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AZ ESEMÉNYRŐL 

A REGIO EARTH Közép- és Délkelet-európai 
Vályogépítészeti Fesztivál © egy évenkénti esemény a 
vályog alapú építészetről, építésről, tervezésről és 
művészetekről. Az esemény Közép- és Délkelet-európai 
régióra összpontosít, hogy erős, határokon átnyúló 
hálózatot hozzon létre a helyi szakemberek (építészek, 
mérnökök, kézművesek, professzorok, kutatók stb.) és 
érdeklődők számára. 
A közös alap a nevezett régió közös vályogépítészeti 
öröksége, és a fő cél az, hogy új módszereket találjunk 
ennek integrálására a kortárs építőipar dinamikájába. A 
rendezvény célja a nagyközönség elérése, hogy 
népszerűsítse a természetes alapanyagú építést. 

A fesztivál alapötlete BIHARI Ádámtól, Alina NEGRU-tól és 
Alessandro SERRA-tól származik, akik három barátként 
tértek haza a grenoble-i földépítészeti központokból: 
CRAterre és amàco.  

Jelenleg a márka 3 csapat tulajdona: a magyarországi 
Körépítők (Környezettudatos Építők Egyesülete), a romániai 
TERRApia és a szerbiai Earth and Craft; és minden évben a 
három ország egyikében kerül megrendezésre.  

Az első kiadás (2017) a magyarországi Vas megyei Oszkó 
községben, a második kiadás (2018) a romániai Bánát 
régióban, Buzad községben, a harmadik kiadás (2019) 
pedig a szerbiai Mosorin községben volt. 2021, 2022 
években a COVID miatt elmaradt.  



3

A Fesztiválunkra látogatók a következő 
kérdésekre kaphatnak választ: 

- Mi az a vályog? 

- Kik dolgoznak ma ezzel az anyaggal 
Magyarországon és Közép-Európa országaiban? 

- Hol tart ma az európai vályogépítészet építésügyi 
szabályozása? Építhetünk-e vályogból?  

- Mit kell tennünk a földépítészet elterjesztéséért? 

- Milyen földépítési technikák léteznek? 

- Melyek ma a legfejlettebb technikák a földépítésben? 
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ABOUT THE PROGRAM 

A fesztivál program a négy nap alatt alapvetően nagyon 
hasonló. A szakmai program fő részét a gyakorlati 
műhelymunkák biztosítják. Ezeket kísérik a délelőtt és 
délután megtartott, tudományos, valamint 
ismeretterjesztő előadások.  
A fesztivál teljes ideje alatt látogatható lesz az öko 
építőanyag expo és a kézműves vásár. Folyamatosan 
működik majd a fesztivál büfé és közösségi terek is.  

Bizonyos műhelyfoglalkozások naponta ismételt 
témával, míg mások a négy napra felfűzött programmal 
készülnek.  

A műhelyekre a helyszínen lehet majd feliratkozni. A 
jelentkezési létszámokat alapvetően rugalmasan 
kezeljük, de bizonyos foglalkozásokon a 
hozzáférhetőség miatt létszámkorlát lesz megállapítva. 
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ALAPINFORMÁCIÓK 

HELYSZÍN - a Körépítők (Környezetbarát Építők 
Egyesülete) Oktatási Központjában, Somogy 
megye, Magyarország.  
Pontos cím:  
8668 Tengőd, Petőfi Sándor u. 135. 
Google Maps:  
https://goo.gl/maps/T8gFQXBj2JhXoZ6x8 

SZÁLLÁS - 1. lehetőség - Erdei kempinghely 
szabadtéri zuhanyzóval - INGYENES;  
2. lehetőség - Helyi és közeli vendégházak - 30 és 
90 EUR/éj/fő között (felszereltségtől függően). 

ÉTEKEZÉS - Hozz magaddal saját ételt és/vagy  
készítsd el a közösségi konyhán.  
A fesztivál konyhája vegán, és normál 
(hagyományos) menüt kínál 10.000 Ft/nap áron.  
A helyi élelmiszerbolt kapacitása nagyon 
korlátozott. 

JEGYEK - Rendeled meg az alábbi linken: 
https://forms.gle/t2TAqn8C5tojLkEo6

https://forms.gle/t2TAqn8C5tojLkEo6?fbclid=IwAR2ebaYQXfxXroDJh9KxDTJPGgLVs3biBHd8yHR4Lipo7L088zErnOUH6cI
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HASZNOS INFORMÁCIÓK 

TELEKOCSI - A fesztivál előtt és után érdemes lesz 
böngészni az esemény Facebook-ját, ahol a telekocsis 
kapcsolódásokat fogunk szervezni.  

NEMZETKÖZISÉG - A fesztiválnak két hivatalos nyelve 
van: a magyar és az angol. A külföldi előadásokat 
magyarra fordítjuk és fordítva.  

ZERO WASTE - Ahogy a vályogépítészet önmagában 
egy hulladékmentes eljárás, így a Regio Earth Festivál 
nem lehet más, mint zero waste.  
Kérünk, hogy ne hozz be a fesztivál területére 
eldobható (egyszer használatos) műanyagot! Ha 
lehetőséged van rá, hozz magaddal saját étkészletet, 
kulacsot.  
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“Építsd az építményedet abból, ami 
a lábad alatt van.”

- Hassan Fathy


