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Búbos Ökoház Projekt fejlemények - jogerős építési engedély, további tervek  

 Fontos mérföldkő a szupervályog hazai életében, hogy 2015. július 2-án megkaptuk a 
Búbosházak (egy nádtetős kupolás présház illetve egy zöldtetős dombház) építési enge-

délyét, mely szeptember elején jogerőre is emelkedett. Ez az első olyan hivatalos épí-
tési terv és engedély Magyarországon, amely a szupervályog-technológia minden elő-
nyét kihasználó, különleges formavilágú, kupolás-boltozatos szerkezetű szupervályog 
falazatú dombházra, illetve egy nádtetős présházra készült. Külterület lévén mindkét 
ház gazdasági épület besorolást*** kapott, de minden tekintetben lakóháznak lett 
tervezve, műszaki paramétereiben és elrendezésében, a szükséges lakó- és mellékhe-

lyiségekkel és megfelelő komforttal. A házak 10 cm nádpalló hőszigetelést is kapnak. A 
gondos, permakultúrás-organikus tervezésnek (okos elrendezés, ideális tájolás stb.), a 

szupervályog-technológiának és a hőszigetelésnek köszönhetően az energetikai számítások 
alapján mindkét ház energiatakarékos „A” energetikai besorolást kapott. A jó paraméterek a hőszigetelő réteg vas-
tagságának növelésével még tovább javíthatók. A passzív ház jelleg azonban csak a kiváló fenntarthatósági paramé-
terekben mutatkozik meg, ugyanis tudatosan törekedtünk a bevitt energia 
csökkentésére, illetve a drága alapanyagok és bonyolult gépészet 
elkerülésére (l. később „Többet ésszel, mint pénzzel” ötletek). (Saj-
nos a legtöbb eddig készült passzív házat igen magas bekerülési 
költség és energia, illetve bonyolult, egyben sebezhető technoló-
gia beépítése jellemzi.)  

***Megjegyzés a gazdasági épület besoroláshoz: Az építési 
engedély szigorúsága szempontjából kicsi a különbség a gazdasági 
épület és a lakóépület között, hiszen mindkét esetben emberi tartózko-
dásra szánt építményekről van szó (pl. egy műhelyben vagy istállóban is tartósan dolgoznak 
emberek, még ha nem is laknak benne). Fontos tehát minden műszaki és biztonsági előírást betartani. A különbség 
leginkább az előírt közművekben, komfortfokozatban, a kötelező lakóhelyiségek stb. kialakításában van, továbbá 
abban, hogy kötelező az energetikai vizsgálat, a hőszigetelés, mivel télen is használják, fűtik az épületet. 

A Búbosházak részletes bemutatása és a tervek megtekinthetők a honlapunkon: 
www.bubosokohaz.szupervalyog.com  

http://bubosokohaz.szupervalyog.com/
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Búbosház crowfunding és „toborzófilm” – menedzser,  cameraman és stáb kerestetik! 

Idén sajnos nem volt lehetőségünk belevágni a Búbosházak fizikai megvalósításába. Azért is alakult így, mert szeret-
nénk a házak kivitelezéséhez szükséges crowdfunding – közösségi finanszírozás rendszerét alaposan előkészíteni és 
teljesen felkészülni a lebonyolítására, amíg jövő tavasszal el nem tudjuk kezdeni az építést. A crowfunding mibenlé-
téről előző hírlevelünkben írtunk. Ehhez keresünk olyan lelkes önkéntest (akár tanfolyami barter keretében is), aki 
segít a finanszírozási program menedzselésében, illetve további potenciális partnerek, támogatók keresésében (és 
találásában :-), a marketing stratégia kidolgozásában és megvalósításában.  

A projekt bemutató anyagát magyar és angol nyelven összeállítottuk, ez már csak végső simítást igényel. A sike-
res crowdfunding másik alappillére egy párperces figyelemfelkeltő, toborzó film. Egy ilyen kedvcsináló filmecskét 
szeretnénk tavasz elejére elkészíteni. Már megvan az ötlet, a „forgatókönyv” vázlata, és profi színházi 
rendező, Magyarországon élő spanyol bará- tom, Carlos Rodero (Miserio Prospect) vál-
lalta a film rendezését, elkészítését. A stáb felállításához azonban további 
együttműködőkre, segítőkre van szük- ségünk. Az előbb említett menedzser 
a filmforgatás előkészítésébe is be- szállhat, ha kedve tartja. Keressünk 
továbbá saját kamerával rendelke- ző cameraman-t (operatőrt, fotó-
riportert), aki Carlosszal egyeztet a storyboard (képes forgatókönyv) 
elkészítéséhez, és tavasszal a fil- met felveszi. Az előreláthatólag 4-
6 napos forgatást zömmel a héregi tanyánkon, illetve ahhoz közeli 
helyszíneken tervezzük, és szintén meg kell várnunk vele a jó időt, 
azaz előreláthatólag április második hetében lesz majd esedékes. Lelkes 
amatőrökre, színészekre vagy szí- nészjelöltekre, statisztákra is szük-
ségünk lesz mindenféle korosztályból, akik eljátsszák a párperces film törté-
netét, amelyben természetesen szere- pelni fog a szupervályog-építés is. Amint 
megvan az operatőr és a storyboard, a konkrét szereplőket is toborozni fogjuk. A 
film elkészítéséhez sajnos nincs anyagi forrásunk, de a közösségi támogatásnál felsorolt jutalmakat 
fel tudjuk ajánlani az önkéntes munka honorálására: l. Búbosház Projekt Mit kínálunk lista. Szokásos e-mail címünkre 
(info@szupervalyog.hu) várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a fenti feladatokban.  
 

Szaporodó szupervályog építési engedélyek – újra az engedélyeztetésről 
 

Péceli engedélyezett kupolás  
szupervályog ház tervrajza 

 
Sokszor érkezik hozzánk a kérdés, hogy 
lehet-e szupervályoggal hivatalosan épít-
kezni, azaz építési engedélyt kapni. A kez-
detektől hangsúlyozzuk, hogy semmilyen 
építési szabály nem mondja ki, hogy ne 
lehetne vályoggal, vagy bármilyen más, a 
jelenleg elterjedt beton-tégla stb. építési 
módoktól eltérő anyagokból építeni. A 
gyakorlatban mégis sokszor az tapasztal-
ható, hogy az építési hatóságok első reak-
ciója elutasító volt az alternatív építési 

módokra, leginkább az ilyen igények akkor még ritka és szokatlan volta miatt. Ez a gyakorlat az elmúlt években jelen-
tősen változott. A fenntarthatósági szempontok előtérbe kerülésével, az EU-s jogharmonizáció zászlaja alatt Magya-
rországon is változtak a rendelkezések. Először az általunk is többször propagált 2011. év elején kiadott „BM állás-
foglalás az egyedileg előállított építőanyagokról” rendelkezett az alternatív, helyi vagy bontott, újrahasznosított – 
azaz nem szabványosítható - építőanyagok (mint pl. a vályog) felhasználásának tudnivalóiról, majd 2013-ban jogsza-
bályváltozás is követte ezt a kedvező folyamatot (ennek részletei a honlapunkon: 
www.szupervalyog.com/jogszabaly).  

Pozitív jóslatainkat mi sem igazolja jobban, mint a lassacskán (és reméljük, a jövőben rohamosan) szaporodó hi-
vatalos szupervályog tervek és építési engedélyek. A 2014. febr. 11-i hírlevelünkben bemutatott négyzetes alapraj-
zú lakóházon, illetve a Búbosházakon kívül két újabb sikeres szupervályog engedélyeztetésről is hírt kaptunk. Az 
egyik terv (két épület) kivitelezésébe már bele is kezdett az építtető, a másik (fenti rajzon látható) kupolás épület-
együttes építését pedig – a Búbosház első ütemével egyetemben – jövő tavasszal kezdi el a terv „gazdája”. 

http://miseroprospero.blogspot.hu/
http://bubosokohaz.szupervalyog.com/mitkinalunk
mailto:info@szupervalyog.hu
http://www.szupervalyog.com/jogszabaly
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Eljött tehát az idő, hogy ökotudatos szemléletű, szupervályog iránt elkötelezett kivitelezőt találjunk 
a leendő szupervályog házak építéséhez! 

Előbbi hírek tükrében és a szaporodó megkereséseken felbuzdulva, megérett az idő arra, hogy bővítsük a SzuperMA 
csapatot olyan kivitelezővel (brigáddal), aki együttműködve velünk vállalja a jelenlegi – már engedélyezett – és a 
jövőbeni tervek megépítését.  Mivel tavasszal már indulnak a munkák, szeretnénk a legközelebbi (december elején 
induló) tanfolyamunkon (l. alább) a kivitelező partnereket kiképezni. Éppen azért még ebben az évben, hogy időben 
tudjunk készülni a tavaszi munkálatokra, a tél folyamán meg tudjuk ismertetni és átbeszélni a terveket a leendő kivi-
telezővel, és a tavaszi gyakorlati tanfolyam után minél hamarabb meg tudjuk kezdeni az építkezés(eke)t. Várjuk tehát 
az érdeklődők jelentkezését! 
 

 

Nyári-őszi beszámoló: Búbosház Vándorkiállítás, SzuperMA 
kreatív munkálatok, önkéntes napok  

2015 a Búbosházak tervezése, engedélyeztetése, a közösségi támoga-
tási projekt kidolgozása körül forgott. Két kiállítás keretében is bemu-
tattuk a terveket és a teljes projektet, ami messze túlmutat egy új 
építési technológia bevezetésén.  

A Tatabányai Kormányhivatalból a Héregi Pásztorházba költö-
zött Búbosház Vándorkiállítás és a Nyílt Nap jól sikerült. Köszönjük 
minden résztvevőnek, hogy megtisztelt a jelenlétével, és hálásak 
vagyunk mindazoknak, akik munkájukkal, elemózsiájukkal hozzájárul-

tak a rendezvény sikeréhez!  
Az év másik fő csapása a héregi SzuperMA terület fejlesztése volt. Ter-

veink szerint ezt a telet már végig a „tanyán” fogjuk tölteni, rengeteg már 
elvégzett munka van mögöttünk, de a tél beálltáig és télen is még sok el-
végzendő feladat vár ránk. A Budai Vár aljában lévő lakásunkat-SzuperMA 
találkozóhelyünket ez év augusztusa óta lakáshotelként és kisebb trénin-
gek, találkozók helyszíneként üzemeltetjük a szállodáknál jóval kedvezőbb 
áron, ezzel is támogatva, hogy tudjuk folytatni a szupervályogos utunkat. 
Megköszönjük, ha megosztják a lehetőséget, közvetve ezzel is előmozdít-
ják/segítik a SzuperMA Műhely célkitűzéseit.            A lakás megtekinthető: 

 www.facebook.com/campsisterrace, www.airbnb.hu/rooms/7608434. 
A héregi munkálatok a jelenlegi lakóhelyünkként és vendégeink illetve önkénteseink szálláshelyéül szolgáló régi 

vályogház lakhatóvá tételéből, a ház vízgyűjtő rendszerének kialakításából, a terület rendezéséből stb. állnak. Ezek-
hez a munkálatokhoz folyamatosan örömmel fogadjuk az önkénteseket a Szivárvány Napok keretében, illetve azo-
kat, akik szeretnék a tanfolyam árát munkával megváltani. Ebben az évben is sokan támogatták önkéntes munká-
jukkal a SzuperMA munkáját. Hálásan köszönjük segítségüket, hozzáadott anyagaikat, eszközeiket!  

Az eddig elkészült héregi munkálatokat zömében házilagosan vagy baráti / önkéntes segítséggel oldottuk meg, 
számon esetben ajándékba kapott, lomtalanításra szánt bontott vagy maradék anyagokból, bútorokból. Ezek fel-
használása nem kevés kihívással járt (mint pl. padlóburkolót készíteni olyan csempékből, amelyek közül szinte nincs 
két egyforma darab színben, felületben-mintában, nagyságban, sőt még vastagságban sem). A kétkezi munka, amikor 
az ember a saját maga formálja a környezetét, azonban meghálálja a fáradságot. A kreatív ötletek szellemi frisses-
séggel, maga a munka az elmélyülés, a meditáció nyugalmával ajándékoznak meg, a szemet gyönyörködtető és hasz-
nos eredmény gyümölcsét pedig sokáig élvezhetjük. Kedvcsinálónak néhány fotót mellékelünk az eredményről.    

 

   

http://www.szupervalyog.com/kiallitas-tatabanya
http://www.szupervalyog.com/nyilt-nap
https://www.facebook.com/campsisterrace/
https://www.airbnb.hu/rooms/7608434
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
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ESEMÉNYEK, AKCIÓK: 2015 ŐSZ - 2016 TAVASZ 
 

Szupervályog tanfolyam – 
utoljára a 2015-ös akciós  áron 

Elmélet: Budapest, 2015. december 4-6. 
(péntek-vasárnap) 

Gyakorlat: Héreg, 2016. április 1-3.  
(péntek-vasárnap)   

  
Nemcsak a kedvezőbb ár miatt érdemes már 

a télen elkezdeni a tanfolyamot!  
Az elméleti tanfolyam során végigvesszük a 
szupervályog-építés alapjait, illetve tervezési 
gyakorlatokat is tartunk, így aki tavasszal 
építeni szeretne, már a télen nekiláthat a tervezésnek, és − amennyiben szükséges − tavaszig lebonyolíthatja az épí-
tési engedélyeztetési eljárást is. A tavaszi gyakorlatot követően pedig már neki is láthat az építésnek. Akik november 
15-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 módon támogatjuk, hogy minél többek számára 
elérhető legyen ez a tudás. Részleteket lásd a tanfolyam honlapján és a „Támogass, hogy támogathassunk” oldalon”. 

Részvételi feltételek és részletes információ a tanfolyamról: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

 

Szupervályog építőtábor – 2016. 

Héreg, 2016. április 1-7. (péntek-csütörtök)  
 

Azoknak, akik nem tudnak részt venni az építési tanfolyamon, de szeretnék gyakorolni a szupervályog-építést. Örü-
lünk a régebben végzett tanulóknak is, akik szeretnék begyakorolni a tanfolyam során tanult elméleti és gyakorlati 
alaptudnivalókat. 

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

 

Karácsonyi könyv- és CD-akció:  
Szupervályog és ökoépítészet, permakultúra, önellátás, 
tudatosodás, Anasztázia, Kacskaringók… 

Közeleg a tél, a jövő tavaszi építési és kerti munkálatokra való felkészü-
lés, a tervez(get)és ideje. Ehhez nyújtunk egy kis kedvcsinálót könyvak-
ciónkkal: 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 
szabadság felé vezető úton c. naplóregényt, továbbá számos inspiráló 
fotót, információs anyagot, videót.  
A kedvezmény a december 31-ig e-mail címünkre beérkezett rendelé-
sekre vonatkozik. 

Részletek: www.szupervalyog.com/kiadvanyok 
 
Fenntartható karácsony ötletek (Forrás: www.labioguia.com/notas/fiestas-sustentables) 

 
 

 

Szivárvány Önkéntes Napok  

Kitűzött időpontokban konkrét, ütemezett munkálatokra, illetve előzetes időpont egyeztetés alapján egyedi idő-
pontban továbbra is folyamatosan várjuk mindazokat, akik szívesen segítenének a Szivárvány Falu - SzuperMA Köz-
pont munkálataiban! 

 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitotabor
http://www.szupervalyog.com/kiadvany-szupervalyog
http://www.szupervalyog.com/kiadvany-szupervalyog
http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.labioguia.com/notas/fiestas-sustentables)
http://www.labioguia.com/notas/fiestas-sustentables)
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Fő feladatok aktuálisan a terület vízgyűjtő- és ellátó rendszerének 
kialakítása, a régi présház tatarozása (szálláshely, fürdőhelyiség kialakí-
tása, ablak-ajtóbeépítés stb.), tereprendezés, barkácsolás stb. Tavasz-
tól kertészkedés, szőlőmetszés, -kötözés, a SzuperPorta kupolájának a 
mozaikolása, tapasztásának befejezése, tetőfedése, illetve a területen 
épülő egyéb szupervályog mintaépítmények építése, befejezése. Ta-
vasz végétől terveink szerint a Búbosházak kivitelezésébe is belekez-
dünk. Nagyon örülnénk egy "szakácsnak" is, aki gondoskodna az étke-
zésünkről a munka ideje alatt. 

Hogy konkrétan milyen munkákra kerül sor, az évszaktól, a lét-
számtól, 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 egy-egy hasznos tippet, amelyeket a Bú-
bos Ökoház Projektben összegyűjtöttünk. Mindazoknak, akik szeretnék lakóhelyü-
ket, környezetüket szebbé, egészségesebbé és fenntarthatóbbá varázsolni − lakja-
nak akár többlakásos városi bérházban, akár kertvárosban, falusi vagy tanyasi kör-
nyezetben. 

A szupervályog-technológia tanítása során külön figyelmet fordítunk arra, hogy átad-
juk mindazt a szemléletet és tudást, ami alapján környezettudatos módon tudjuk a hajlékunkat és a teljes életterün-
ket kialakítani, vagy a már meglévő otthonunkat átalakítani. „Tervezzünk a természettel” címmel a szupervályog tan-
könyvünkben is külön fejezetet szántunk ennek a témának, és kitérünk rá a tanfolyamokon is. A Búbosházak tervezé-
sekor igyekeztünk ezeket a szempontokat maximálisan figyelembe venni, az építési szabályok, a terület adottságai és 
a költségvetés nyújtotta lehetőségekhez mérten. A legtöbb esetben nemcsak arra törekedtünk, hogy környezettuda-
tos, a permakultúra alapelvein alapuló megoldásokat találjunk, hanem arra is, hogy olyan berendezéseket, módsze-
reket alkalmazzunk, amelyek különösebb szakképesítés nélkül, minimális gépesítéssel, házilagosan vagy kalákában 
is kivitelezhetők, és a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá, függetlenné teszik a családot. Melyek ezek a szem-
pontok, azaz milyen anyagok, eszközök, illetve tervezési és kivitelezési módszerek segítségével varázsolhatjuk ottho-
nunkat, építendő házunkat széppé, komfortossá, és egyben egészségessé és fenntarthatóvá? Fenntarthatóság alatt 
nemcsak a lakás/ház felépítéséhez, de a hosszú távú működtetéséhez szükséges energia bevitelt is étjük. (Bevitt vagy 
primer energiának nevezzük mindazt az energiafelhasználást, amelyet a teljes ház felépítéséhez szükséges, ide értve 
az alapanyagok előállításához és a helyszínre szállításához szükséges energiát is.) 
 

Búbos ötlet No2. − Dombház – válasz a 
környezeti és gazdasági válság kihívásaira? 

Mivel a téma összefoglalása nem fér el pár sorban, így egy 
külön dokumentumoban a hírlevélről leválasztottuk (l. 
Dombház melléklet). 
 

További Búbos Ötletek a Búbos Ökoház Projekt részletes leírásában és 
hamarosan a holnapunkon: www.szupervalyog.com/bubos-otletek 

 

 

http://www.szupervalyog.com/tamogatas
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
http://www.szupervalyog.com/bubos-otletek
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Az Önellátás Kelléktára − Őszi gombaszezon HungiFungi-val 

A HungiFungi Androidos és Blackberry OS 10-es okostelefonokon/tableteken is 
futó magyar gombahatározó program. Az ingyenes változatban 126 gombafajról 
288 fotón mutatja be a legfőbb jellemzőket. A gombák meghatározó tulajdonsá-
gai alapján kereshetünk a programban, így szűkíthető a találat az általunk kere-
sett gombára. Mivel telefont többnyire viszünk magunkkal a kirándulásra is, igen 

hasznos útitárs lehet a HungiFungi.  

Forrás: www.hungifungi.hu/mi-az-a-hungifungi 

 

 
Gyümölcs tájfajták a Kárpát-medencében (hálózat) 

 
A faültetés is most időszerű, avagy kora tavasszal. 

Íme egy tipp azoknak, akik szeretnék a régi, őshonos fáinkat viszont-
látni, szaporítani.  

A Facebook csoport leírásából: 
„A Kárpát-medence ősi, nagyrészt elfeledett gyümölcsfajtákban 

nagyon gazdag. Ezen tájfajták felkutatása, átmentése több mint nemzeti 
ügy, mindenkinek, nem csak a Kárpát-medencében élőknek fontos, ha-
nem az egész emberiségnek…” 
 

 

(Szuper)vályog gyönyörűségek kommentár nélkül 

Inspiráló szupervályog cikk gyönyörű fotókkal, melyekből nem csak a 
(szuper)vályog rajongók meríthetnek: 
http://zacc.nlcafe.hu/2015/09/13/earthbag-vagy-szupervalyog-haz-
vissza-valami-osi-szepseghez-foto-video/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kellemes ünnepeket, pihentető téli elcsendesedést, és hasznos tervezgetést és előkészületeket  
kíván a tavaszi építési és kertészkedési szezonra   
 
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 szuper-
vályog-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, esz-
közök, 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.hungifungi.hu/mi-az-a-hungifungi/
https://www.facebook.com/groups/gyumolcsesz/permalink/901937379874512/
http://zacc.nlcafe.hu/2015/09/13/earthbag-vagy-szupervalyog-haz-vissza-valami-osi-szepseghez-foto-video/
http://zacc.nlcafe.hu/2015/09/13/earthbag-vagy-szupervalyog-haz-vissza-valami-osi-szepseghez-foto-video/
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

