
 

A résztvevők a képzés során megismerkedhetnek a permakultúra alapjaival. A 6+1 alkalmas interaktív program 
inspirációt nyújt, hogyan válhatnak mindennapi életünk szerves részévé a permakultúra elvei és tervezési rendszere, 

hogyan tudunk létrehozni élő ökológiai rendszereket és ezáltal fenntartható emberi környezetet kialakítani. 

2022. JANUÁR 22., 29., FEBRUÁR 5., 12, 19, 26. (9-12 ÓRA), MÁRCIUS 5. (9-15 ÓRA) 

 
+1 ALKALOM: A KÖZÖSSÉG EREJE / WORKSHOP 

A workshop célja, hogy a képzésen megszerzett elméleti ismereteket a résztvevők a gyakorlatba átemelhessék. A 
program napján közös erővel egy terület fejlesztésébe kezdünk, mely során a képzésen elhangzottak megjelennek 
a maguk fizikai valóságában. Az átélt tapasztalati helyzetek elősegítik a résztvevőket, hogy a saját területüket 
könnyűszerrel fejleszthessék. A workshop alatt megismerkedhetünk a vízbiztonság megteremtésének 
lehetőségeivel, közösen előkészítünk különböző ágyásokat, komposztálunk, méhecskehotelt barkácsolunk. A 
program során átélhetjük a közösségben rejlő hatékony erőt.  

   

  Vágjunk hát bele! A program vezetője: 
Lőrinczi István, permakultúra tervező, outdoor tréner  

Célja: a permakultúra lehetőségeinek megismertetése, népszerűsítése, minél 
szélesebb körben való alkalmazása. 

Marosvásárhelyen született. Általános iskolás kora óta minden szabadidejét Erdély 
vadregényes hegyei között töltötte. Hegymászó instruktor lett, 1998-ban hegymászó 
szakosztályt alapított. 1990-től 10 éven át bakteriológiai laborban kísérleti munkákkal 
foglalkozott, közben 3 éves klinikai mikrobiológiai képzésen vett részt. Több mint 20 éve 
foglalkozik outdoor csapatépítéssel, 2005 óta vállalati önkéntességgel, 11 éve pedig 
fenntarthatósági ismeretterjesztéssel. Az Outdoor Mission Kft. ügyvezetője és az Ökológiai 
Művelődés Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2014-ben humánökológiai tanfolyamot 
végzett. Számos fenntarthatósági kezdeményezést indított útjára: pl. ÖKO-Sziget, 
Életrevaló tábor, Lakatlan sziget túlélő program, LÉPNÉL? – Tegyünk együtt a beporzókért 
kampány. A permakultúrával 2019-ben kezdett mélyebben foglalkozni. Az Életfa képzésén 
PDC tervezői képesítést szerzett, 2020-ban indította el a Perma Gang Project-et, mely a 
szakma és média érdeklődését is felkeltette, és a 2020-as Highlights of Hungary díj jelöltjei 
közt is szerepelt. 2021-ben Warren Brush és Márkuly István permakultúra tanári képzésén 
vett részt majd Dr. Gyulai Ivántól a mélymulcsos kertműveléssel bővítette ismereteit. 

       

Miről szól a 
képzés?

A PERMAKULTÚRA ALAPJAI / TÖRTÉNET, ALAPELVEK, FILOZÓFIA

A TERÜLET FELTÉRKÉPEZÉSE / MIKROKLÍMA, VÍZ TALAJ, NÖVÉNY, ÁLLAT STB.

A TERMÉSZET MINTÁZATAI ÉS A TERVEZÉS ALAPJAI

VÍZBIZTONSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK

TALAJ, KOMPOSZTÁLÁS, MULCSOZÁS, ÁGYÁSOK 

NÖVÉNYRENDSZER ÉS A SEGÍTŐ ÁLLATOK SZEREPE

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS 
JELENTKEZÉS: 

+36 30 8535 536 
permakultura@szigetmonostor.hu 

 

HELYFOGLALÁS JELENTKEZÉSI 
SORREND ALAPJÁN! MAX. 20 FŐ 

HELYSZÍN: 

SZIGETMONOSTOR FALUHÁZA 
 

A KÉPZÉS DÍJA: 

49 000.-Ft/fő 

ebből Szigetmonostor lakóinak 
& ingatlantulajdonosainak  

44 000.- Ft önkormányzati 
támogatás, tehát helyieknek: 

5 000.- Ft/fő 

 

www.lorincziistvan.com; www.outdoormission.hu; www.okomuvelodes.hu Perma Gang Project 

mailto:permakultura@szigetmonostor.hu
https://www.facebook.com/Perma-Gang-Project-187208119472389/?view_public_for=187208119472389
http://www.lorincziistvan.com/ismeretterjesztes

