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

Hírlevél - 2013. március 14.
SZUPERVÁLYOG és PERMAKULTÚRA
TANFOLYAM ÚJRATÖLTVE
Többen jelezték, hogy a februári
szupervályog-tanfolyam elméleti blokkjáról
lemaradtak. Örömmel adunk hírt róla, hogy
a három napos elméleti részt az áprilisi
gyakorlati képzés előtt megismételjük!
„Alkalmazott permakultúra, avagy permakultúra a gyakorlatban”
tanfolyamsorozatunk folytatódik.
Napokon belül újra kapható Baji Béla permakultúra könyve!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kedves SzuperVályog és Szivárvány ÖkoFalu érdeklődők!
A következő tavaszi programokra szeretnénk invitálni az érdeklődőket:
Március 15-17. (péntek-vasárnap) Héreg:
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. Megújult támogatási rendszerünknek
köszönhetően segítőink munkáját beszámítjuk a tanfolyami díjainkba. www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/szivarvanynapok
Március 28. (csütörtök) Budapest:
Szupervályog és Önellátás Fórum
tanfolyami részvételi kedvezménnyel
Információ: www.szupervalyog.com/forum
Április 2-7. (kedd-vasárnap) Héreg:
Hatnapos szupervályog építési tanfolyam
Információ: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
A közeljövőben tervezzük a szupervályog szakmai tanfolyam megrendezését leendő munkatársaink és szakmai együttműködő partnereink (építészek, statikusok, műszaki vezetők, építőipari
kivitelezők, kertépítők, kertészek stb., illetve végzős hallgatók) számára. A szakmai tanfolyam feltétele a hatnapos alaptanfolyam elvégzése. Így azokat is várjuk április 2-án, akik szeretnének bekapcsolódni a szupervályog-technológia szakmai munkájába, hazai bevezetésébe.
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Április 20. (szombat) Héreg:
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 gárdonyi 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.
További információk hamarosan felkerülnek a honlapunkra.
Május 24-26. (péntek-vasárnap) Héreg:
Permakultúra tanfolyam
A jelenlegi képzés kiemelt témája, és gyakorlati része: 1) Bepillantás a városi permakultúrába.
2) Májusi munkálatok a kertben - kertkialakítás, palántázás, ültetés.
3) Különlegesség: "Komposztketrec" kialakítása szupervályogból.
Örömmel látjuk azokat is, akik csak egy napra tudnak jönni!
Részletek: www.szivarvanyfalu.szupervalyog.com/permatanfolyam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hírek, érdekességek:

Még hogy a szupervályog házak nem
illenek a magyar tájba és a hazai
építészeti hagyományokhoz?!
A technológia „csak” a falszerkezet kialakításának egy újfajta módja. Az épület külalakja olyan
lesz, amilyennek akarjuk. Kupolás, boltíves, kockaházas, akár a megszokott sátortetős formavilágú is. Ahogy azt a látványterv mutatja.
Forrás, további fotók és információk:
www.naturalbuildingblog.com/more-insulatedearthbag-vault-designs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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:
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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
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Földlakók (Earthlings)
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék egy filmet ajánlani. Annak
ellenére, hogy a képsorok sokkolóak, azt hiszem, aki (környezet)tudatosnak véli magát, az nem dughatja földbe a fejét. „Vétkesek közt cinkos, aki néma”, azaz egytől egyig személyes felelősséggel tartozunk azért, ami a világban, körülöttünk történik. Mi szeretnénk másként csinálni!
www.youtube.com/watch?v=nDLPma4DFX8

További szép kora tavaszi napokat kíván
Dr. Kovács Mónika Erika
a SzuperVályog és PermaKultúra Munkacsoport
és a Szivárvány Ökofalu Közösség nevében
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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