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Ez a nagyváradi Earthship építésének az első nyilvános állomása. Az alap elkészült, most kezdjük a gumik
tömködését. Michael Reynolds a terveken, tanácsokon keresztül segít nekünk. A terv az, hogy egy szoba
gumifalait megépítsük, illetve ezt a lakrészt tető alá hozzuk.

Helyszín:
Nagyvárad Hegyalja (Podgódia) negyedében, a város központjától 8 km-re. A helyszín megközelíthető
autóbusszal (15-ös járat a központból), autóval, biciklivel.
Buszjáratról infó itt:
http://www.transportinoradea.ro/orarautobuze/linia-15/parc-1-decembrie/podgoria/orarul-autobuzului15-otl-oradea/
A telekig száraz időben személygépkocsival is fel lehet jönni, eső után kb 500 m-re lehet megözelíteni.

Szállás:
A telken lehet sátorozni (sátrat hozz!), a legközelebbi hotel a Terra, infó itt:
http://www.hotelterra.ro/

Étkezés:
Az ebédet biztosítjuk, illetve létszámtól függően a reggeliket / vacsorákat is. Az étkezések a telken
lesznek.

Tisztálkodás:
A telken egy kinti wc (budi) van, illetve egy tusolót epítünk.

Telecom:
A telken van villany, ezért telefonokat, laptopokat stb lehet használni, tölteni (ezt inkább az esti orákban).
A helyi román mobilhálózatok elérhetőek. Internetet az egyik telefonról biztosítunk.

Beszerzés:
A telektől 5-10 perc sétára, a buszmegállóban egy kisbolt működik, alapvető dolgokat meg lehet
vásárolni: víz, sör, egyébb italok, kenyér, fagylalt, zölségek, konzervek, cigi stb.

Mit kell hozni:
-

Olyan nadrágot és cipőt, amiben tudsz dolgozni, illetve amiért nem kár, ha tönkremegy
Védőkesztyű
Valamilyen fejfedő napszúrás ellen, napvédő krém
Sátor
Hálózsák, matrac/polifoam

Szerszámokat biztosítunk. Ha vannak szerszámaid, és el tudod hozni öket, a következőket tedd be:
-

Mérőszalag
Vizszintező
Derékszög
Kalapács (standard) illetve 4 kilós
Lapát, ásó
Furógép,
Flex (sarokcsiszoló/forgófürész)

Munkálatok (orientatív lista):
–

Földmunkák: földhordás, ásás, gumik elhelyezése, gumik tömése, csövek fektetése, gumik
szintbehozása, vízszintezés, betonozás, stb.

A résztvevőknek érkezés előtt átküldöm az Earthship Biotecture által kiadott Tire Work névre hallgató
ebookját, megkérlek, hogy ezt olvasd el (65 oldal, kevés szöveggel, főleg képekkel).
Elérhetőség:
szalymon [kukac] yahoo [pont] com
contact [kukac] terranavis [pont] org
a világ folyton változik, ezért a fentiek is változhatnak, kérjük megértésed

