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Tervezzünk és építsünk a természettel! 

BÚBOSHÁZ – SZUPERVÁLYOG ÖKOHÁZ PROJEKT 
 

Egy aprócska kunyhóban ugyanannyi boldogság lakhat, 
mint egy hatalmas palotában… 

 

Egy kicsi, ám minden alapvető szükségletet és komfortot kielégítő otthon, 
amely hívogatóan simul a tájba… emberléptékű harmónia, egészség, fenntart-
hatóság (gazdasági és ökológiai értelemben is). Nem tűnik irreális vágynak a 
XXI. század emberének, aki már meghódította a világűrt is. Mégis sokak számára egyre elérhetetlenebb álom?!  

 

2011 óta önerőből dolgozunk azon, hogy a hazai vályogépítészet hagyományainak és a modern technológiának az ötvözé-
sével egy olyan építési alternatívát nyújtsunk, amely közelebb viszi az embereket a fenti vágy megvalósításához. A szuper-
vályog-technológia alapvető fogásait mintaépítményeken kipróbáltuk. Kidolgoztuk az építés oktatásának menetét és írásos 
szakmai anyagát, számos tanfolyamot tartottunk, hogy egyre többen saját kezűleg is elsajátíthassák a gyakorlati tudnivaló-

kat, és folyamatosan munkálkodunk a technológia egyre szélesebb körű megis-
mertetésén. Megérett az idő arra, hogy továbblépjünk, azaz felépítsük az első 
olyan hazai szupervályog lakóházat, amelyen be tudjuk mutatni a technológia 
előnyeit, speciális lehetőségeit (pl. kupolaszerkezet, boltozat), illetve azt, hogy 
hogyan adaptáljuk a technológiát, azaz egészítsük ki azokkal az elemekkel, ame-
lyek szükségesek a mi éghajlatunkhoz és kulturális szokásainkhoz igazodó épü-
letek megépítéséhez.  

 

A Szivárvány ÖkoHáz megépítésével nemcsak szupervályog-technológiát sze-
retnék bemutatni, hanem egy tágabb, alapvetően a permakultúrán alapuló 

(környezet)tudatos életszemléletet is. A permakultúra egy olyan tervezési rendszer és gazdál-
kodási módszer, amelynek segítségével a természettel összhangban működő és fenntartható 
életteret és környezetet alakíthatunk ki. A héregi SzuperMA bemutató és oktató területen 
építendő mintaházat oly módon szeretnénk kialakítani, hogy a következő szempontok a lehető 
legnagyobb mértékben megvalósuljanak:  

 A hagyományos, természetben megtalálható és a modern (új és újrahasznosított) építő-
anyagok és organikus építési technológiák (vályog- és szalmaépítés, earthship) ideális és 
megfizethető kombinációja; 

 Az épület létrehozásába és fenntartásába bevitt energia és költségek csökkentése a jelen-
leg megszokott építési módszerekhez képest; 

 Szép, egészséges és harmonikus otthon létrehozása: A Gaia hipotézis szerint a házak hason-
lóan működnek az élő szervezetekhez. A lakásunk a harmadik „bőrünk”, azaz otthonunkban 
is érvényes az „Ép testben ép lélek”. A célunk gyógyító (ÉPítő!) épületek építése a mai, sok-
szor beteg(ítő) épületek helyett; 

  „Tervezzünk a természettel” megközelítés, organikus építészet: az univerzális alapelemek és rendezőelvek alkalmazá-
sa, a természetben bevált módszerek utánzása (l. permakultúra, szakrális építészet);  

 Környezettudatosság és fenntarthatóság megfizethető módon (l. következő pont): megújuló, szelídenergiák, kom-
posztkazán, tömegkályha, környezetkímélő vízgazdálkodás (esővízgyűjtés, alomszék), biogazdálkodás; 

  A lehető legmagasabb fokú önellátás és önrendelkezés megvalósítása: bárki számára elsajátítható és megvalósítható 
egyszerű, mégis hatékony módszerek alkalmazása az épület szerkezetének, a gépészetnek és az energetikának a létre-

hozása és működtetése során (pl. bonyolult gépészet és drága, sokszor 
káros kémiai megoldások helyett fizikai, „passzív” megoldások); 

 Kulturális örökségünk megóvása, a népi építészet feltámasztása, to-
vábbgondolása a mai igényeknek megfelelően; 

 Közösségépítés, közös munka öröme, hatékonysága. 
 

Szerény anyagi és emberi erőforrásaink nem teszik lehetővé, hogy teljes 
mértékben önerőből finanszírozzuk a bemutatóház megvalósítását, ugyanakkor egy kézzelfogható (megnézhető, megta-
pintható, megszagolható…) és kipróbálható mintaépület nélkül nem tud továbbhaladni a technológia hazai bevezetése. 
Ehhez kérjük az ÖN segítését / a TE segítségedet, hogy Nader Khalilinek – a szupervályog atyjának – nyomdokain haladva 
minél több ember számára érvényesülhessen az otthonhoz jutás és az EGÉSZséges élet alapvető joga. 
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