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BÚBOS ÖKOHÁZ PROJEKT FEJLEMÉNYEK 
 BÚBOSHÁZ − SZUPERVÁLYOG VÁNDORKIÁLLÍTÁS 

 „Zöld Nap” Héregen − Rendhagyó SzuperMA Nyílt Nap 

 

Rövid összefoglaló az engedélyeztetésről és a Búbosház kiállításról: 

A külterületen – mező- és erdőgazdálkodási területen – lévő telkeken (ide tartozik a zártkert is) az építési en-
gedélyeztetési eljárás folyamatának két szakasza van. Az első szakaszban ki kell vonni a művelésből a teleknek 
azt a területét, ahol majd az építkezés történik. Miután erre megkapjuk az engedélyt, indulhat maga az építési 
engedélyeztetési eljárás. Az előbbi eljárás alapvetően a földhivatal fennhatósága alá tartozik, de az ún. össze-
vont telepítési eljárás keretében a területileg illetékes járási építésügyi hivatalban egy eljárás keretében lehet 
intézni mindkét szakaszt. (Ez az ügyfélbarátabb, de egyben drágább eljárás.) A Búbosház engedélyeztetése je-
lenleg a II. szakaszban van, egészen pontosan a héten készültünk el és adtuk be az engedélyeztetéshez szüksé-
ges összes dokumentációt, terveket, műleírást, statikai és energetikai számításokat, igazolásokat, szakhatósági 
véleményeket stb. stb. Jelenleg ennek eredményére várunk.  

A két szakasz között rendeztük meg a szupervá-
lyog kiállítást a Tatabányai Járási Kormányhivatalban, 
ahol a mi építési eljárá- sunk is zajlik. Így az 
ügyünkön dolgozó hivatali szakemberek a hivatalos 
papírokon túl „testközel- ből” is megismerhették ezt 
az új technológiát, meg- szemlélhették egyedi jel-
legzetességeit, előnyeit, és a teljes ökoház projektet, 
amelynek részletes bemu- tatása meghaladná az épí-
tési eljárás dokumentáció- jának kereteit, és nem is 
szükséges ahhoz. Mivel a kiállításnak fontos része 
volt az ökoépítészet népszerűsítése is, így ezt az üzenetet is át tudtuk adni a hivatalban dolgozóknak és az oda 
látogató ügyfeleknek. Ez elég rendhagyó, sőt talán példa nélküli helyzet, és szerintünk igen szerencsés is, mert 
elősegíti, hogy gördülékenyebben kerüljenek be a gyakorlatba az új „zöld” technológiák és az ehhez társuló 
környezettudatos szemlélet is. A kiállítás segített közvetíteni az emberek változó igényeit a hivatali dolgozók 
számára. Hiszen a kiállított anyagot a helyi dolgozók is, mint érdeklődő „magánemberek” nézték meg, nem hi-
vatalos keretek között, így könnyebben megbarátkozhattak az újdonságokkal. 

A tatabányai Búbosház kiállításra tehát nemcsak a jól sikerült installáció, de a szupervályog és az 
ökoépítészet hazai ügyének előremozdítása szempontjából is büszkék vagyunk. Az előző híradásunkban eddig 
nem emeltük ki azt, hogy a Búbosház projektben nem csak a szupervályog-technológiát alkalmazzuk. A tervezé-

http://www.szupervalyog.com/kiallitas-tatabanya
http://www.szupervalyog.com/kiallitas-tatabanya
http://bubosokohaz.szupervalyog.com/
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sénél igyekeztünk a felhasználandó anyagokat és ökoépítészeti technológiákat a lehető legideálisabban 
kombinálni, hiszen mindegyiknek megvan a maga erőssége. A (szuper)vályog az épületünk teste: erős, stabil 
szerkezetével és jó hőkapacitású anyagával az épületünk váza és hőtároló tömege is egyben. A nád, a szalma 
nyomószilárdsága kisebb, és hőtárolásra sem alkalmas, de kiváló hőszigetelő. Ő kerül tehát a ház külső felületé-

re, mint a szőr vagy a bunda a testünkre, megóvva azt a kihűléstől, 
nyáron pedig a túlzott felmelegedéstől. Az earthship olcsó, újrahasz-
nosított anyagot használó, egyszerű földépítési módszer: erős szerke-
zetet építhetünk belőle, de a gumi nagymértékben rontja a fal pára-
szabályozását, így szerintünk lakótérnek nem ideális. Ugyanakkor 
remek alternatíva minden egyéb esetben (melléképület, támfal stb.).  

 
A Búbosház Projekt további különlegessége, hogy ún. 

crowdfunding – azaz közösségi finanszírozás/támogatás – kere-
tében szeretnénk megvalósítani. A közösségi támogatás egy hazánk-
ban még viszonylag fiatal, de a nagyvilágban már jó pár éve ismert és 
egyre népszerűbb lehetőség azok számára, akiknek nincsen meg a 

szükséges anyagi hátterük az ötleteik megvalósítására. Leginkább olyan projekteket érdemes erre a „porondra” 
kivinni, amelyek közérdekűek, azaz szélesebb rétegek számára jelenthetnek „hasznot”, nem csak az ötletgazda 
számára. (Ahogy az ábra mutatja, az ötlet megvalósításának eredménye visszajut az emberekhez.) Számos eset-
ben ezen projektek többé-kevésbé kiesnek a profitorientált befektetők érdekeltégi köréből, ám annál nagyobb 
érdeklődésre tarthatnak számot a tudatosodó, önállósodó „magánemberek” számára, ezért számíthatnak támo-
gatásra. A közvetett és közérdekű hasznon túl egyébként a legtöbb esetben a projektgazdák közvetlenül is ho-
norálják támogatóikat a közösségi támogatási programok keretében is 
(lehetőségeikhez mérten, pl. az elkészülő termékkel vagy egyéb szolgálta-
tással, szellemi termékkel), de elsősorban nem üzleti alapon fut a dolog.  

A crowdfunding rendszerének népszerűsítését szintén fontosnak érez-
zük ebben az elanyagiasodott, profitéhes világban mintegy ellenpéldaként 
annak megmutatására, hogy az összefogás, önzetlen segítség a jövő útja, és 
egy emberibb világ alapja. Illetve azok megerősítésére, akik akkor is bele-
vágnak az álmaik megvalósításába, és kitartanak egy jó ügy szolgálata mel-
lett, ha ez a cél nem jár gyors és nagy anyagi haszonnal, és korlátozottak az 
anyagi és emberi erőforrásaik. A crowdfunding tipikus példája a hosszú távú gondolkodásnak, annak, hogy az 
időt és energiát nem azért fektetjük be valamibe, mert gyorsan meg lehet belőle gazdagodni, vagy később jól fog 
jövedelmezni, hanem azért, mert fontos és mások számára is „nyereséggel” jár az a dolog. (Másodlagos, de nem 
elítélendő az anyagi haszon, hiszen forrásokra mindenkinek szüksége van. A cél a jó ügy, a pénz pedig ehhez az 
eszköz, és nem fordítva!) 

A közösségi támogatási projektek elkészítése és sikerre vitele komoly előkészítést és menedzselést igényel, 
így általában a már elkészült projektek önmagukban is értékes tudásbázist tartalmaznak. Munkacsoportunk is 
„lázasan” dolgozik azon, hogy a nyár folyamán el tudjuk indítani a Búbosház Projekt közösségi támogatási „pro-
cedúráját”, hiszen ennek sikerétől függ, hogy a tervezés, engedélyeztetés és előkészítés után a szupervályog 
mintaházak építése is megkezdődhessen még ebben az építési szezonban.  

 

 

Búbosház Vándorkiállítás &  
„Zöld Nap” Héregen - Rendhagyó SzuperMA Nyílt Nap 

Héreg Pásztorház, 2015. július 26-augusztus 9. 
 
A Búbosház Projekt üzenetét és a kiállítás anyagát a fentiekben leírt 
okok miatt is fontosnak tartjuk, és ezért szorgalmazzuk a kiállítás újbó-
li megrendezését. Persze – ahogy előző hírlevelünkben írtuk – azért is, 
mert hasznos ötleteket adhat mindazoknak, akik szeretnék az ottho-
nukat egészségesebbé és fenntarthatóbbá tenni. Lásd. a „Többet ész-
szel, mint pénzzel - Búbos Ötletek”-et a hírlevél végén.  

A „vándorkiállítást” a héregi Pásztorházban új installáció keretében rendezzük meg, alkalmazkodva az új 
helyszín adottságaihoz. Stílszerűen, maga a Pásztorház is építés alatt áll. Az önkormányzat egy részét már felújí-
totta a régi parasztháznak, azonban még nincsen készen. A látszólagos hátrány azonban ez esetben előny, ezért 
is örültünk a lehetőségnek, hogy itt lehet a kiállítás. A puritán környezet − nyers faanyagok, csupasz gerendák, 
terméskő fal, hiányzó padlóburkolat – nagyon jól illik az ökoépítészet témájához, az építési technológia bemuta-
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tásához. (Egyébként érdekes kontraszt lesz a kormányhivatal ultramodern épülete után. Bár, reményeink sze-
rint ott is sikerült a kiállítás hangulatát összehangolni a környezettel, l. fotósorozat.)  

A kiállítást Nieszner József, Héreg polgármestere nyitja meg július 26-án vasárnap 11.00 órakor.  
Az ünnepélyes megnyitót szeretnénk egy teljes napos programmá kiegészíteni az ökotudatosság jegyében.  
Tervezett programok a teljesség igénye nélkül (a Zöld Nap részletes programja még alakulóban): 
 
 Zöld-kvíz felnőtteknek és gyerekeknek (játékos ökoépítészeti és 

fenntarthatósági teszt)... 
 Tanfolyami részvétel és könyvsorsolás... 
 Újra "divatban" a konyhakert... avagy miért éri meg 

permakultúrás kertet művelni...  
 A házikenyér és a búbos kemence dicsérete... 
 Estefelé filmvetítés: A jövő farmja (a BBC gyönyörű és inspiráló 

ismeretterjesztő és természetfilmje)... 
 és természetesen a kiállítás megtekintése és az Szivárvány Falu − 

SzuperMA bemutató területre, a majdani Búbosház helyszínére 
tett  kirándulás keretében ismerkedés a szupervályoggal, a 
permakultúrával, a környezettudatos és egészséges életforma és 
az önellátás lehetőségeivel. 

 

A részvétel a Nyílt Napon és a kiállítás megtekintése is ingyenes! 
Adományt azonban örömmel veszünk, amellyel támogatja a 

SzuperMA Műhely munkásságát, az 
oktató és bemutató terület fejlesztését, 
és a Búbos Ökoház Projektet. 
 

A tesztkérdést Kontó Gergely szupervályog makettkészítő mesterünk bocsátotta a munkacsoportunk 
rendelkezésére :-) 

 
A Nyílt Nap résztvevőinek kedvezményes tanfolyami részvételt és könyvvá-
sárlási lehetőséget biztosítunk! 
Azaz 5% kedvezményt a kiadványainkra, illetve a júliusi szupervályog tanfolyam-
ra, amennyiben a helyszínen rendezi a jelentkező a tanfolyami előleget. 
 
Részletek: www.szupervalyog.com/nyilt-nap 

 
 

TOVÁBBI NYÁRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 

Szupervályog tanfolyam –  
június végéig kedvezményes részvételi díj 

Héreg, 2015. július 31-augusztus 5. (péntek-szerda)  

 
Következő hatnapos építési tanfolyamunk különlegessége, hogy a 
résztvevőkkel megosztjuk a Búbosház tervezése és engedélyez-
tetése során szerzett tapasztalatainkat, beépítve azt a szupervá-
lyog-technológiával kapcsolatos tudnivalókba. Amennyiben az en-
gedélyt addig megkapjuk, az I. ütemre tervezett Présház helyének 
ünnepélyes kitűzésére is sor kerülhet, de ezt ígérni nem tudjuk a 
hivatali procedúra természetéből kifolyólag. 

A tanfolyamon elsősorban a fotón látható SzuperPortán és a mellett épülő, elkészülése után zuhanyozóként 
szolgáló szupervályog kupolán gyakoroljuk a szupervályog-építést, illetve a tapasztás fortélyait.  

Akik június 30-ig jelentkeznek és kifizetik a teljes tanfolyami díjat, 10% kedvezményt kapnak a 
részvételi díjból. De ez csak egy a sok közül! A tanfolyamon való részvételt ezen felül számos egyéb mó-
don támogatjuk, hogy minél többek számára elérhető legyen ez a tudás. Részleteket lásd a tanfolyam honlap-
ján és a „Támogass, hogy támogathassunk” oldalon”. 
 
Részvételi feltételek és részletes információ a tanfolyamról: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

https://www.facebook.com/szivarvanyokohaz/photos_stream?tab=photos_albums
https://sites.google.com/a/szupervalyog.com/www/tervek
https://sites.google.com/a/szupervalyog.com/www/tanfolyam
http://bubosokohaz.szupervalyog.com/
https://sites.google.com/a/szupervalyog.com/www/kiadvanyok
https://sites.google.com/a/szupervalyog.com/www/epitesi-tanfolyam
https://sites.google.com/a/szupervalyog.com/www/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
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Szupervályog építőtábor 

Héreg, 2015. augusztus 3-9. (hétfő-szerda)  
 

Azoknak, akik nem tudnak részt venni az építési tanfolyamon, de 
szeretnék gyakorolni a szupervályog-építést. Az építőtábor során 
folytatjuk a mintaépítmények építését, illetve a SzuperPorta mozaik 
díszítését is.  
Az építőtábor résztvevői jelentős engedménnyel vehetnek részt 
a júliusi szupervályog építési tanfolyamon! A tanfolyam résztve-
vőinek érdemes tehát maradni az építőtábor végéig, mert több gya-
korlati tudásra tesznek szert, és csökken a tanfolyam költsége is. 

 Részvételi feltételek és részletes információ az építőtáborról: www.szupervalyog.com/epitotabor 

 

Szivárvány Önkéntes Napok  

Kitűzött időpontokban, illetve előzetes időpont 
egyeztetés alapján egyedi időpontban is az építési 

szezonban folyamatosan. 
 

Várjuk mindazokat, akik szívesen segítenének a Szivár-
vány Falu - SzuperMA Központ munkálataiban. 

 

Fő feladatunk aktuálisan: 
A SzuperPorta kupolájának a mozaikolása, tapasztá-
sának befejezése, tetőfedése, illetve a területen épülő 

egyéb szupervályog mintaépítmények építése, befe-
jezése. Továbbá a présház alsó szintjének tatarozása 
(szálláshely kialakítása), kertészkedés, szőlőmetszés, 

-kötözés, tereprendezés, barkácsolás stb. Nagyon 
örülnénk egy "szakácsnak" is, aki gondoskodna az étkezésünkről a munka ideje alatt. 

Hogy konkrétan milyen munkákra kerül sor, a létszámtól, az időjárástól és az adott munka prioritásától is függ. 
 

 Az önkéntesek a szupervályog tanfolyamok díjából kedvezményt kapnak!   
FONTOS: Amennyiben a tanfolyami díja egy részét szeretné ledolgozni, kérjük, időben készüljön fel erre, mert 
csak abban az esetben tudjuk elfogadni ezt a fizetési módot, ha az önköltséget és a maradék részvételi díjat 
(eszközben, munkában stb.) még a tanfolyam kezdete előtt kiegyenlíti. Részletek: 
www.szupervalyog.com/tamogatas 
 
Részletek az önkéntes napokról: www.szupervalyog.com/szivarvany-napok 

 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 
 

„Többet ésszel, mint pénzzel”  
− Búbos Ötletek nem csak házépítőknek! 

Szemelvények a Búbos Ökoház Projekt tudásbázisából 
 
Időről időre megosztunk a honlapunkon egyet-egyet azokból a hasznos 
tippekből, amelyeket a Búbos Ökoház Projektben összegyűjtöttünk. Min-
dazoknak, akik szeretnék lakóhelyüket, környezetüket szebbé, egészsége-
sebbé és fenntarthatóbbá varázsolni − lakjanak akár többlakásos városi 
bérházban, akár kertvárosban, falusi vagy tanyasi környezetben. 
A szupervályog-technológia tanítása során külön figyelmet fordítunk arra, hogy 

átadjuk mindazt a szemléletet és tudást, ami alapján környezettudatos módon 
tudjuk a hajlékunkat és a teljes életterünket kialakítani, vagy a már meglévő otthonunkat átalakítani. „Tervez-
zünk a természettel” címmel a szupervályog tankönyvünkben is külön fejezetet szántunk ennek a témának. A 
Búbosházak tervezésekor igyekeztünk ezeket a szempontokat figyelembe venni, az építési szabályok, a terület 
adottságai és a költségvetés nyújtotta lehetőségekhez mérten. A legtöbb esetben igyekszünk nemcsak környe-

http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
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zettudatos megoldásokat találni, de olyan berendezéseket, módszereket alkalmazni, amelyek különösebb 
szakképesítés nélkül, minimális gépesítéssel, házilagosan vagy kalákában is kivitelezhetők, és a lehető 
legnagyobb mértékben önellátóvá, függetlenné teszik a családot. Melyek ezek a szempontok, azaz milyen 
anyagok, eszközök, illetve tervezési és kivitelezési módszerek segítségével varázsolhatjuk otthonunkat, építen-
dő házunkat nemcsak széppé és komfortossá, de egészségessé és fenntarthatóvá? Fenntarthatóság alatt nem-
csak a lakás/ház felépítéséhez, de a hosszú távú működtetéséhez szükséges energia bevitelt is étjük. (Bevitt 
vagy primer energiának nevezzük mindazt az energiafelhasználást, amelyet a ház felépítéséhez szükséges 
anyagok előállításához és a helyszínre szállításához szükséges.) 
 
Búbos ötlet No1 − Belsőépítészet, egyedi megoldások, berendezések 
 

Belsőépítészeti megoldások esetében a pénzpazarló késztermékek helyett igyekszünk a kreativitást, az egyedi 
és kézműves ötleteket előnyben részesíteni. Polcokkal, textíliákkal, függönyökkel, ügyes tervezéssel és térala-
kítással stb. a drága és többnyire „kocka” bútorok, használati tárgyak, sőt, ajtók, ablakok is kiválthatók.  

A fenti "Búbos ötletek" fotón például egy speciális ablak, vagy ajtónyílás ötletet mutatunk be. Ezt a külön-
leges térelválasztó módszert egyedülállóan a szupervályog-technológia teszi lehetővé. A szupervályoggal ugya-
nis, anélkül, hogy az egyes sorokat megszakítanánk, speciális nyílásokat (ún. „csőablakokat”) lehet kialakítani. 
Ezek mérete bármekkora lehet (a statikai kívánalmakat is figyelembe véve), attól függően, hogy mekkora zsalut 
használunk, amin keresztül körbefuttatjuk a szupervályog tömlőt. Ez az ablakfülke bejárat (bebújónyílás) azért 
is előnyös, mert a kupolaszerkezetet statikailag nem gyengíti a megsza-
kítás nélküli, gyűrűszerűen körbefutó soroknak köszönhetően, míg az 
egyéb (négyszögletes) nyílászárók óhatatlanul is gyenge láncszemet 
alkotnak a falban, bármilyen építőanyagból is épüljön a ház. Másrészt 
egyszerűbb és költségkímélőbb megépíteni, mint egy „hagyományos 
ajtó- vagy ablaknyílást. (Pl. nem kell hozzá áthidaló, mert maga az ívelt 
szupervályog sor funkcionál áthidalóként is.) A bebújónyíláshoz nem 
szükséges ajtótok és ajtó, elegendő egy függöny, ha szeretnénk a térelvá-
lasztást fokozni, vagy egy díszpárna, ha a zajokat is ki szeretnénk szűrni. 
Persze ajtót, ablakot is bele lehet építeni, ha szükséges. 
 

A Szivárvány Faluban épülő Szuper-Porta fotóján különféle méretű és formájú  
csőablakok, illetve ajtó- és ablaknyílások láthatók. 

   

 

1. fotó: Ajtó „kukucskáló” (For-
rás: internet) 

2. fotó: Szellőző- és bevilágító 
nyílások (az épület tetején „spé-
ci” szellőző lefolyó könyökido-
mokból) (Cal-Earth) 

3. fotó: Csőablakok építés köz-
ben (Bócsa tanfolyam) 

 
További Búbos Ötletek hamarosan a holnapunkon: www.szupervalyog.com/bubos-otletek 

 

 
Pihentető és élményekben gazdag nyarat, hasznos aktív kikapcsolódást 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 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://www.szupervalyog.com/bubos-otletek
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

