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MAG programok
2018. első félév

Január 19. péntek Géczy Gábor: Kertész leszek, fát nevelek…

A helyszín: Babarcszőlős (Pécs mellett), Táncsics Mihály u. 2.
Ideje: 2018. január 19.-én (péntek) 18 órától.
Jelentkezés, információ: Kun Szilárd 20/960 4519
Belépő: 1000 Ft

„A fák hasonlítanak legjobban a növények közül ránk, emberekre. Összemérhető az életkorunk, a 
feladatunk, a test/lélek/szellem felépítésünk. Ha elpusztulnak a fák, elpusztulunk mi is. Ezt tudták a régi 
öregek, még haláluk előtt is fát ültettek…
Nekünk mit kell tennünk, hogy égig érő fává serdülhessünk?”

Január 27-28. Géczy Gábor tanfolyama Marosvásárhelyen

Február 24-25. MAGenergia konferencia Gomba-Magfalva

Március 14. Vesztergám Miklós Szentkorona előadása  Magfalván

Március 24-25. MAGos Gyógyító találkozó és faültetés Magfalván

Márc 31-ápr 1. 1. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

Április 7-8. Győri Ildikó tanfolyama Magfalván

Április 28-29. 2. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

Május 1. MAG majális és egyesületi taggyűlés

Május 5-7. MAG alapítása Londonban

Május 14-21. Csíksomlyói zarándoklat

Május 26-27. 3. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

Június 2-3. Földgyógyító Konferencia Magfalva

Június 16-17. 4. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

Június 23-30. MAGos Gyógyító tábor Magfalva

A programok még változhatnak, kövesd a www.magtar.hu honlapot vagy a MAGos listákat!

MAPER – AFINET - KmGYH KÖZÖS TALÁLKOZÓ
Permakultúra, Alkalmazkodó gyümölcsészet, Agroerdészet Konferencia

Időpont: 2018. január 26-27.

Helyszín: Budapest, Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest, XI. ker. Villányi út 29-43.

A épület, Zsibongó

A Magyar Permakultúra Egyesület, az Agroerdészeti Hálózat, a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat 

valamint az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék szeretettel vár minden kedves 

érdeklődőt közös találkozójára. A találkozó során tervezett program:

- konferencia szakmai előadásokkal,

- szakmai fórum új művelési ág létesítéséről,
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- AFINET projekt keretében szervezett II. Agroerdészeti Hálózati Találkozó.

Részletes program:

Péntek (január 26)

9:00-9:30: Regisztráció, megnyitó

9:30-12:30: Délelőtti szekció, az  AFINET projekt keretében szervezett II. Agroerdészeti Hálózati 

Találkozó: Szakmai előadások az agroerdészet, fás legelők lehetőségeiről a fenntartható 

gazdálkodásban.

12:30-13:30: Ebédszünet

13:30-15:00: Délutáni szekció:

1. Lantos Tamás (KmGyH): Az alkalmazkodó gyümölcsészet és a permakultúra

2. Zaja Péter (KmGyH): Alkalmazkodó gyümölcsészet Visnyeszéplakon

3. Kulcsár Balázs (KmGyH): Valaha Tanya és a permakultúra

4. Valkó Dániel: Zöld-mező Major: ökogazdálkodás és permakultúra a gyakorlatban

5. Szalai Zita: A permakultúra és az erdőkert témaköreinek kutatása az Ökológiai és 

Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszéken 

15:00-16:30: Plenáris ülés, szakmai fórum (délelőtti előadások összefoglalása, fórum új művelési ág 

létesítéséről)

Szombat (január 27.)

9:00-10:00: Regisztráció, megnyitó, ismerkedés

10:00-11:00: Kardos Etelka: Bemutatkozik a Magyar Permakultúra Egyesület

11:00-12:00: Baranyai Vitália

12:00-13:00: Ebédszünet: batyus ebéd

13:00-14:30: Baji Béla: egy 30 éves permakultúrás rendszer tapasztalatai

15:00-17:00: A Magyar Permakultúra Egyesület hivatalos, éves közgyűlése

A két nap során tervezünk szakmai előadásokat és ismeretterjesztő jellegű programokat is, a partner 

szervezetek bemutatkozásával. Célunk, hogy helyet biztosítsunk az eszmecserének, és lehetőséget a 

jövőbeni együttműködésekhez. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A konferencia ingyenes!

Bővebb információ: Kardos Etelka <ekar.sz@virgin.net>,  T: 20/6655952,

Szalai Magdolna Zita <szalai.magdolna.zita@kertk.szie.hu

IV. Gyurgyalag Műhely - Előadások a Kisközösségi Programról
Ideje: 2018. január 26.  17.45 – 20.00

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campusa, Bp. XI. Pázmány sétány 1/a., VII. em. 7.18-as terem

Öt rövid, TED-szerű előadásban mutatjuk be az idén 10 éves Kisközösségi Program tevékenységét:

 Takács-Sánta András: Miért fontos a közösségek újrafelfedezése az ökológiai válság leküzdéséhez

 Tauber Tamás: Miért érezzük hangsúlyos eszköznek a könyveinket az ökologikus helyi megoldások 
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előmozdításában?

 György Bálint: Miket tapasztaltunk több tucat helyi ökokezdeményezést vizsgáló terepmunkáink 

során?

 Plachi Attila: Hogyan segítjük a gyakorlatban ökologikus helyi közösségek létrejöttét és működését?

 Flórián Norbert: Milyen élményeket kapnak a nyári ökotáborainkban résztvevő gyerekek és felnőttek?

Az előadások után természetesen lesz lehetőség beszélgetésre, vitára is!

A rendezvény nyílt és ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Aki szeretne részt venni, kérjük, jelezze 

szándékát legkésőbb január 25-e éjfélig az info@kiskozossegek.hu címen!

BOLYAVÁRI ESTÉK
Fergeteg hava 19-én Bene Gábor: A Nemzetegyesítés szükségessége
„A pártoskodás megosztja a nemzetet” írta egykor Széchenyi István, s mi napjainkban a nemzetmegosztó 
pártokban bízunk, hogy majd ők oldják meg a nemzet ügyét? Felvázolom a nyugati típusú 
társadalomszervezés, valamint a pártrendszer közötti kapcsolatot, s mellé az ősi szkíta rendet, mint 
ellenpólust. Kimutatom azt is, hogy ez utóbbinak a modernizációja az, ami vissza tudja állítani az osztott, 
ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlás rendszerét, s ezzel az állam megszabadulhat a párt- demokrácia
mocskától.
Lehetséges-e a közjó megvalósítása a XXI. században?
Közjó:  ami  az  egészséges  és  tisztességes,  élhető  ország,  megteremtése,  a  saját  erőnkből,  a  saját
munkánkból, de semmiképp sem hitelből!
Becsületes, értelmes egyezségek során közösen megoldjuk-e végre a legsúlyosabb nemzeti problémákat úgy, 
hogy, a megoldásokat nem egy önző politikai, és az átalakulást saját érdekeinek alárendelő kisebbség 
erőszakolja ránk? Van-e ennek esélye, s melyek az utak hozzá?
Milyen jövőépítő önszerveződés szükséges ahhoz, hogy a közhatalom ne elfajzott magánhatalomként 
működjön?

Fergeteg hava 26-án Grandpierre Atilla: Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája / Ünnepes Könyv 
Bemutató, és Vásár
Az eredeti, hamisítatlan kézirat őstörténeti része most, ebben a kötetben lát először napvilágot, Grandpierre
K. Endre összes e témában megjelent írásával együtt. Grandpierre Atilla tanulmánya vezeti be, amelyben 
megvilágítja a különböző álláspontokat, azok eltéréseinek okát, feltárja a Tárih-i Üngürüsz idősíkjait, hogy 
megvilágítsa a helytálló értelmezéséhez szükséges legfőbb szempontokat.
Ennek során fény derül az ősi magyar szájhagyomány jelentőségére, a magyar nemzeti sajátosságokra, a 
regöseink és a mágusok közötti kapcsolatra, történelmi szerepére, s részletes képet kapunk a Tárih-i 
Üngürüszről, amely őstörténetünket az eddigieknél mélyebb összefüggésbe helyezi.
Bebizonyosodik, hogy a Tárih-i Üngürüsz legfontosabb nemzeti krónikánk, amely képes arra, hogy 
hathatósan hozzájáruljon a magyarság szellemi megújhodásához.

Minden együttlét váljék egész-ségünkre! 

Elérhetőségek:  BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com
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ZÖLD ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ, 2018
A 2018.  évi  Országos  Találkozó,  idén  először  a  találkozók  történetében  (ideiglenes)  „határainkon  túli”
helyszínen, Kalotaszentkirály - Zentelke községben kerül megrendezésre, április 12-15 között.

A szervezők nevében szeretnénk jelezni,  hogy közeledik az OT hírlevélben megadott  szekciójavaslatok,
programjavaslatok „civil-expo”-ra való jelentkezés stb. végső határideje, mely január 15!

Kérjük,  hogy akinek javaslata,  illetve  ötlete  van  bármely tervezett  programmal  kapcsolatban,  küldje  el
számunkra! (max. 500 karakter)

A Találkozó programterve előrehaladott állapotban van. A ZöldCivil.hu -t böngészve 
(http://zoldcivil.hu/2018/01/02/orszagos-talalkozo-2018/) megismerkedhettek a jelenlegi elképzelésekkel.

Köszönjük azoknak, akik már jelezték a részvételt az egyes alprogramok, szekciók szervezésében és 
lebonyolításában!

 A SZEKCIÓKKAL kapcsolatos ötleteket (téma, szekcióvezetés, javaslatok a tervezett szekció 

vezetőjének személyére, stb.) a kissjozsef.holocen@gmail.com vagy a parpi2001@gmail.com email 

címekre kérjük küldeni maximum 500 karakter terjedelemben.  A szekcióötleteket érkezési sorrendben 

regisztráljuk!

 A PLENÁRIS ÜLÉSSEL kapcsolatos gondolatokat (előadók személye, "témafinomítás",stb.) az 

ifarkas@mtvsz.hu címre várjuk.

 A KLÍMAVÉDELEM ÉS ALKALMAZKODÁS témakörben a lajtmann@gmail.com címre 

érkezhetnek a javaslatok.

 A TURIZMUS ÉS FENNTARTHATÓSÁG nagyszekcióhoz kapcsolódó (előadók, stb.) véleményeket 

Hajdu Zoltán várja a zoltanhajdu1@gmail.com címre.

 A „CIVIL EXPO és VÁSÁR”-ra való jelentkezést Horváth Kingának a horvath.kinga@tff.hu címre 

küldjétek, amennyiben szeretnétek anyagot (ide értve a saját szervezet bemutatkozó anyagait, illetve 

népszerűsítő kiadványait) vagy terméket hozni, bemutatni, árulni, Ehhez a rendezők biztosítják az 

asztalokat, székeket. A programelemet a falu főterén, illetve főutcáján rendezzük meg szombat délelőtt.

 A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS-PROGRAMOT érintő javaslatokkal Gőz Brigittát 

(goz.brigitta@gmail.com) vagy Péter György Árpádot (parpi2001@gmail.com) keressétek.

További információ:

Kiss József: +36 30/967 47 96

Péter György Árpád: +40 740 418 89

LAPSZEMLE

Kiszálltak a taposómalomból, ma természetközeli életet élnek

Vezetői pozíciót töltöttek be, mégis váltottak: nyugodtabb, természetközelibb életmódra a mindennapi 
taposómalom helyett. Úgy tűnik, ez a közös ismérve a gyergyószentmiklósi Farkas Évának és az újfalvi 
Bányász Józsefnek. Felrúgták előző életüket, s megmutatták, hogyan lehet új és más életet élni akkor is, ha a
társadalmi rendszer nem más, mint egy taposómalom. Minderről a nagyközönség előtt is beszámoltak: 
újrakezdés témában tartottak előadást a gyergyószentmiklósi Ifinapok keretében.
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Farkas Éva közgazdász végzettségű, az évek során fejlesztési irodát, inkubációs központot vezetett, sikeres 
pályázatíró cége volt. Bányász József a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés ágazatának volt az igazgatója
éveken keresztül. Ma Farkas Éva gyógynövénykészítményeket állít elő otthonában, Bányász József pedig – 
saját megfogalmazása szerint – parasztnak született és végre az is lehet. Mindketten elismert és sikeres 
karriert adtak fel, és belevágtak valami teljesen másba, mint amit addig csináltak. Nem bánták meg – derült 
ki már az előadás elején.

Létezek otthon is, van időm eljönni ide is, sokat vagyok a gyermekeimmel, sokat vagyok csendben, befele 
fordulva, és szintén sokat tartózkodok kint, a szabadban. – foglalta össze röviden Farkas Éva jelenlegi 
életformáját.

A közgazdász végzettségű hölgy ma az anyaggal, az élő és az élettelen világgal van kapcsolatban. 
Gyógynövényeket gyűjt, amelyekből olajakat, krémeket, szappanokat készít.

„Én parasztnak születtem. Elfajzottam egy kicsit, tanultam ezt-azt, aztán beléptem abba a taposómalomba, 
amibe mindenki más is. Ez nem más, mint egy zsákutcában, lejtőn haladó szekér. 10-15 évvel ezelőtt 
rájöttem arra, hogy nem jó felé tart ez a szekér, valahogy ki kéne szállni belőle. Elég hosszú idő volt amíg 
megfelelő bátorságot tudtam gyűjteni ahhoz, hogy visszamenjek gyökereimhez. Végül megtettem” – hallhatta
a közönség Bányász Józseftől.

Az, hogy életformát váltanak, nem egyik napról a másikra meghozott döntés volt, mindkettőjük esetében 
évekig tartott a folyamat. Farkas Évában elmondása szerint tizenöt esztendeig érlelődött az a pillanat, ami 
elhozta a váltást. Ez idő alatt pályázatokat írt. Akkoriban érdekelte az, hogy a pénz hogyan mozgatja az 
embert, miért van ilyen nagy hatással ránk. Ezért végezte el a közgazdaságtant. Következett egy időszak, 
amikor ragyogott rá a nap, szerette, amit csinált. Azt mondja, akkoriban jó volt kitalálni, összeállítani, 
megírni a projekteket, jó volt együtt dolgozni a kollégákkal. Hogy ez hogyan és miért változott meg? Úgy 
gondolja, nem csak az ő meglátása, nem csak a szubjektív viszonya változott a pályázatíró szakmához, 
hanem maga a rendszer is

Az évek során megszűnt a kapcsolata az anyaggal, a normálissal, a természetessel, az élete tulajdonképpen –
ahogy ő fogalmaz – élettelen volt. „Erre rájönni abban a helyzetben az ember nem tud, csak azt érzi, hogy 
belepusztul” – magyarázta Farkas Éva. Azt is elmondta, amikor felhagyott munkájával, nem tudta, hogy mit 
fog dolgozni később. Földet vásároltak férjével azzal a szándékkal, hogy építenek rá egy műhelyt, ahol 
hivatalosan lehet majd növényi eredetű termékeket készíteni. „Különböző akadályok miatt ez nem jött létre, 
és közben arra is rájöttem, hogy ugyanazt a mókuskereket építeném újra, mint amiből egyszer már kiléptem.
Nem célom nekem a növényekből megélni. Nem akarom őket arra használni, hogy engem éltessenek, 
belőlük karriert csináljak. Persze, jól jön, hogyha valaki megvesz tőlem valamit, vagy ad érte valami mást” 
– mondta. A pénzről megjegyezte: „míg cégvezetőként dolgoztam, addig 10 ezer lejes napi gondjaim voltak,
most 10 vagy 1 lejesek ezek a gondok. A gond minőségében ugyanaz, összegében viszont más. Ha ezt 
megtapasztalja az ember, rájön, hogy nincs jelentősége annak, hogy mennyi pénzért aggódik.”

Lehet alternatív kicsi világokat építeni „Meg mertem hozni azt a döntést, hogy elmentem parasztnak. Hogy 
miért váltottam? Éreztem, hogy ez a mai világ elrugaszkodott a lét alapjától, a természettől. Márpedig 
valamennyien a természet gyermekei vagyunk, onnan vétettünk, és nagyon elidegenedtünk tőle ” – 
fogalmazott Bányász József. Úgy véli, a természet törvényszerűsége az, hogy minden nap meg kell küzdeni 
a fennmaradásért, különben nincs sikerélménye, öröme, boldogsága az embernek. Mindaz, amit tálcán kínál 
ez a világ, a jólét, a kényelem, a luxus: vonzó és csábító, de nem igazán boldogít. Hogy hogyan zajlott nála 
a váltás folyamata, nem is tudja igazán megfogalmazni, mert nem voltak állomások. Érzések voltak, 
amelyeket egyre gyakrabban mert követni, miközben a ráció, az ész mindegyre visszahúzta.

„Egyre inkább rá kellett jönnöm, hogy minden kimondott szó, ami bennem van, az nem más, mint az a 
felelősség, amit Isten rám bízott. Az, hogy én társteremtő vagyok, és az a világ, amit én megteremtek, az 
akkor lesz jó, ha a legbensőm hangját követem, és lépéseket teszek ennek érdekében. Ez szembemegy ezzel 
a világgal. Ez a világ, ami ma Nyugat-Európában farsangol, zsákutcában van. Mindannyian érezzük, hogy 
nem igazán jó, ami történik a nagyvilágban.

A gazdasági motor, ami egy állandó növekedésre bazíroz egy olyan rendszerben, ami véges, az mind azt 
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érzékelteti velünk, hogy nem jó dolog ez. Ez a rendszer még túl erős, és aki szembe megy vele, beletörik a 
bicskája. Viszont lehet alternatív, kicsi világokat építeni úgy, hogy nem azt követi az ember, amit diktál a 
politikai, a tanügyi rendszer, a média vagy a megélhetés kényszere, hanem azt, ami a szívében van. 
Mindenki érzi magában, hogy valamire született. Ha ezt meri csinálni, akkor megtalálja önmagát és 
mellékesen a megélhetését, életörömét, kényelmét is” – mutatott rá az újfalvi gazda.

A siker és a kudarc nézőpont kérdése

 Beszélve a váltás előtti és az azt követő időszakban megélt életminőségről, Bányász József saját példájával 
magyarázta meg, csupán nézőpont kérdése, hogy a manapság sokat szajkózott sikert, illetve a kudarcot 
hogyan értékeli az ember. „Arról, hogy öt tehénnel és néhány borjúval bíbelődök – a mezőgazdasági 
vállalkozások, farmok, agrárlétesítmények tevékenységével összevetve – azt lehetne mondani, hogy 
hülyeség, nem gazdaságos, időszerűtlen. Én viszont be tudom bizonyítani, hogy az öt tehén után anyagilag 
is lehet egy olyan egyensúlyt biztosítani, ami a mindennapi betevőhöz kell. Tudom finanszírozni a 
gyermekeim számára a budapesti, illetve gödöllői egyetemi költségeket, és viszonylag magas 
életszínvonalon élünk. Tehát sikeres vagyok. Ugyanakkor vesztes is, mert leszálltam az igazgatói 
piedesztálról, és csak egy paraszt vagyok.

„De meggyőződésem, hogy a parasztok nem az utolsók a múltból, hanem az elsők a jövőből. Olyan 
világ jön, amikor az önellátás felé kell törekedni” – fogalmazott.

Életminőségének megváltozásáról Farkas Éva a következőket mondta: „Nagyon intenzív szellemi munkát 
végeztem, ami egyfajta elszakadást jelentett a világtól. Amikor kiléptem az irodai létből, a rengeteg 
szenvedés volt az, amivel először találkoztam. Az alkoholista az iroda ajtajában, a hatgyerekes család a 
szomszédban, akiknek nincs tűzifájuk... Hol voltam én eddig, hogy ezeket nem láttam? Ezek nagyon fájóan 
szakadtak rám. A másik, ami a váltás után meglepett, az volt, hogy a baráti kapcsolatok, amik a közvetlen 
üzleti kapcsolatokból alakultak ki, meglepő gyorsasággal lenullázódtak, viszont a gyerekkori, a líceumi, 
egyetemista kori barátok szerepe hangsúlyosabb lett az életemben. Vagyis bizonyossá vált, hogy az érdek 
nélküli együttlétek sok év múlva is fontosak. A kislányom alig pár hetes volt, amikor én visszamentem 
dolgozni, édesanyám vigyázott rá. Most már állandóan együtt vagyunk. Ilyen módon is hatott rám a váltás.”

Forrás: Liget - https://liget.ro/eletmod/kiszalltak-a-taposomalombol-ma-termeszetkozeli-eletet-elnek

AJÁNLÓ: Artur Domoslawski: Halál Amazóniában
Nem lehet bezárkózni, nincs esély arra, hogy a világban zajló folyamatok hatásai alól kivonjuk magunkat. 
És igazából mindegy is, hogy természeti, gazdasági vagy társadalmi folyamatokat nézünk. Domosławski 
tudja, az eredmény egyértelmű: bolond az, aki azt hiszi, hogy a kívülről érkező hatások elkerülhetők, saját 
magát csapja be, aki nem figyel a látszólag messze zajló eseményekre.

Aki nem figyel, az nem fedezheti fel a hasonlóságokat, és nem vonhat le érvényes tanulságokat sem. Ami 
távol van, az legfeljebb annyiban különbözik a közelitől, hogy hatását áttételeken keresztül fejti ki, s így 
nehezebben felismerhető azok-okozati összefüggés. Ami kétségtelenül létezik!

Az 1967-es születésű szerző többször járt Amazóniában, s vissza-visszatérései következményeként nem 
csak pillanatfelvételt készít, de érzékenyen mutatja be a folyamatokat és változásokat is. Elnyerte az ott élők
bizalmát, így hiteles és megrendítő tájékoztatást ad az ott zajló háborúról. Mert tényleg háború zajlik 
Amazóniában! Ráadásul nem is egyszerű és könnyen átlátható módon, hanem több egymással összefüggő, 
különböző érdekek által megrajzolt frontvonal mentén.

Az amúgy is globalizáció- és kapitalizmus-kritikus Domosławski számára az területen élő szegények – 
részben az őslakosok leszármazottai – az igazi „hősök”. Azok az emberek, akik nem a meggazdagodás 
reményében, nem a természet kizsákmányolásával és tökre tételével próbálkoznak, hanem valamifajta 
törékeny egyensúlyt fenntartva, harmóniára törekedve igyekeznek életben maradni. Ők azok, akik a gazdag 
vállalkozók – a fakitermelők, a szénégetők, a szarvasmarha tenyésztők – és az általuk megvett 
rendfenntartók és bürokraták ellenfelei. Ők a köröm alatti szálka, akiknek nem nagyon van más 
lehetőségük/esélyük, mint a nyilvánosság figyelmének felkeltése. És éppen ezért ők azok, akik közül a 
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leghangosabbakat időről-időre meggyilkolják… ha éppen úgy alakul, akkor a rokonaik szeme láttára, vagy a
rokonaikkal együtt.

Arra talán még esély is van, hogy a konkrét gyilkosságok elkövetőit utoléri a törvény, de az a legritkább 
esetben fordul elő, hogy a megbízók – akik gazdagságuk okán szinte sérthetetlenek – bíróság elé kerüljenek.
Domosławski az őserdő peremén zajló folyamatok hátterét és résztvevőit igyekszik minél alaposabban 
bemutatni. Emberek, jellemek, karakterek állnak szemben hallgatásba burkolózó gazdagokkal, akik mögött 
– egy lépcsőfokkal feljebb – már multinacionális nagyvállalatok állnak. Olyan cégek, melyeknek a 
termékeit mi is használjuk, olyan cégek, melyek arcpirító cinizmusáról nem is tudunk. Vagy ha tudunk, 
akkor nem hisszük el, s ha elhisszük, akkor igyekszünk is elfelejteni…

…mert egyikünk sem akarja tudni, hogy embervérrel készülnek a globális piac termékei. A könyv egy 
pillanatra sem álszent vagy álszemérmes. Az oldalakon feltárulnak a kereskedelmi útvonalak, a termék-
előállítás piszkos stratégiái, s hogy ne ringathassuk magunkat az eddigi illúziókba, az általunk is ismert 
cégnevek is ott sorakoznak a könyv lapjain. Nincs titok, csak a hallgatás foszladozó fátyla, amit előbb-utóbb
félre kell lökni, mert amíg tisztességes és jóakaratú emberek halnak meg az őserdők védelmében, addig…

Typotex Kiadó, 2017.

Forrás: https://librarius.hu/2018/01/08/domoslawski-typotex-amazonia/

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét…
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és a 
Természetes Életmód Alapítvány
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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