálkodás, ökofalu kezdeményezés, közösségalapítás… és minden ami vele jár… 

Magbörze, biokert, permakultúra (közösség)  

Kertészkedési, gazdálkodási ötletek, információk, kérdezz-felelek, vetőmag, magonc, 
csemete és termény cserebere, kereskedés… 

Szivárvány Ökoház (közösség)  

2015 tavaszán indul a kupolás-boltozatos szupervályog bemutató mintaház építése Héreg 
Szivárvány Faluban, közösségi támogatás alapon. A tervezésnél és építésnél a gyakorlatba 

ültetjük mindazt a permakultúrás és ökoépítészeti tudást, amit az elmúlt években 
magunkra szedtük. Ennek fejleményeiről, tapasztalatairól számolunk be az érdeklődőknek 

ezen az oldalon. 

Szupervályog És Permakultúra (SZÉP :-) (személy)  

Azaz ismerősei vannak, eseményeket hoz létre, ügyködik a Facebook-on, amikor a 
SzuperMA Műhely nevében akarunk megnyilvánulni, és nem magánemberként.  

Izmael és B tanításai (közösség) 

Daniel Quinn Izmael regénytrilógiája olyan ütős írás, hogyha mindenki elolvasná és elkezdene 
ebben a szellemiségben gondolkodni és cselekedni, egykettőre megváltozna a világ… Ezen az 

oldalon részleteket, gondolatokat osztunk meg ebben − és általában a tudatosodás − témában. 
Daniel Quinn az iskoláztatás rejtett programja témában is aktív… l. Summerhill Műhely. A két 

oldal témái szorosan kapcsolódnak.  

Summerhill Műhely (közösség)  

Alternatív oktatás, demokratikus és szabad iskola, otthonoktatás… Daniel Quinn az 
iskoláztatás rejtett programja témában is aktív… l. Izmael és B tanításai. A két oldal témái 

szorosan kapcsolódnak. 

Járt utat a járatlanért halaszd holnapra (közösség) 

Hiteink / meggyőződéseink fogságában − segítő avagy kártékony közmondásaink, 
szólásaink gyűjteménye, eszmecsere arról, hogy mennyire befolyásolják sorsunkat, 

jelenünket, jövőképünket ezek a mélyen belénk vésődött alapigazságok (?!). 

https://www.facebook.com/szupervalyog?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/groups/szupervalyog/
https://www.facebook.com/pages/Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny-Falu-%C3%A9s-PermaKult%C3%BAr%C3%A1s-Biokert/100827373378826?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Magb%C3%B6rze-biokert-permakult%C3%BAra/335451863235580?ref=hl
https://www.facebook.com/szivarvanyokohaz?ref=hl
https://www.facebook.com/szupervalyog.permakultura
https://www.facebook.com/pages/Izmael-%C3%A9s-B-tan%C3%ADt%C3%A1sai/709503982501760?ref=hl
https://www.facebook.com/SummerhillHungary?ref=hl
https://www.facebook.com/jartutat?ref=hl

