Ünnepeljük együtt Wass Albert születésének 100. évfordulóját!
[Megjelent: 2007. június 30, Felfrissített és kibővített felhívás]
Szerte a világon készülnek megemlékezni Wass Albert
író születésének (1908.január 8.) 100. évfordulójáról és
az író halálának (1998 február 17) 10. évfordulójáról.
Örömünkre szolgál, hogy munkássága mind a Kárpátmedencében, mind a világon szétszéledt magyarság
köreiben egyre népszerűbb és elismert. Számunkra
azonban nem csak nagyjelentőségű író Wass Albert,
hanem édesapánk is, aki örökségül hagyta ránk művei
gondozását. November 24-én Clevelandban az
amerikai magyarság közös ünnepen nyitja meg az
emlékévet, ezen a rendkívüli alkalmon az író könyveiből
kiállítást rendez a Magyar Társaság, közreműködik
Péterffy Gyöngyi költő versekkel, Lukácsi Éva valamint
Czegei Wass Huba emlékbeszéddel, és sokan mások.
Ugyancsak november 24-én Budapesten az Uránia moziban lesz Koltay Gábor Wass Albert film
bemutatója, mely óriási hatású játékfilm.
A Czegei Wass Alapítvány a Czegei Wass családot képviseli, akik az író életművének jogutódai és
missziójának folytatói immár egy évtizede. Ebben az évben alakul a Wass Albert Szellemi
Örökségét Ápoló Egyesületet. Mivel az író családja távol él az óhazától, szükség van arra, hogy az
írót szeretők nagy tábora egy virtuális baráti közösséget alkossanak és összefogjanak a 2008. év
emlékező programjai és eseményei koordinálásában Magyarországon, a Kárpát medencében és a
világ minden pontján. Ezt fogja segíteni a már működő http://www.wassakarat.multiply.com/
valamint a http://www.wassalbert.linkpark.hu és a szervezés alatt álló honlap: www.wassalbert.eu ,
www.wassalbert.hu és www.czegeiwass.org - az információk és híradások közzétételével.
Arra kérjük a Kárpát medencében és szerte a világban élő magyarság szervezeteit, intézményeit,
iskolákat, a civil és egyházi közösségeket, mindazokat, akik Wass Albert tisztelői, műveinek
olvasói, hogy méltóképpen emlékezzünk rá a különféle rendezvényeken. Hadd jusson el az író
üzenete a tiszta emberségről, a természet szépségéről, a jóságról és tisztességről, az emberbaráti és
hazafias szeretetről mindenkihez. Kérjük, hogy a tervezett eseményeket jelentsék be a honlapokon
hamarosan olvasható e-mail címre és kövessék figyelemmel az ott található híreket és információkat
- lehetőleg minden programot népszerűsítsenek és pártfogoljanak.
A Czegei Wass család örömmel vesz minden jó szándékú kezdeményezést. Mi, a család Budapesten
és Debrecenben tervezünk egy nagy ünnepségen résztvenni, melynek az időpontja: 2008 június 2122 illetve június 27-28. A kitűnő programot majd időben közöljük.
Tisztelettel a Czegei Wass Albert Alapítvány nevében, fiai:
Vid, Huba, Miklós, Géza, Endre
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