SzuperVályog és Permakultúra Munkacsoport
Szivárvány Ökofalu Közösség
„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi)

Hírlevél - 2013. február 18.
AZ ÉV ELSŐ HATNAPOS SZUPERVÁLYOG
ÉPÍTÉSI TANFOLYAMA
Aki a szeretné tavasszal vagy nyáron megvalósítani
építési terveit, érdemes most részt vennie,
mert a legközelebbi építési tanfolyamot
nyár végére / ősz elejére tervezzük!
„A TERMÉSZET TUDÁSA” előadássorozat részeként
SZUPERVÁLYOG BEMUTATÓ ELŐADÁS
könyvbemutató, beszélgetés

Kedves SzuperVályog és Szivárvány ÖkoFalu érdeklődők!
Február végén, márciusban a következő programokra szeretnénk invitálni az érdeklődőket:
Február 20. 17.00-19.00, Budapest:
Szupervályog bemutató előadás, beszélgetés,
könyvbemutatóval, tanfolyami jelentkezési lehetőség
Előzetes regisztráció esetén lehet csak bejönni, l. részletes
információ: www.szupervalyog.hu
Február 22-24. / március 22-24. (rossz idő esetén: április 57.), Budapest / Héreg:
Hatnapos szupervályog építési tanfolyam
Információ: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
Márciusban, ahogy az időjárás engedi, újra indulnak a
Szivárvány Önkéntes Napok Héregen:
tereprendezés, kertészkedés, építés, barkácsolás...
A látogatók bepillantás nyerhetnek a leendő falu terveibe,
bekapcsolódhatnak a kerti és a szupervályog építős
munkákba, megismerkedhetnek a csapattal
www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok
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www.szupervalyog.hu
info@szupervalyog.hu
+36-30-736-3821

www.szivarvanyfalu.hu
info@szivarvanyfalu.hu
+36-70-558-4695

SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport – Szivárvány Ökofalu Közösség
Tavasszal Szupervályogos-Szivárványfalus Nyílt Nap Héregen:
Az elmúlt nyáron sokan meglátogattak bennünket Héregen, a leendő Szivárvány Falu területén
megnézni a szupervályog építkezést, és ismerkedni a csapattal.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2011-ben megrendezett nagysikerű Szupervályog Nyílt Napot
(www.szupervalyog.com/nyilt-nap) idén tavasszal újra megrendezzük. Ezúttal Héregen, ahol nemcsak
a szupervályoggal, de permakultúrás, ökofalus elképzeléseinkkel, és a közösséggel, illetve a
közösséget támogató, újjáalakult ÖKOPORTA Közhasznú Alapítvánnyal is megismerkedhetnek a
résztvevők.
A Nyílt Nap időpontját hamarosan kitesszük a honlapunkra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hírek, érdekességek:
Újjáalakult az

ÖKOPORTA Közhasznú Alapítvány az Egészséges Emberért és Környezetért
Környezettudatos és fenntartható, egészséges és tudatos életmód,
az emberek közötti együttműködés és a természettel való kapcsolat erősítése:
Otthonteremtés, organikus, azaz ökoépítészet, a jövő élettere:
 Ökofalvak, alternatív lakó- és életközösségek
 Megújuló energiák, környezetkímélő vízgazdálkodás, víztisztítás
 Biokertészkedés, permakultúra (önfenntartó biogazdálkodás)
 Környezettudatos vegyszer- és illatszerhasználat
 Minimális hulladéktermelés, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás, újrafelhasználás
 Egészségmegőrzés, szellemi és tudati fejlődés
 Közösségépítés
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az alapítványt, illetve szupervályog-technológia elterjedését
és az környezettudatos életforma iránt elkötelezett Szivárvány Falu kezdeményezést.
További információk és letölthető rendelkező nyilatkozat:
www.szupervalyog.com/okoportaalapitvany
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Február 15-én a Tündérgyárban rendhagyó Szuper
PinceFórumot tartottunk, melyen bemutatkozott munkacsoportunk és a Szivárvány Falu Közösség is. Az előadást
Pintér Balázs - a Maurice Ravel Díjas Krulik Kvartett csellósa
nagyszerű csellószólójával, könyvbemutatóval és nyereménysorsolással színesítettük. Az előadáson készült filmfelvétel ízelítőjét hamarosan feltesszük a honlapunkra:
www.szupervalyog.com/eloadas-2013-02-15
További szép tavaszváró napokat kíván
Dr. Kovács Mónika Erika
a SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport
és a Szivárvány Ökofalu Közösség nevében
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A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a SzuperVályog
és PermaKultúra Munkacsoport tevékenységét, illetve a Szivárvány Ökofalu megszületését. Céljaink a szupervályogtechnológia 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 rendszer terjedését. Várjuk a szellemi és fizikai támogatásokat is: anyagi források, eszközök,
önkéntes munka, szakmai és kapcsolati tőke és bármilyen egyéb segítség formájában.
SZUPERVÁLYOG −Ház-, kert- és tájépítési technológia „Vályogépítés új formában..."
Web: www.szupervalyog.hu
Blog: http://szupervalyog.blogspot.com/
Mail: info@szupervalyog.hu
FaceBook/SzuperVályog
Ezt a levelet azért kapta, mert jelezte, hogy érdeklődik a SzuperVályog-technológia 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”.
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