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MINDIG EMLÉKEZZ A MAGYAR FÖLDET VÉDELMEZŐ TUDÓS PROF. DR. NAGY BÁLINTRA! 

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Gazdatanácsok Szövetsége <gazdatanacs@gmail.com>
Dátum: 2015. május 22. 23:16
Tárgy: Gyász és Emlékülés Dr. Nagy Bálint professzorért, a Gazdatanácsok pártfogójáért
Címzett: Fejér Szövetség <fejerszovetseg@gmail.com>

Gyász és Emlékülés Nagy Bálintért, a gazdatanácsok pártogójáért
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Egyesületi és Gazdatanács Tagok!
Tisztelt Honfitársaink, Bajtársaink, Gazdatársaink!

Szomorú  szívvel  tudatjuk,  hogy 2015.  május  18-án  dr.  Nagy  Bálint,  a  "professzor"  eltávozott.

Itt  hagyta  azt  a  földet,  melynek  megtartására  tette  fel  az  életét,  amelynek  védelméért  egész 
életében dolgozott. 

Nagy Bálint professzorral, az utolsó nagy nyilvánosság előtt elmondott közéleti beszédében az 
elmúlt évtizedek földharcainak kimagaslóan legtisztábbnak és legtisztességesebbnek tartott 
kezdeményezésének, a helyi Gazdatanácsok és a Gazdatanácsok Szövetsége megalakításának 
már második nagy földvédő pártolója távozott.
A Jóisten felé vette útját, s ránk hagyta "közéleti" hagyatékát.
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Nagy Bálint Kajászón, a Gazdatanácsok Szövetsége
Alakulógyűlésén elmondott beszédének részlete az alábbi
internet-kapcsolatra kattintva, a 2:22 perctől hallható: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d7d8ac932c57b6

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Egyesületi és Szövetségi Tagok!

Senki nem tudott annyit a magyar földről, vizeinkről és éghajlatunkról, mint Nagy Bálint professzor. 
Sokan tudtuk ezt, de nem tettünk eleget, hogy ez a tudás hasznosuljon

Életművére, az EMBERRE
Dr. Nagy Bálint Emlékülésen emlékezünk
2015. június 6-án délután 2 órakor Kajászón, a Művelődési Házban.

Kajászón, ahol megkísérelte elhitetni a gazdákkal, hogy a föld azé, aki ott és azzal éli le életét, 
hogy megműveli, hogy a magyar vidék utolsó maradéka, a föld nem a politizáló értelmiségé, a föld 
sorsa felett nem dönthetnek mások, csakis a helybéli gazdák, földművesek, erdő- és 
mezőgazdászok. Nem hittük el, nem engedték, hogy elhiggyük.
Ezt el  kell mondanunk, hogy méltó emléket állítsunk e NAGYSZERŰ EMBER 
SZELLEMISÉGÉNEK.
Az emlékülésen harcostársai mellet Dr. Inczédy Péter vesz búcsút atyai barátjától.

Részvételi szándékukat kérjük előre jelezzék a gazdatanacs@gmail.com címen.

                 Tamási Béláné Mária elnök                                        Dr. Boór Ferenc titkár
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület             Gazdatanácsok Szövetsége

Minden jogot a Gazdatanácsoknak, lásd:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d7d8ac932c57b6?projector=1

- - - - 

HUN TELEVÍZIÓ interjú Prof. Dr. Nagy Bálinttal:
https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be 
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