WASS ALBERT EMLÉKÉVET ZÁRUNK
Az egri Wass Albert Kör felhívásának nagyszerű visszhangja lett. Nem csak csatlakoztunk a
Czegei Wass Albert Alapítvány kezdeményezéséhez, amelyet két kiváló lelkész indított el Miamiból
(Nt. Lukácsi Éva és Nt.Lukácsi László), de önálló Wass Albert évet is tudtunk tartani Egerben és a
magyar emigráció köreiben. Wass Albert emlékkövénél kezdtük Egerben, a Gárdonyi Géza Ciszteri
Gimnázium előtt. Itt hirdettük meg a Wass Albert centenáriumot 2008 JANUÁR 5-én, egy
koszorúzással egybekötött emlékműsor keretén belül meggyújtottuk azt az emléklángot, amelyet
elvittünk az ’56-os emlékműhöz, hogy történelmünk talán legdicsőbb forradalmát Wass Albert
lángjával élesszük és egyben erőt adjunk ahhoz a hatalmas küzdelemhez, melyet az egri kórház
megmentéséért folytatunk, mely harc egyben a globális birodalmi gyarmatosítás ellen is
szerveződött.
Számos alkalommal kértünk a nemzet költőjétől erőt ehhez a heroikus küzdelemhez.
A Wass Albert centenárium nyitó napján a szellemóriásnak ajánlva indítottuk útjára a HANG
SZÓRÓ újságunkat, melynek minden számát egy éven át Wass Albert írásaival kezdtük és
szellemiségének átható, kérlelhetetlen motivációjával folytattuk.
2005-ben- floridai barátaink, Bánkuty Géza és Ilona ötletére- Wass Albert kövek és szobrok
állításába kezdtünk. Azóta csaknem két tucat emlékkövet és szobrot avattunk. Legutóbb Újpesten.
Az avatási ceremóniákkal párhuzamosan a meglévő emlékhelyeinknél tartottunk koszorúzással
egybekötött emlékműsorokat: Ártándon, Mezőkövesden, Sátoraljaújhelyen, Tiszaföldváron,
Martfűn, Pilisszántón, Mohorán.
A centenáriumhoz kötődően színházunk, a Varga László Polgári Teátrum Magyarország számos
pontján adta elő És lészen csillagfordulás megint című előadását. Ezzel látogattunk el Kanada és
Amerika számos magyar közösségébe, színházába. Felléptünk Calgaryban, Edmontonban,
Vancouverben, Victotiában, Nanaimóban, Kelownában, New Yorkban, Orlandoban,
Sarasotában és Miamiban. Az Egerben meggyújtott lángot vittük ezekbe a városokba, ahol maga a
szellemóriás is több alkalommal járt és ennek a fényét adtuk át az örök mementónál, az astori
sírnál, nyárutón pedig Erdélyben, a marosvécsi emlékkőnél
A Wass Albert emlékév nem lett volna azonban teljes, ha Szalay Róbert filmjét- melynek
létrejöttében magunk is közreműködtünk és talán a legszebb Wass Albert portré készült így el- ne
vetítettük volna zsúfolt ház előtt Egerben, az író halálának napján, február 17-én.
Készítettünk az „Erdők és tavak meséjéből” egy CD lemezt, melyet sok-sok óvodába eljuttattunk,
hogy a megnyirbált nemzettudat helyreállításában ily módon segédkezzünk és ezzel hadat
üzenjünk a nemzetárulóknak, akik 2004 december 5-én megpróbálták a testvért a testvértől
végérvényesen szétszakítani.
A Wass Alber centenáriumot 2009. január 8-án zárjuk Egerben, amikor is átadjuk a lángot egy újabb
jeles eseménynek: a Szeleczky Zita évnek.
Köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek ebben a hatalmas vállalkozásban, mely lélektől
lélekig fogalmazódott meg és sikerre vitt egy jeles szolgálatot. Lukácsi Éva és Lukácsi László
Miamiban és Magyarországon motorja tudott maradni mindvégig ennek a mozgalommá szélesült
emlékévnek, melyért nagy tisztelet illeti őket.
Köszönöm mindazoknak, aki a csonka Magyarországon, Erdélyben, Moldvában, Kanadában és
Amerikában megszervezték előadó körutunkat és az emlékesteket. És mindenek előtt szponzorálták
a rendezvényeket. Ily módon legfőbb köszönet a Gróf Czegey Wass Albert Alapítvány elnökeinek,
vitéz Bánkuty E. Gázának és Ilonának.
Szíki Károly, az egri Wass Albert Kör vezetője

