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A SZUPERMA MŰHELY CÉLJAI ÉS SZELLEMISÉGE 

Környezettudatos közösség és élettér tervezése/építése,  
az általunk alkalmazott módszerek bemutatása, oktatása, szakmai műhely. 

Alapítók: Dr. Kovács Mónika és Fekete Zoltán 

Az önellátás kelléktára: 
 ház-, kert- és tájépítés 

 permakultúra és ökogazdálkodás 
 zöld háztartás (környezettudatos vegyszerek és tisztítószerek) 

 szelíd, megújuló energiák hasznosítása 
 környezettudatos és önellátó vízgazdálkodás, hulladékkezelés 

 önismeret, spiritualitás és tudatosodás 
 oktatás, közösségépítés 

 

Szupervályog és ökoépítészet 

Tervezzünk és építsünk a természettel, avagy a gyógyító ÉP-ítészet. 
A földépítés reneszánsza… vályogépítés új formában. 

Hogyan kombináljuk a hagyományt a modern technológiákkal úgy, hogy a mai 
igényeket is kielégítő, mégis szép és egészséges otthont és életteret építhes-
sünk magunknak? Mindezt saját erőből, összefogással, minimális környezeti 
terhelést okozva, mégis a modern kornak megfelelő színvonalon, és szemet 
gyönyörködtető formavilággal? A szupervályog-technológia egy „egészséges” 
kompromisszumrendszert kínál a fenti szempontok megvalósításához. 

Melyek azok az ökoépítészeti szempontok, amelyeket érdemes szem előtt 
tartanunk, ha egészséges, környezettudatos és önellátásra törekvő életteret 
akarunk magunk köré varázsolni? Ráadásul fenntartható és „minőségi” mó-
don? Milyen technológiákat, megoldásokat alkalmazzunk a környezetünk kialakításakor? Milyen szellemiséget, 
látásmódot, rendezőelvet alakítsunk ki, hogy egy élhető világ vegyen körül minket? 

És végül mi kell ahhoz, hogy mindezt meg tudjunk valósítani, és egy organikus építészeti alapelvek alapján 
megálmodott otthon ne csak a kevesek kiváltsága legyen (a jelenlegi igen drága kivitelezés miatt)? 

 

Magyar tájba illeszkedő, a hazai időjárási viszonyokra adaptált szupervályog ház látványterve 

 

A szupervályog-építés szellemisége vázlatpontokban: 

 „Háborúból békét”: homokzsákból és szögesdrótból otthonokat; 
 Az „ép testben ép lélek” megnyilvánulása az építészetben − Gaia elmélet: 

élő házak betegítő épületek helyett a környezet és a benne lakók számá-
ra is gyógyító épületek, ÉP-ítő építészet; 

 Homo ludens (a játék és az alkotás öröme) és az emberléptékű harmónia; 
 Permakultúra és organikus, fenntartható építészet; 
 Tervezzünk a természettel – univerzális alapelemek és rendezőelvek, természetes formák és anyagok; 
 Régi új alapokon / új régi alapokon – hagyományőrzés új formában, a mai igényeknek megfelelően; 
 Kulturális örökségünk megóvása, a népi építészet feltámasztása, továbbgondolása. 
 Közösségépítés, az egyének és a közösségek „helyzetbehozása”, esélyerősítése, életminőségének növelése. 
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Permakultúra és önellátó biogazdálkodás 

Fenntartható emberi környezet összhangban a természettel 

A permakultúra egy olyan komplex tervezési rendszer, amely a termé-
szetben megfigyelhető „módszereket” és törvényszerűségeket veszi 
alapul. Célja, hogy olyan egészséges és fenntartható emberi környezetet 
hozzunk létre magunk körül, amely összhangban van a természettel. 
Magában foglalja az épített és természetes környezet kialakításának 
szempontjait, a gazdálkodás módszereit, a harmonikus közösség működ-
tetésének szemléletét, a gazdaságtól kezdve, az oktatáson keresztül az 
egészségvédelemig és spirituális jólétig.  

A permakultúra definíciója Bill Mollison (a permakultúra egyik alapí-
tója) szerint: „A permakultúra olyan mezőgazdasági termelő rendszerek 
tervezése és működtetése, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisz-
témák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi 
közösségek és a természetes táj olyan integrációja, mely lakóinak biztosí-
tani tudja az élelmet, energiát, lakást és egyéb anyagi, és nem anyagi szükségleteit.”  

Ily módon a permakultúra és az organikus építészet alapelvei szorosan összekapcsolódnak, és a SzuperMA Mű-
hely szemléletét és tevékenységét is meghatározzák. 

 
Élhető ökofalvak és városok, közösségek a világban és itthon 

 

Eco Truly Park, Peru 

 

Damanhur és SiebenLinden Európában, Auroville Indiában, 
Öko-Jóga Falvak Dél-Amerikában és szerte a világon, Krisna-
völgy és a hazai ökofalu kezdeményezések… 

A jó példák megismerése segít a saját utunk megtalálásá-
ban. Az előttünk járók tapasztalatai nagy segítséget jelenthet-
nek az előrejutásban, a saját terveink kialakításában.  

A SzuperMA Műhely hosszú távú célja, hogy egy működő és 
modellként szolgáló ökofalu alapjait is lerakja (lásd  
Szivárvány Falu kezdeményezés). 

 
Az önellátás és a fenntarthatóság kelléktára 

Milyen módszerek és technológiai lehetőségek állnak rendelkezésünkre ahhoz,  
hogy környezettudatos és egészséges környezetben éljünk, és csökkentsük a kiszolgáltatottságunkat?  

 Az alternatív és megújuló energiák használatának számos 
olyan lehetősége van, amelyet kisléptékben, kisebb beruhá-
zással és akár házilagosan is alkalmazni tudunk, a passzív (gé-
pesítéstől, high-tech megoldásoktól független) módszereket 
előnyben részesítve; 

 Vízönellátás és környezettudatos vízgazdálkodás: a jelenlegi,  
káros vízellátó és víztisztító rendszerek helyett alternatívák 
alkalmazása az alomszéktől kezdve a komposztkazánig; 

 Függetlenedés a (ki)szolgáltatóktól, a rabszolga élettől, az 
ipari technológiáktól; 

 Alternatív pénzek, „cserebere”, barter…; 

 A zöld háztartás: hulladékkezelés, környezetbarát és természetes vegyszerek és kozmetikumok; 

 Biogazdálkodás és amit a természet „önként” kínál: ehető és gyógyító (vad)növények; 

 Hagyományok, ősi tapasztalatok, szokások feltérképezése, újragondolása, integrálása. 

http://permakultura.szupervalyog.com/
http://szivarvanyfalu.szupervalyog.com/
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Szivárvány Tréning –  önismeret és tudatosodás, egyéni fejlődés és kapcsolatépítés 

Az AVATÁR út - "A tudatunk ott csap be, ahol akar!" 

 Hitünk szerint minden tapasztalás a belsőnk kivetülése, tükröződése. Ahogy kint, 
úgy bent… 

 Tényleg úgy élsz, ahogy igazán élni szeretnél? Tudod valójában, hogy milyen lenne, 
ha tényleg szabadon választhatnál?  

 Hiába próbálkozunk a legjobb önfejlesztő módszerekkel, ha belső szabotőreink 
(legtöbbször öntudatlan reakcióink) útját állják a boldogulásunknak. Szeretnéd fel-
ismerni a Te saját szabotőreidet, és kicserélni őket támogató gondolatokra? 

 Ha szeretnél felfedező utat tenni a tudatod világába, megismerni, hogyan is műkö-
dik az elménk, és hogyan kormányozza mindennapi életünket, érdemes ízelítőt 
kapnod a Szivárvány Tréning módszereiből. 

A felemelkedést segítő speciális gyakorlatok 

 A Course in Miracle  – A csodák tanítása segítségével az év 365 napján univerzális alapigazságokat tapasztalha-
tunk meg. Mindezt a tudatunk lecsendesítésével, a kialakult elmestruktúra fellazításával, a jelentések újraér-
telmezésével. 

 Speciális meditációs gyakorlatokkal egyre közelebb kerülhetünk a legbelsőbb önmagunkhoz, ráláthatunk mű-
ködtető rugóinkra, félelmeinkre, alap-hitrendszereinkre. 

Varázslatos újjászületést indíthatunk el saját elhatározásunkból és önerőnkből… 

 

Rendszerszintű változás − Kulturális Kreatívok és az Új Törzsi Forradalom 

„Határozott vágy a világ megmentésére elengedhetetlen” (Izmael) 

 „Kulturális Kreatívok?! Sok félreértés van ebben a témában. Én úgy válaszolnék a kérdés-
re, hogy kik NEM azok: nem egy mozgalom, nem egy szerveződés, semmi köze a politiká-
hoz. Ez egy világjelenség Amerikától Európán keresztül egészen Japánig. A kulturális krea-
tívok minden közösségi területen új utakat keresnek. Olyanokat, amelyekben ők aktív 
résztvevők, és a folyamatok tevékeny irányítói lehetnek. Nem véletlen, hogy ma a világ-
ban olyan széles bázissal rendelkező civil mozgalomban, ahol az emberek a saját kezükbe 

veszik a saját sorsuk irányítását, a kulturális kreatívok alkotó, kemény magját találjuk. Egy ilyen értékeket valló, 
mai modern ember a saját sorsának az irányítója, tevékeny alakítója kíván lenni – ez a hitvallásuk. Ezért érthető az 
is, hogy ezek az emberek egyre kevésbé vannak megelégedve azzal, amit a demokratikus társadalmi rendszerek a 
XX. század végén nyújtottak és nyújtanak ma is. Így aztán számuk növekedésével, ill. aktivitásuk erősödésével ará-
nyosan fokozatosan olyan kezdeményezéseket indítottak, melyek célja a jelenlegi demokratikus rendszerek to-
vábbfejlesztése volt.” (Fogel Frigyes)  

Kicsoda egyáltalán Izmael és B, és mi a csuda az az új törzsi forradalom?!  

  „A világot nem régi szemléletű emberek fogják megmenteni új programokkal. Ha a világ megmenekül, új szem-
léletű emberek fogják megmenteni - programok nélkül.” … „Kultúránk börtönéből az egyik menekülési útvonal 
az Új Törzsi Forradalom. A börtön falai gazdaságiak, és az, hogy 
valahogy meg kell élnünk, a börtön falai mögött tart bennünket. 
Ám egyre több ember látja, hogy a falakon túl valami jobb várja – 
ami másfelől nem valaminek a „feladása”. A menekülési útvonal a 
civilizáción túlra vezet, túl azon a valamin, ami kulturális mitoló-
giánk szerint az emberiség végső találmánya. A menekülési útvo-
nal az emberiség következő találmányához vezet. Ez pedig az új 
törzsi gazdaság…  A törzsekben élő emberek épp annyira voltak 
ökológiailag fenntarthatóak, mint a falkákban élő oroszlánok 
vagy a csapatokban élő páviánok. A törzsi lét nem olyasvalami volt, amit leültünk és kiagyaltunk, hanem a ter-

http://szivarvanytrening.valtozasok.net/
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mészetes kiválasztódás ajándéka, ami bizonyította sikerességét – nem tökéletes, de olyan valami, amin nagyon 
nehéz tovább javítani. A mostani rendszert jellemző hierarchia viszont nemcsak azt bizonyította, hogy tökélet-
len, hanem hogy katasztrofális mind a Föld, mind saját magunk számára…” (Daniel Quinn: Izmael trilógia, Túl a 
civilizáción).  

 Az új törzsi forradalom nem azt jelenti, hogy visszatérünk a múltba, és ősközösségi keretek között fogunk élni. 
Azt az örömhírt jelenti a számunkra, hogy az ember nem eredendően rossz és reménytelen faj, illetve hogy 
nem kell a semmiből felfedeznünk a fenntartható jövőnk kulcsát. Csupán annak a rendszernek az elemeit kell 
megvizsgálnunk, amely három millió éven keresztül működött, és biztosította az ember és a Föld összes többi 
élőlényének harmonikus együttélését és fennmaradását, és amely rendszert az elmúlt tízezer évben csúcsra já-
ratott „totalitárius mezőgazdaság forradalma” alatt a mi „Elvevő” civilizációnk kitörölt az emlékezetéből. Eze-
ket a „Meghagyó” élő közösségekre jellemző sikeresen működő alaptörvényeket kell újra felfedeznünk és be-
építenünk a jövőnk társadalmaiba – legyen az magasan fejlett technikai civilizáció, avagy természetközeli, le-
tisztult egyszerűséggel bíró életmód.  

Kulturális Kreatívok, Izmaelek és B-k – a jövőnk a mi kezünkben van! 

 

Demokratikus iskolarendszer és otthonoktatás – Summerhill és társai 

Érettségi vagy inkább éretlenségi vizsgára készít fel a jelenlegi oktatási rendszer?! 

 Vajon tanulnak-e maguktól a gyermekek, ha nem kötelező a tanulás, az órák láto-
gatása? Vagy csak így tanulnak igazán?!  

 Működhet-e egy iskola (vagy bármely más közösség) közös felelősségvállaláson és 
döntéseken alapuló − valódi demokratikus rendszerben,  alá-fölérendeltség és te-
kintélyelvű hatalmi rendszer nélkül?  

 Otthon vagy alternatív iskolában? Elérhető alternatíva-e az otthonoktatás? Lehető-
ségek és kiskapuk…  

 Az iskoláztatás rejtett programja és jelenlegi iskolarendszer valódi célja…  
 
Kulturális Kreatívok, Izmael, Summerhill… további olvasnivaló, információ:  
www.szupervalyog.com/ebredezoknek 

 

 
Megjegyzés: A fenti lista nem azt jelenti, hogy mindezen témákban teljes szak-
értelemmel és többévnyi tapasztalattal rendelkezünk, de az új, választott 
„szakmánkkal” − a szupervályoggal − való foglalkozás során óhatatlanul 
szembetalálkoztunk ezekkel a területekkel. Számos információnak utánanéz-
tünk, rengeteg, a fenti témákkal foglalkozó (szak)emberrel kapcsolatba lép-
tünk és együttműködtünk. Van egyfajta komplex rálátásunk ezekre a területek-
re, hiszen a tudatos életre való törekvés során mindezek a témák összefonódnak, 
kiegészítik egymást.  

Zoltán „szupervályog előtti élete” nagyrészt a technológiáról szól, szinte mindenhez ért, ami műszaki, az 
autótuningolástól a High-End hangrendszereken és hangfelvételi eljárásokon keresztül a gyümölcsfák metszéséig… 

Mónika pedig többek között a magatartástudomány és a pszichiátria világában munkálkodott, az elme műkö-
désének és az önismeret fejlesztésének vizsgálatával, oktatásával, stresszkezeléssel és kommunikációval foglalko-
zott, és íróként is próbálgatja a szárnyait. 

Ezekről és a kapcsolódó témáról interaktív beszélgetés keretében meg tudjunk osztani a tapasztalatainkat, tu-
dásunkat, illetve gyakorlati bemutatót tudunk tartani: 

 Szupervályog, ökoépítészeti és permakultúrás tervezés. 

 Szivárvány Tréning és Avatár módszerek: pl. érdekes figyelem-gyakorlatok, láthatatlan „hitek” (meggyőződé-
sek) felfedezése, a „Számodra Megfelelő Cél” megtalálása, vagy érdekes, vezetett meditáció stb. stb.  

http://www.szupervalyog.com/ebredezoknek
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A SZUPERVÁLYOG & PERMAKULTÚRA MŰHELY TÖRTÉNETE 
 
 

2010 őszén Mónika a Cal-Earth Intézet ösztöndíjasaként részt vett egy kéthónapos képzé-
sen, amely során lehetősége nyílt elsajátítani a szupervályog építési módszert. Hazajövetele 

után a Cal-Earth Intézet irányvonalainak megfelelően elindítottuk a szupervályog-
technológia hazai adaptálását, továbbfejlesztését és bevezetését.  

Első lépésként megalapítottuk a SzuperVályog Magyarország munkacsoportot (2012-
től SzuperMA – Szupervályog & Permakultúra Műhely), amely 2011 tavaszától folyamato-
san indít tanfolyamokat azoknak, akik maguk szeretnének majd építeni a módszerrel, illet-

ve munkálkodik a technológia és az ökoépítészet hazai népszerűsítésén. 
Milyen létjogosultsága van egy iráni-amerikai technológiának, azaz a Nader Khalili új „ruhába öltöztetett” föld-

építészetének Európa közepében? Magyarországon évszázados hagyományai vannak a vályogépítésnek. Ismerjük 
a vályogépületek előnyeit, de a hátrányai is. A földépítés tehát nem idegen tőlünk, de szüksége van a megújulásra. 
Ahogy az építészet egészének is. A napjainkban egyre szembetűnőbbé váló globális gazdasági és éghajlati változá-
sok, és az emberek növekvő tudatosodása ahhoz vezetett, hogy az emberek keresik a hagyományos és az új mód-
szereket, lehetőségeket, hogy a gazdasági szorításban is élhető otthont tudjanak biztosítani a családjuknak. Sze-

retnének nagyobb részt vállalni  akár a két kezükkel is  a saját otthonuk megtervezésében és felépítésében.  
Ebbe az áramlatba illeszkedik bele munkacsoportunk törekvése arra, hogy a szupervályog-technológiát adap-

tálja a magyar kultúrába, éghajlati viszonyokra. A magyar szupervályognak a zsákvályog nevet adtuk. Az is cé-
lunk, hogy a továbbfejlesztett építési technológiát kombináljuk a fenntartható építészet többi módszerével is 
(szalma, earthship stb.), mindnek megadva azt a szerepet, ahová a legideálisabb felhasználni), illetve, hogy a ház-
építést   kiegészítsük egy olyan komplex rendszerré, amely döntően természetes anyagokat tartalmaz, és kiegé-
szül a fenntartható és környezettudatos élettér többi elemével is. Ilyen elemek a permakultúra szemléletén ala-
puló tervezési és gazdálkodási rendszer, a megújuló energiák használata (nap- és szélenergia, tömegkályha stb.) a 
környezettudatos vízgazdálkodás, stb. (Permakultúra: A természetből vett építőelemek, motívumok, törvénysze-
rűségek.) Hosszú távon célunk az „önellátás teljes kelléktárának” az elsajátítása.  

Mindez az egyének és a közösségek esélyerősítését szolgálja, annak elősegítését, hogy egészséges és harmoni-
kus, önfenntartó és fenntartható lakó- és életközösségeket, megújuló városrészeket és ökofalvakat hozhassanak 
létre, és éljenek bennük, amelyek otthonként és egyben modellként is szolgálhatnak az egészségesebb életre vá-
gyó jelen generáció, és a jövendő nemzedékek számára is. 
 
 

A SzuperMA Műhely tevékenysége, eredményei dióhéjban (2011-2018) 
 

2011 tavaszán indult a technológia bevezetésével kapcsolatos „terepmunka”. Kertépítő tanfolyamunk keretében 
szupervályog fűszerspirált építettünk, első építő tanfolyamunkon pedig megszületett az első hazai szupervályog-
épület is, egy kétkupolás kis fürdőház (a képen szerkezetkész állapotban). 
 

  
 

2011 júniusában a gárdonyi Sport Beach ökológiai szemléletű strandon, a 4. Országos Öko Expo és Biofesztivál 
keretében, több mint 70 gyermek és tucatnyi felnőtt segítőnk lelkes közreműködésével egy szupervályog homo-
kozó birodalom nőtt ki szó szerint a földből. A homokozó komplexumot saját erőből, önkéntes alapon építettük. 

http://www.szupervalyog.com/minitanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/szuper-homokozo
http://www.szupervalyog.com/szuper-homokozo
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A háttérben dolgoztunk a tervezési és engedélyeztetési folyamat előkészítésén, hogy a jövőben lehetővé váljon 
az első szupervályog lakóházak építése is. A technológia megismerését és elsajátítását segítő bemutató és szak-
mai előadásokat és fórumokat rendeztünk, konzultációs és szupervíziós lehetőséget biztosítottunk az építeni 
kívánók számára, illetve bemutató és oktatási anyagok, kiadványok is készültek. 

 

  

 

 
      2012-2013 zömében a SzuperMA bemutató és oktató terület − egyben leendő 
vidéki életterünk − alapjainak a lerakásával telt. Emellett az oktatási anyagaink 
létrehozását is folytattuk. Mónika összeállította a Szivárvány Tréninget is, amely 
tartalmas és sokoldalú és érdekes kelléktára az önismeret és tudatosodás, egyéni 
fejlődés és kapcsolatépítés módszereinek. Elkészült a Szupervályog bemutató 
kiadvány és CD, illetve mérföldkő az első magyar nyelvű szupervályog szakkönyv, 
azaz a tanfolyamok anyagát tartalmazó „Szupervályog építés alapjai” c. kézikönyv 
megírása és kiadása. Az immár rendszeressé váló szupervályog-tanfolyamokon túl 
igyekeztük bővíteni elméleti és gyakorlati tudásunkat az önellátás egyéb területe-
in is: kemenceépítő és több permakultúra tanfolyamot is szerveztünk, utóbbit Baji 
Béla vezetésével. Életközösség alapítással − Szivárvány Ökofalu − is próbát tet-
tünk, szerény eredményekkel, de annál több tapasztalattal. A 2013-as évet szuper-
vályog kiállítással koronáztuk meg a FUGA Építészeti Központban, illetve 
„Felharmónia – Gyógyító építészet” címmel figyelemre méltó pályamunkát nyúj-
tottunk be a 2014. évi Velencei Építészeti Biennáléra. 

 

     
 

 

2014-ben tovább építettük a bemutató területünkön a gyakorlásra és bemutatásra, illetve tesztelésre szánt 
szupervályog építményeket. 2014 év végén belekezdtünk a következő évek fő projektjébe, a közösségi támogatá-
son alapuló első hazai kupolás-boltozatos szupervályog mintaház – a Szivárvány Falu – Búbos Ökoház Projektbe. 

Menet közben többféle tömlőalternatívát is kipróbáltunk: 1. fotó: hipervályog – raschel tömlőből (búbos ke-
mence alapja), 2. fotó: zsákvályog – jutazsákból, 3. fotó: extravályog – öntapadós polietilén tömlőből (kerti zu-
hany padkája). 

http://www.szupervalyog.com/forum
http://szivarvanytrening.valtozasok.net/
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/kiadvanyok
http://www.szupervalyog.com/kemenceepites
http://permakultura.szupervalyog.com/permatanfolyam
http://szivarvanyfalu.szupervalyog.com/
http://www.szupervalyog.com/kiallitas-fuga
http://www.szupervalyog.com/felharmonia
http://bubosokohaz.szupervalyog.com/
http://szupervalyog.szupervalyog.com/hipervalyog
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 1. hipervályog                 2. zsákvályog                 3. extravályog   

 
Hogyan lettünk orvosból/technikusból vályogépítők és „permakultúra-hívők”? Miért pont a szupervályogra 

esett a választásunk? Hogyan találtuk meg a számunkra megfelelő célt, és az inspiráló helyszínt? Milyen nehézsé-
gekkel találtuk magunkat szemben ezen az úton, és az ökofalu kezdeményezés során, és milyen tanulságokat szűr-
tünk le? Kikkel ismerkedtünk meg, milyen szemléletváltozáson estünk át, és milyen tapasztalatokra tettünk szert? 
Végül, hogyan tovább a járatlan úton? Munkacsoportunk kialakulásának és munkálkodásának személyes hang-
vételű történetét a SzuperBlogban írta meg Mónika, amelynek bővített, fotókkal illusztrált változatát, és a 
blogban ígért hiányzó fejezeteket 2015 elején "Kacskaringók …a szabadság felé vezető úton" c. regény formájá-
ban is megjelentettük. 

 

            
 

2015-ben a fő fókusz a Búbosházak tervezésén, engedé-
lyeztetésén volt, melynek gyümölcseként ősszel megkaptuk a 
két Búbosház − nádtetős kupolás „Ördögkerék Présház” illet-
ve élőtetős „Nautilus Dombház” − építési engedélyét. Fontos 
mérföldkő ez a szupervályog hazai életében, mert ez az első 
olyan hivatalos építési terv és építési engedély Magyarorszá-
gon, amely különleges formavilágú, kupolás-boltozatos szer-
kezetű, szupervályog falazatú (domb)házra készült. Olyan 

http://szupervalyog.blogspot.hu/
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-historiak
http://bubosokohaz.szupervalyog.com/
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házakra, amelyeknek egyik fő célja, hogy a lehető legsokoldalúbban bemutassa a szupervályogban rejlő lehetősé-
geket, sőt egyéb ökoépítészeti megoldásokat is. Külterület lévén mindkét ház gazdasági épület besorolást kapott, 
de lakóháznak lett tervezve (energiatakarékos − A energetikai besorolású, hőszigeteléssel, megfelelő lakó- és mel-
lékhelyiségekkel ellátott). 

A -> Búbosház vándorkiállítás keretében a Tatabányai 
Kormányhivatalban, illetve a Héregi Pásztorházban be is 
mutattuk a terveket és a teljes projektet, amely messze 
túlmutat egy új építési technológia bevezetésén. 

Az év másik fő csapása a héregi életterünk, és szuper-
vályog gyakorló helyünk fejlesztése volt. A munkálatok a 
jelenlegi lakóhelyünkként és vendégeink, illetve önkénte-
seink szálláshelyéül szolgáló régi kis vályog présház lakha-
tóvá tételéből, a ház vízrendszerének kialakításából, a 
terület rendezéséből stb. állnak. Ezekhez a munkálatokhoz 
folyamatosan örömmel fogadtuk/fogadjuk az önkéntese-
ket a -> Szivárvány Napok keretében. Az eddig elkészült 
héregi munkálatokat zömében házilagosan vagy baráti / 
önkéntes segítséggel oldottuk meg, számon esetben aján-

dékba kapott, lomtalanításra szánt bontott vagy maradék anyagokból, bútorokból. Ezek felhasználása 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 frissességgel, maga 
a munka az elmélyülés, a meditáció nyugalmával ajándékoznak meg, a szemet gyönyörködtető és hasznos ered-
mény gyümölcsét pedig sokáig élvezhetjük. Kedvcsinálónak néhány fotót mellékelünk az eredményről. 

 

 
 

 
 
2016-ban fókuszunk az össze- és újrarendeződésen volt. Sok időt töltöttünk például a tapasztalataink és él-

ményeink írásba foglalásával, hogy az utókor :-) is ÉP-üljön a ma-
gunkra szedett fizikai és szellemi tudásból (ezúttal nem napló, hanem 
egy többkötetes kalandregény formájában), illetve a további héregi 
munkálatokkal. Az önellátás egyéb területeivel is ismerkedtünk (pl. 
gombászkodás), de a szupervályog sem maradt el a palettáról. Sikeres 
tanfolyamok keretében nekiláttunk, hogy megépítsük a Búbos Présház 
felvonulási épületét, melyet formája után Patkóháznak neveztük el. 
 

2017-ben nekikezdtünk a Búbos Ökoház Közösségi Finanszírozási 
Projekt előkészítésének. A tényleges építés megkezdése ennek sikeré-
től, illetve attól is függ, hogy az egyéni megélhetési munkáink mennyi-
re kötnek le, és hogy hogyan haladunk a projekt fizikai előkészítő munkálataival és a területen lévő egyéb befeje-
zendő feladatokkal (pl. meglévő lakóhelyünk korszerűsítése, téliesítése, a már elkezdett bemutató építmények 
befejezése stb.). Szeretnénk elkerülni a túlvállalást és az elaprózódást (amire sajnos hajlamosak vagyunk), ezért 
nem akarunk addig ebbe a nagy „Búbos” falatba :-) belekezdeni, amíg egyéb félbehagyott projektjeink vannak. Év 
elején visszaültünk az iskolapadba is, azaz kőműves esti képzésre jelentkeztünk. A célunk elsősorban az volt, hogy 
hivatalosan magunk is építhessük majd a Búbosházakat.  

http://www.szupervalyog.com/kiallitas-hereg-pasztorhaz
http://www.szupervalyog.com/szivarvany-napok
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2018 júniusában büszkén vettük kézhez kőműves bizonyítványunkat. Menet közben pedig tovább „hirdettük a 
fenntarthatóság és a tudatosodás igéjét”, előadásokon, kiállításokon, összejöveteleken, és több időt szentelünk az 
írásnak is, aminek gyümölcse az Angyalhegy ökoutópia-sorozat lett.   
 
Pillanatképek 2017-2018-ból: 
 

   
Gyakorlati utópiák − kiállítás és konferencia  

Magyar Építőművészek Szövetsége,  
Budapest, 2017. január 

Novelladedikáció 
Ünnepi Könyvhét, 2017. június 

Búbos Teve útnak indul – kibővült 
Búbosház tervek és könyvbemutató  

Életfény Központ, Budapest, 2018. március 

   
Öko-létformák - kiállítás & 
könyvbemutató, TÁR-LAK 

Szalon, Esztergom, 2018. 01. 

A vizsgafal – kőműves gyakorlati 
vizsga  

Kiskunlacháza, 2018. június 

Kőműves bizonyítványosztás 
Kiskunlacháza, 2018. június 

 
 

A SZUPERMA MŰHELY ALAPÍTÓI 

 

Dr. Kovács Mónika  

Szellemi szabadfoglalkozású, „tanító-gyógyító-építőként” definiálnám magamat, amennyi-
ben összegeznem kell a szakmai hovatartozásomat és a pályafutásomat. Az elmúlt években 
két okj-s − aranykalászos gazda és kőműves − szakmát is szereztem, így már nem csak mű-
kedvelő föld- és kőművelő vagyok :-). 

Pszichiáter szakorvosként, egyetemi adjunktusi beosztásban a Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézetében dolgoztam 2010-ig. Fő szakterületeim a stresszkezelés, 

kommunikáció és önismeret, illetve az egészségfejlesztés és életminőség-kutatás voltak. Doktori fokozatomat 
klinikai orvostudományokból, pszicho-neuro-immunológia, az allergiás betegségek és a pszichiátria zavarok össze-
függései témában szereztem meg 2003-ban, majd a fenti témakörökben magam is PhD témavezető lettem.  

Egyetemi munkakörömtől 8 évvel ezelőtt saját elhatározásból megváltam, mert úgy érzetem, itt az idő a váltás-
ra, megújulásra. 2010 őszén a Cal-Earth Intézet (California Institute of Earth Art and Architecture) ösztöndíjasa-
ként elsajátítottam a szupervályog építési módszert, és hazajövetelem után elindítottam a szupervályog technoló-
gia hazai adaptálását, továbbfejlesztését és bevezetését. Az adaptálás folyamata során lehetőségem nyílt korábbi 
készségeim és szaktudásom kamatoztatására is: számos folyóirat cikk, interjú, előadás született a szupervályog, 
illetve a permakultúra témában. Megalapítottuk a SzuperMA – Szupervályog & Permakultúra Műhelyt, kidolgoz-

http://angyalhegy.szupervalyog.com/
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tuk a szupervályog oktatás alapprogramját, ismertető és szakmai anyagait, és számos elméleti és gyakorlati tanfo-
lyamot szerveztünk és tartottunk nemcsak a szupervályog építés, de a hozzá kapcsolódó permakultúra, környezet-
tudatosság és önellátás témában is. 2012-ben Zoltán segítségével megírtam „A szupervályog-építés alapjai − Ter-
vezzünk és építsünk a természettel!” c. könyvet, amely a technológia fortélyait tartalmazza, és az építési tanfo-
lyamok tananyagaként is szolgál. 

Mióta szabadúszó lettem, sok mindennel foglalkozom. Ezek egyike a szupervályog, de nem az egyetlen, és nem 
is ez a „főfoglalkozásom”. A természetes, fenntartható építés és a szupervályog, illetve a permakultúra, amely 
mindezeket tágabb keretbe helyezi, inkább afféle küldetés, ami mellett eredeti szakmámat és érdeklődésemet 
sem felejtettem el. Fontos számomra a tudatosság/tudatosodás, az önismeret és a fejlődés, a tudomány és a spiri-
tualitás összeegyeztetése. Eddigi tapasztalataimat és tudásomat egy saját önfejlesztő gyakorlatgyűjteményben – a 
-> Szivárvány Tréningben – egyesítettem. Harmadik fontos terület az életemben az írás. Szakcikkek és könyvek 
írójaként és szerkesztőjeként kaptam rá az ízére. Népszerűsítő, de még mindig szakmai jellegű könyvem (-> Párta-
lálás) után mind személyesebb hangvételűek lettek az írásaim, és nagyobb területről is merítettem. Így született a 
-> Kacskaringók… a szabadság felé vezető úton című blogregényem. Végül teljesen elengedtem a képzeletem 
szárnyalását, és jelenleg már egy „igazi” fikción, egy többrészes regényem dolgozom. Hihetetlenül örömteli és 
kreatív munka! Az első kötet – Előjelek címmel – 2017 év végén jelent meg -> Angyalhegy ökoutópia-sorozat.  

1968-ban születtem Budapesten, egy 19 éves fiúgyermekem van. Hobbim az írás mellett az olvasás, a zene, a jó 
filmek, a kertészkedés és minden alkotó munka, ami szép és kreatív: a holnapkészítéstől (Freudi elírás, akarom 
mondani honlap :-) a mozaikrakáson keresztül a bútorfestésig. 

 
 

Fekete Zoltán (Macska) 
 
Szervíztechnikus-hangmester, kőműves és „technikai polihisztor” vagyok. 

Középiskolai elektronikai műszerész végzettségemmel 1997-ben a kétéves Oktopus 
Hangtechnikai Szakiskolában Kishonti István hangmérnök irányításával − kiváló eredménnyel 
− hangmester-hangtechnikus képesítést szereztem. Ezzel a szakmával a tarsolyomban lehe-
tőségem nyílt olyan munkát vállalnom, amely nemcsak a foglalkozásom, hanem a hobbim is. 

Egy évig a BauerSound Kft. budapesti bemutatótermét vezettem, ahol effekt processzorok, hangosítási berende-
zések és hangszerek bemutatásával és eladásával foglalkoztam. Ezután egy évre az RTL-Klub tévécsatornához sze-
gődtem hangtechnikusnak, ahol magazinműsorok és a híradó külső felvételeinek elkészítésében vettem részt.  

Az elektronika és irodatechnika területére is elkerültem, szervíztechnikusként fő tevékenységem a Canon típu-
sú irodai gépek szervízelése, színes és fekete-fehér fénymásolók, faxok, nyomtatók, szkennerek javítása, üzemel-
tetése volt.  

A szakközépiskola befejezése óta folyamatosan dolgozom a számítástechnika területén is, PC kisgépektől és 
laptopoktól kezdve a szervereken át a riasztó és megfigyelő rendszerekig minden kategóriában van jártasságom. 
Az idők folyamán telefonközpontok, strukturált UTP számítógép-hálózatok kiépítésében, javításában is gyakorlatot 
szereztem, számítógépeket telepítek, javítok, és új konfigurációkat építek össze. 

Az elmúlt hét év során fontos részét képezi az életemnek a szupervályog-technológia hazai bevezetése, adaptá-
lása, különös tekintettel az építési rendszerrel kapcsolatos műszaki kérdésekre, a magyarított zsákvályog-
technológiába bevitt technikai újításokra. Ez a kreatív munka magában hordozza számomra nemcsak a többféle 
szakmai jártasságom kombinálását és a rendszerszintű gondolkodást, de az örömteli munkavégzés lehetőségét is, 
hiszen a (hang)technikával és a művészetekkel is foglalkozhatom, pl. a kiállítás installációk és a bemutatók során. 
Hangmesteri szemmel megláttam a szupervályog-technológiában azokat az akusztikai lehetőségeket, jótékony 
jellemzőket, amelyek a mai lakóterek és épületek esetében a legtöbbször sajnos hiányoznak.  

Egy szó, mint száz, ezermester vagyok a technika terén, amely kincset ér bármilyen kreativitást és többféle 
szakmai jártasságot kívánó projektben, legyen az egy új technológia bevezetése, egy oktatási program összeállítá-
sa, vagy éppen egy rendezvény vagy egy kiállítás megálmodása és felépítése. 

1968-ban születtem Budapesten, két – 20 és 17 éves – leánygyermekem van. Hobbim a teljesség igénye nélkül 
a zene és a hangok világa, a szerelés-barkácsolás, a gyümölcsfák és minden, ami műszaki újítás és találmány. 

 
 

http://szivarvanytrening.valtozasok.net/
http://www.valtozasok.net/partalalas
http://www.valtozasok.net/partalalas
http://www.szupervalyog.com/szivarvanyhistoriak
http://angyalhegy.szupervalyog.com/
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A SZUPERMA MŰHELY A FACEBOOKON  
 
Szupervályog (közösség) 
Szupervályog és társai (hipervályog, erxtravályog, zsákvályog), öko- avagy organikus építé-
szet, 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 (közösség) 
Kiköltözés, gazdálkodás, ökofalu kezdeményezés, közösségalapítás… és minden ami vele jár, azaz élet- és világ-
szemlélet(váltás), olykor politika a szó tágabb (közélet) értelmében.  
 

Magbörze, biokert, permakultúra (közösség) 
Kertészkedési, gazdálkodási ötletek, információk, kérdezz-felelek, vetőmag, magonc, csemete és termény csere-
bere, kereskedés… 
 

Búbos Ökoház (Búbosház) (közösség) 
2015 őszén kaptuk meg a hivatalos építési engedélyt két kupolás-boltozatos szupervályog bemutató mintaház 
építésére Héreg Szivárvány Faluban, melyet közösségi támogatás segítségével szeretnénk megvalósítani. A terve-
zésnél és építésnél a gyakorlatba ültetjük mindazt a permakultúrás és ökoépítészeti tudást, amit az elmúlt évek-
ben magunkra szedtük. Ennek fejleményeiről, tapasztalatairól számolunk be az érdeklődőknek ezen az oldalon. 
 

Izmael és B tanításai (közösség) 
Daniel Quinn Izmael regénytrilógiája olyan ütős írás, hogyha mindenki elolvasná és elkezdene ebben a szellemi-
ségben 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 témá-
ban 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, eszme-
csere arról, hogy mennyire befolyásolják sorsunkat, jelenünket, jövőképünket ezek a mélyen belénk vésődött 
alapigazságok (?!). 
 
Angyalhegy (közösség) és Angyalhegy ökoutópia (csoport) 
És nem utolsósorban mindezek kalandregény formába öntve... :-) 
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