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

  

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

 
 

Hírlevél - 2015. május 24. 
 
 

 

 Pünkösdi könyvakció − új könyvek, kiadványok 
 Szivárvány Ökoház Projekt – megújult név és tartalom 
 Búbosház − Szupervályog vándorkiállítás 
 Nyári programok, események: nyílt nap, tanfolyam, 

építőtábor, Szalmaépítő konferencia 
 Hírek, érdekességek: Jelesre vizsgázott a szupervá-

lyog a katmandui földrengésben 
 SzuperMA a Facebookon 

 
 
 

PÜNKÖSDI KÖNYVAKCIÓ − ÚJ KÖNYVEK, KIADVÁNYOK 
 
Közeleg a nyár, amikor is több idő és figyelem jut az építésre-szépítésre, kertrendezésre, a négy fal között szö-
vögetett terveink megvalósítására, és több idő jut a pihenésre, olvasásra, tudásbázisunk gyarapítására is. Ehhez 
nyújtunk egy kis kedvcsinálót könyvakciónkkal: 
Két vagy több kiadvány rendelése esetén egy 3900.- Ft értékű szupervályog CD-t adunk ajándékba, mely 
tartalmazza a szupervályog bemutató könyvünk új, bővített kiadását, illetve a Kacskaringók... a szabad-
ság felé vezető úton c. naplóregényt, továbbá számos inspiráló fotót, információs anyagot, videót.  
A kedvezmény a május 31-ig e-mail címünkre beérkezett rendelésekre vonatkozik. 

Részletek: http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok 

 
Szupervályog és ökoépítészet, permakultúra, önellátás, tudatosodás, Anasztázia… 

 

 
 

Kacskaringók?! Mi nem „akusztikus elvágyódók” vagyunk… ahogy egy kedves barátunk találóan fogalmazott. 
Azaz nemcsak összkomfortos városi lakásunk melegében álmodozunk egy újfajta, természetesebb és egészsé-
gesebb életformáról, hanem valóban kiköltöztünk az erdő szélére, tanyasi körülmények közé… Naplónkban 
számos olyan témában osztjuk meg a tapasztalatainkat, gondolatainkat és ötleteinket, sikereinket és kudarca-
inkat, amellyel óhatatlanul szembetalálkozik az ember, ha nekivág ennek az útnak. Ha kiköltözésben, közösség-
alapításban, önellátásban, a kiszolgáltatóktól való függetlenedésben gondolkodik, vagy egyszerűen „csak” nagy 
vált(oz)ás előtt áll, érdemes elolvasnia a Kacskaringók regényt.  
 
További új kiadványaink bemutatását l. a honlapunkon és az előző (március 10-i) hírlevelünkben.  
 

http://www.szupervalyog.com/kiadvany-szupervalyog
http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
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SZIVÁRVÁNY ÖKOHÁZ PROJEKT KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSSAL – MEGÚJULT NÉV ÉS TARTALOM 
„Többet ésszel, mint pénzzel” – nem csak házépítőknek 

 
A Szivárvány Ökoház Projekt és a Szivárvány Faluba tervezett szupervályog bemutató 
házak új nevet kaptak: BÚBOSHÁZ-ra lettek keresztelve.  

Hogy miért „búbos”? Mert formavilága, hangulata a búbos kemencét juttatja 
eszünkbe. Mert maga a ház is egy nagy búbos kemence: nagy tömegű, jó hőtároló falai 
télen meleget árasztanak, kellemes belső klímát nyújtanak a benne lakóknak. 

 
A szupervályog-technológia bemutatásán túl a Búbosházak tervezésénél igyekez-

tünk a felhasznált anyagokat és ökoépítészeti technológiákat (pl. vályog, szalma-
építészet, earthship) a lehető legideálisabban kombinálni, hiszen mindegyiknek 
megvan a maga erőssége. A (szuper)vályog az épületünk teste: erős, stabil szerkezeté-
vel és jó hőkapacitású anyagával az épületünk váza és hőtároló tömege is egyben. A 
nád, a szalma nyomószilárdsága kisebb, és hőtárolásra sem alkalmas, de kiváló hőszige-
telő. Ő kerül tehát a ház külső felületére, mint a szőr vagy a bunda a testünkre, megóvva 

azt a kihűléstől, nyáron pedig a túlzott felmelegedéstől. Az earthship olcsó, tönkrement autógumikat használó, 
egyszerű földépítési módszer: erős szerkezetet építhetünk belőle, de a gumi nagymértékben rontja a fal pára-
szabályozását, így lakótérnek nem ideális. Ugyanakkor remek alternatíva minden egyéb esetben (melléképület, 
támfal stb.).  
 Az is a célunk, hogy egy „egészséges kompromisszumrendszert” alakítsunk ki abból a szempontból, 
hogy az élőhelyünket környezettudatosan, gazdaságosan, és mégis a mai igényeknek megfelelően tudjuk létre-
hozni és működtetni, és az otthonunk ezenfelül szép és egészséges is legyen, és nem utolsósorban megfizethető. 
Azt látjuk ugyanis, hogy a modern ökoházak vagy passzívházak többsége a luxuskategóriába 
esik, rengeteg bevitt energiával építhető meg, sőt a fenntartása is bonyolult, költsé-
ges, és a sok elektronika miatt elektro- mos áramra van szüksége. Így pont a 
nem pénzközpontú, környezettudatos réteg nem tudja megfizetni, aki egyéb-
ként szem előtt tartaná, hogy kisebb ökológiai lábnyomot és élhető világot 
hagyjon az utódaira.  

Hosszú távon egy komplex permakultúrás tervezésen alapuló 
rendszert kívánunk felépíteni és modellként bemutatni, amely segít 
abban, hogy minél nagyobb fokú önellátásra és függetlenségre tegyünk 
szert. A rendszer tartalmazza tehát a környezettudatos építkezést és kör-
nyezetformálást, a biogazdálkodást, a szelídenergiákat és a környezetkímélő 
vízgazdálkodást, de ide tartozik a tuda- tosodás, a kultúra, az alternatív oktatás, és 
az ezeket átfogó etikus pénzgazdálkodás és közgazdaság.  

A tervek és a projekt is folyamatosan alakul, fejlődik, tökéletesedik, új ötletekkel, elemekkel gazdagszik. 
Érdemes tehát újra és újra belekukkantani. Sőt, nem csak házépítőknek érdemes áttanulmányozni, hiszen hasz-
nos és kreatív ötleteket kaphatnak mindazok, akik szeretnék az otthonukat és az életüket "többet ésszel, mint 
pénzzel" alapon egészségesebbé, "zöldebbé" és fenntarthatóbbá tenni, lakjanak akár többlakásos városi bér-
házban, akár kertvárosban, falusi vagy tanyasi környezetben. 

A közösségi finanszírozási projekt támogatóit értékes jutalmak várják! 

Részletek: www.bubosokohaz.szupervalyog.com 

 

 

http://bubosokohaz.szupervalyog.com/


 

3 

BÚBOSHÁZ - SZUPERVÁLYOG VÁNDORKIÁLLÍTÁS 

 

Az elmúlt hetekben folytattuk a szupervályog mintaház építésének előkészítését, és a tervezés-engedélyeztetés 
folyamatában is előrehaladtunk. Munkálkodásunk örvendetes eredménye, hogy lehetőségünk volt egy kiállítás 
keretében is bemutatni a SzuperMA Műhely munkásságát, és elsősorban a Szivárvány Falu − Búbosház − Szu-
pervályog Ökoház Projekt részleteit 2015. május 14-21. között a Tatabányai Kormányhivatalban. A jól sikerült, 
letisztultan izgalmas installáció nyár elején továbbvándorol, ezúttal Héregre, ahol Nieszner József pol-
gármester támogatásával a kiállítás újra megrendezésre kerül. A kiállítás időpontjáról híradással leszünk. 
A tatabányai installációnak és előkészületeinek fotóit a Búbosház Projekt Facebook-os oldalára tettük fel. A 
kiállítást Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és az alkotócsapat nyitotta meg, a megnyitó felvételeit, illetve a 
SzuperMA Műhellyel készült interjút a YouTube-on lehet megnézni.  
 

   

Mújdricza Péter (építész), 
Kontó Gergely (keramikus) 
és a Szupervályogok . 

A Búbos Présház alapja. A búbos kemence helyén Gergő bú-
bos makettjével. A tetőablak a nyári-téli napsugarakra függeszt-
ve. A tablón Péter rajzai. A fenyő alatt egy sztupa makett bújik. 

Projekt bemutató dokumentumok 
PP tömlőre applikálva és raschel 

hálóval díszítve. 
 
 

NYÁRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

A váratlan lehetőségként érkezett Búbosház kiállítás, illetve a 
héregi tatarozási munkák miatt a tavaszra hirdetett nyílt napot 
és tanfolyamot nyárra kellett halasztanunk. Ezek új időpontját 
hamarosan kitűzzük, és feltesszük a honlapunkra. A tervezett épí-
tőtábor idejében pedig önkéntes hetet tar-
tottunk. Sok kisebb-nagyobb munkával 
előrehaladtunk, köszönet érte min-
den dolgos kéznek! A tatarozás és 
tereprendezés azonban még tart, így 
előreláthatólag június végéig még 
nem leszünk fogadóképesek a 
SzuperMA bemutató területen.  

 

 

V. Szalma az építészetben konferencia 

Budapest, 2015. június 13. 9:00-18:00 
 
A konferencia célja a természetes építőanyagok − közülük is kiemelten a 
szalma − bemutatása, valamint egy ökologikusabb életmód megvalósítá-
sát segítő egyéb ötletek, technológiák ismertetése neves szakelőadók 
tolmácsolásában. Az elméleti anyagokon kívül megépült példákkal, és a 
tapasztalatok megosztásával is szeretnénk teljesebb képet adni a vályog, 
szalma, fa anyagok alkalmazásáról. Az előadások végén kérdéseket lehet 
majd feltenni az előadóknak. A részvétel ingyenes, viszont a tervezhetőség miatt regisztrációhoz kötött. 

Részletek, jelentkezés: www.szalmaepitok.hu/programok/108-v-szalma-az-epiteszetben.html 

https://www.facebook.com/szivarvanyokohaz/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.youtube.com/watch?v=6BR11SERCJk#t=34
http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
http://szalmaepitok.hu/programok/108-v-szalma-az-epiteszetben.html
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

100%-osan teljesített a szupervályog  
a katmandui földrengésben!  

 
2006-ban a Small Earth több, mint 40 dómot épített egy 
teraszos hegyoldalba, kb. 13 km-re északra Katmandutól egy 
brit jótékony célú kezdeményezés számára, mely a város 
néhány hontalan gyerekét istápolja. Az árvaház több mint 90 
gyermeknek és ápolónak ad otthont, mindannyian bizton-
ságban vannak a földrengés után, köszönhetően a szupervá-
lyogból épített házikóknak. A körülményekhez képest a 
dómok is sértetlenek maradtak, néhány felületi repedés történt a tapasztásokon (l. fotó jobbra, ill. a kö-
vetkező oldalon). Ugyanakkor a nagy téglaépület a terület közepén, mely a közösségi teret, egy irodát és egy 
kiszolgáló helyiséget foglalt magában, most statikailag nem biztonságos. A telep alatti faluban 15 ház ösz-
szedőlt és sok másik csúnyán megrongálódott, melynek következtében most az összes falubéli vászon alatt 
alszik a földeken (l. fotó a következő oldalon).  
 

További információ és részletek, illetve 
a fotók forrása: www.facebook.com/ 
PegasusChildrensProject 

 
 

 

 
 
 

 

 
Szupervályog és permakultúra gyönyörűségek – kommentár nélkül 
 

Az alábbi idézet a szupervályog-technológia vagy akár a 
Búbosház Projekt mottója is lehetne…  

„… ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet 
és nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem is egy egyszerű 
kicsi házat, négy szobával, vadszőlős tornáccal, öreg körte-
fával. Mohos legyen a teteje, s olyan kicsi legyen, hogy ne 
férjen el benne izgalom, perpatvar, békétlenség. Csak én s az, 
akit szeretek…”  

Wass Albert 
 
 
Kellemes pünkösdi hosszú hétvégét kíván,  
a SzuperMA Műhely 
 

A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a SzuperVályog & 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.facebook.com/%0bPegasusChildrensProject
http://www.facebook.com/%0bPegasusChildrensProject
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 „Búbos” 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

