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Meghamisított magyar
FELHÍVÁS WASS ALBERT NEVÉT VISELŐ
múlt – Tények és valóság
Ma Jusztina napja van. 2017. szeptember 26., kedd
TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÍRÓ TISZTELŐI RÉSZÉRE
Sze 18, 2017 | jótékonyság, közéletünk, múltidéző | 3 

Románia befogad száz,
Törökországba menekült
szíriai állampolgárt
Taxis etikett? (Tollraforgó)

Kedves Wass Albert Tisztelők!
Miami – Budapest, 2017. szeptember 18.
MIT ÉR WASS ALBERT AZ ŐT TISZTELŐ MAGYAR KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉNEK SZÁMÁRA?
Ez a kérdés most azt is jelenti, hogy megjelenhet-e tiszteletére a Wass Albert

Ukrán oktatási törvény –
Petro Porosenko aláírta az
új ukrán oktatási törvényt
Lejárt csirkehús
újracsomagolva –
Veszélyes üzleti praktika

Örökségkönyv, mellyel az író születése 110. (1908. január 8.) és halála 20. évfordulója
(1998. február 17. alkalmából rendezendő Emlékév keretében tisztelgünk szellemi
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nagysága előtt. Ez csak úgy lehetséges,
ha összefognak az őt tisztelő
közösségek és egyének –
munkásságával Ő egész életében az
összefogásra buzdított, most rajtunk a
sor… A Czegei Wass Alapítvány és a
Panoráma Világklub is felajánlotta
támogatását, de a könyv

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS –
BARCSAY-DÍJ
Miniszterelnökség: több
mint 230 ezer határon túli
magyar óvodás és iskolás
részesül nevelési-oktatási
támogatásban

megjelenéséhez kérjük mások szíves
anyagi közreműködését is, kinek-kinek
saját lehetőségei szerint.
A kiadvány a Kárpát-medencében és a világon élő magyarság Wass Albert iránti
tiszteletét, életműve és sorsa iránti vonzalmát mutatja be; az emlékezés szellemi és
tárgyi bizonyságait. A jeles évforduló alkalmából színes képet ad a Wass Albert
hagyatékát őrző személyekről, szervezetekről, azok irodalmi rendezvényeiről, az
emlékműsorokról és egyéb kulturális programokról; sok személyes vallomást és
visszaemlékezést is olvashatunk majd az íróról és a vele kapcsolatos eseményekről.
Továbbá emlékhelyek, szobrok képei is megtalálhatók lesznek a könyvben. A
beszámolók folyamatosan érkeznek szerte a nagyvilágból, s továbbra is várjuk azoktól,
akik fontosnak tartják az íróval, a műveivel kapcsolatos élményeket megírni és
beküldeni a könyv szerkesztőinek!

KERESÉS …

Egy egyedülálló könyvről van szó, amely az emlékév alkalmából jelenik meg, várhatóan több
ezer példányban, s tartalmazza az emlékév eseménysorozatának fontosabb programjait is.
Tisztelettel felhívjuk az író munkásságát tisztelő és szerető nemzettársainkat a könyv
költség-hozzájárulásának védnöki támogatására: nyújtsanak anyagi segítséget e
történelmi jelentőségű munka megvalósításához. A támogatók nevének felsorolását a
könyv is tartalmazza majd, valamint a kiadó Emléklappal köszöni meg a támogatásokat!

Erdély.ma
39 297 kedvelés
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A támogatási összeg személyesen átadható a Világklub-rendezvényeken, valamint
csekken vagy az OTP Banknál vezetett bankszámlára történő utalással is lehet zetni. A
Magyarságszolgálati Alapítvány számlaszáma: 117 86001- 20171993-00000000 (IBAN:

Tetszik az oldal

Bo

HU75 117 86001- 20171993-00000000, BIC (swift) kód: OTPVHUHB). (a be zetésről az
alapítvány igazolást ad a be zető részére). A külföldi zetés a MIXMEDIA INC (JPMorgan
Chase Manhattan Bank NY, account number: 000239500308965, swift code: CHASUS33)

Az ismerőseid közül te lehetsz az első,
tetszik.

számlaszámra is lehetséges. Postacím: Panoráma Világklub – 1581 Budapest, Pf. 100.
További információért az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
vilagklub@vilagklub.hu, Telefon: 1-20 928 0088.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Emlékkönyv kiadása mellett még számos egyéb
kezdeményezésre is sor kerül:

Január 7-én, Budapesten, a Duna Palotában Díszünnepséget rendezünk, amelyen
neves előadók, egy gálaműsor keretében – versekkel, dalokkal, előadásokkalemlékezünk az íróra;
– Átadásra kerülnek a Wass Albert Örökség Díjak, amelyeket azoknak ítélünk oda, akik
méltó módon őrzik és ápolják Wass Albert szellemi örökségét;
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– Megalakul a Wass Albert Tisztelőinek Társasága, a WATT, amely az író művei iránt
érdeklődőket és a szellemi örökségét tovább vivőket fogja majd össze – a Panoráma
Világklub öt kontinens 95 országát átölelő 230 társklub kereteiben;
– Wass Albert emlékszobrot állitunk fel Szegeden – László Levente székely faragóművész
alkotása- a VIII. Magyar Világtalálkozó emlékműveként kerül felállításra, 2018. május 21én.

LEGÚJABB
HOZZÁSZÓLÁSOK
Várközi
on Ukrán oktatási törvény

– Petro Porosenko aláírta
az új ukrán oktatási
törvényt

Tisztelettel és köszönettel a Czegei Wass Alapítvány nevében Wass Albert ai; Vid, Huba,
Miklós, Géza és Endre
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A könyv szerkesztői: Bartha Kata, Bodó Julianna és dr. Lukácsi Éva
Főszerkesztő: dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke

0 hozzászólás

Rendezés: Legújabb

Hozzászólás írása...

Törökországba menekült
szíriai állampolgárt
csarmasz jános
on Ukrán oktatási törvény

– Petro Porosenko aláírta
az új ukrán oktatási
törvényt

Kovaásznai
on Nem volt etnikai jellege

a besztercei kon iktusnak
Facebook Hozzászólások modul

Tóducz
on Ukrán oktatási törvény

– Petro Porosenko aláírta
az új ukrán oktatási
törvényt

3 HOZZÁSZÓLÁS
puci pardalian 2017-09-20-n 13:06 közelében
Ez a legaljasabb gyalázat, a végtelenségig becsületes
géniusz iránt, aki nem koldulással tett meg mindent és
még annál is többet a nemzetéért. Ha képtelenek
másként legalább ne ilyen teátrális, magyar emberhez
nem méltó, Istentelen módon tegyék!
VÁLASZ

Tóducz 2017-09-20-n 14:35 közelében
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Kedves puci, ezek bizsnicát csinálnak
mindenből, kihasználván becsületes
géniuszságát.
VÁLASZ

Antal m. 2017-09-19-n 21:41 közelében
KÉRDÉS!
Romániában az OTP Banknál, lesz-e lehetősőg
hozzájárulni az író megemlékezéséhez?
Köszönöm.
VÁLASZ

ÍRJ EGY HOZZÁSZÓLÁST:
Az email címet nem tesszük közzé.
Hozzászólás szövege
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NÉV

E-MAIL CÍM

HONLAP

HOZZÁSZÓLOK!

MEGOSZTOM:









 ELŐZŐ

KÖVETKEZŐ 

Rád is, rám is szükség van!

Mobiltelefonos riasztórendszert dolgoz ki a
román kormány

HASONLÓ CIKKEK

Az MPP közleménye
2017-08-09

Védtelenné váló
védett műhelyek
(Meglopja az állam a
fogyatékosokat)

Elítélték, de nem
találják
2017-08-04
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2017-08-24

GYEREKÜNK
SZÜLETETT!

Töltse fel újszülöttje fotóját.
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