Kedves 56-os bajtársak, Magyar testvérek otthon és világszerte!
Amint már előzőleg is jeleztem, hogy családommal évekkel ezelőtt az európai, kárpátmedencei,
vagyis még a szülőföldem, erdélyi utunk alkalmával felkerestük Holtmaros kis Székely falucskát
szülőföldemen Erdélyben, ahol a Bartha József, Református Pap templomában őrizte az Albert
bátyám, Dr. Wass Albert, Erdélyi Világszövetség Társelnök hamvait.( Mint ugyancsak EVSZ-TársSydneyi Csoport elnöke, 1981- 2005. év közepéig személyes ismeretséggel közösen dolgoztam
vele az erdélyi-romániai magyarság érdekében világszerte.)
Így egy baráti, és egy erdélyi magyar vérbeli és mint munkatársi kötelességgel álltam a kis
templom közepén, a hamvait tartalmazó urnával kezemben, és ott megfogadtam, hogy az
ausztráliai hazai visszatérésünk után, tiszteletből alkotni fogok egy életnagyságnál nagyobb
mellszobrot Albert bátyámról, amit aztán ajándékba elküldök oda az Ős-hazában Holtmarosra,
annak a kis Református gyülekezetnek, ahová évekkel ezelőtt Albert bátyám hamvait beengedték.
Meg is történt. 2001. júniusában elküldtem repülő postán Wass Endrének Münchenbe, aztán ő
autóval elszállította az apja mellszobrát Holtmarosra, Székelyföldre.
Mivelhogy én egészen el vagyok vágva a Bartha József református paptól, és egyben Holtmarostól
is, e-mailjaim-re, leveleimre sohasem kapok választ, azért nem tudom, hogy mi történik otthon,
mert valami oknál fogva a román hatóság szétvágott bennünket.
Ellenben most kedden e-mail érkezett Mireisz Tibor barátunktól, melyben jelzik, hogy "Ma délben
felhívott Bartha József, a holtmarosi református lelkipásztor, és eléggé megtört hangon tudatta
velem, hogy ismét megjelentek nála a román hatóság emberei és arra szólították fel, hogy távolítsa
el Wass Albert szobrát a templomból, mert ha nem teszi, akkor többszáz millió lejes pénzbírsággal,
vagy 2 és fél évi börtönnel büntethetik
Nagyon is lesújtott engemet ez a hír! Pláne miután hetekkel ezelőtt a "TÜKÖR" erdélyi újságban
cikk került elém, melyben pontosan erről a szerencsétlen helyzetről írt Szucher Ervin, erdélyi
magyar újságíró, képekkel illusztrálva.
Felkérek minden magyar testvért, bajtársat, honfitársat, hogy vegye fel a kapcsolatot "Bartha
József" református tiszteletes úrral Holtmaroson a tulipan@orizont.net emailon keresztül, jelezzék
neki, hogy én már innen Ausztráliából a múlt év különböző időszakán számtalanszor kapcsolatot
akartam vele teremteni, de se az e-mailjaimra, írott leveleimre, karácsonyi üdvözleteimre válasz
sohasem érkezett. Itt más nem lehet, mint a román hatóság szétvágott bennünket!
Még a telefonhívásaimat sem engedik át az ottani központban.
Kérek mindenkit, hogy levelem alatti cikket, majd az alatti "Tükör" nevezetű lapban való írást,
képekkel, s végül alul az évekkel ezelőtti leleplezési képeket tekintsék meg, és küldjék el minél
több otthoni képviselőnek, hogy valaki segítsen az egészen, mert gróf. Dr. Wass Albert, Erdélyi
Világszövetség Társelnöke, erdélyi író, költő, erdélyi magyarság nemzetközi harcosa, Erdély Nagy
Atyja, sohasem volt háborús bűnös! Azt csakis ráfogták a szülőföldem, Erdély román bitorlói.
Köszönöm kedves idejüket, Isten áldását mindenkinek, és Albert bátyám emlékére, tiszteletére,
üdvözletem mindenkinek: Sándor.
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