Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós
(Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)
2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy
baráti társaság kezdeményezéséből jött létre. Célja, hogy Wass Albert
szellemiségét ápolja, és műveit népszerűsítse.

WASS ALBERT emlékév 2008.
2008. január 8-án volt 100 éve, hogy a XX. századi nemzeti irodalom kiemelkedő alakja, igaz
magyar ember és hazafi, életét a hazájáért és népéért feláldozó hős, Wass Albert születésének.
Hisszük és tudjuk, hogy nem csak mi, a Wass Albert Polgári Kör tagjai tartjuk fontosnak az
évfordulót, bár már nem merünk bizakodni abban, hogy a magyar kultúra, tudomány és
történelem hivatott és hivatalos őrzői e tekintetben helyt állnának és a rájuk rótt feladatot
elvégeznék. Számolunk tehát azzal, hogy a törökszentmiklósi polgári kör közössége hiányt
pótló feladatnak tesz eleget, mert valljuk Wass Alberttel együtt, hogy az elhivatás és isteni
parancs elől elmenekülni nem lehet, még barlangok mélyébe se, televíziók izzó lámpái elé se,
vadnyugati ostobaságok gyártása mögé se. Úgy gondoljuk, hogy a mi hivatásunk, hogy
lehetőségeinkhez képest minden jó szándékú magyart, akinek Jézus tanítása nem csak
keresztlevél, hanem belső meggyőződés is, megpróbáljunk összefogni, hogy beállítsunk ebbe
a munkába.
2008. év legyen városunkban is Polgári Kör szervezésében Wass Albert emlékév.
Feladatunknak tekintjük, hogy ezt minél több esemény, megemlékezés, kulturális, történelmi,
művészeti, közösségi program tarkítaná, megemlékezvén és megismervén Wass Albert
életművét, életútját.
Ehhez a feladathoz hívunk és elvárunk minél több civil szervezetet, önkormányzatot,
gazdálkodó szervezetet, társadalmi szervezetet és magánszemélyeket, ötleteikkel,
javaslataikkal, vagy megvalósítandó programjaikkal. Az eseménysor megnyitására 2008.
március 6-án 18:00 órakor kerül sor, Lukács Mozgó Filmszínházban, ahol a Wass
Albert életművét feldolgozó, Koltay Gábor által készített, „Adjátok vissza a hegyeimet!”
című film bemutatására kerül sor.
A törökszentmiklósi Wass Albert Polgári Kör erejét és lehetőségeit nyilván meghaladja, hogy
városszerte programokat szervezzen. Nem is ezt tekintjük célunknak. Ugyan magunk is
szeretnénk néhány program megszervezésével hozzájárulni az eseménysorhoz, döntő
feladatunknak mégsem ezt tekintjük, hanem az egész rendezvénysorozat koordinálását.
Örömmel vesszük tehát azt is, ha újabb ötletekkel keresnek meg minket, de az igazán nagy
örömöt
kész
rendezvények,
programok
lebonyolítása
jelentené.
Az emlékév jelképévé egy szál egyenes fenyőfát és Wass Albert „Fenyő a hegytetőn” című
versét választottuk. Szeretnénk azt, ha minél több magyar ember vetné tekintetét a hegytetőn
lévő fenyőre és minél több magyar ember értené meg, hogy mindannyian egy-egy fenyő
vagyunk a hegytetőn.

Aki odatette,
úgy rendelte:
a tetőre kiállj!
se fagyban, se szélben
meg ne retirálj!
Verjen a vihar.
Sorvadj el a napban,
De soha se mással:
De mindig magadban!

Aki odatette,
azért tette oda,
mert nagyon szerette.
Vad vihar-kezével
verte, ostorozta,
hogy azt a pogány lelkét,
azt a dacos lelkét
hófehérre mossa.

Törökszentmiklós, 2008. február 11.
Pörneki András
Wass Albert Polgári Kör
elnök

A Wass Albert emlékév meghirdetése a városi lap 2008. márciusi
számában jelent meg!
2008. március 6. WASS ALBERT est szervezése a törökszentmiklósi
LUKÁCS MOZGÓ filmszínházban.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Törökszentmiklós, Lukács Mozgó Filmszínházban 2008. március
órakor kezdődő filmvetítésre, ahol a Wass Albert életművét feldolgozó,

6-án 18:00

„Adjátok vissza a hegyeimet!”
című film kerül bemutatására.
A rendezvény előtt jeles személyiség, Koltay Gábor a film rendezője lesz a vendégünk,
aki röviden ismerteti a film készítésének aktualitását és körülményeit.
Belépőjegy váltható: Lukács Mozgó Filmszínházban.
Belépőjegy ára:
400 Ft.
A Filmvetítés szervezője:

WASS ALBERT Polgári Kör

Támogatók:

Magyar Művészetért Alapítvány,
Városi Művelődési Központ, Törökszentmiklós

Szórólap, a film bemutatójára az egyesület tagjai terjesztették.

Ilyen szép volt az előadásra szóló jegy.

Koltay Gábor a film rendezője, Pörneki András egyesületünk elnöke társaságában a
belépőjegyeket dedikálja.

Az „Adjátok vissza a hegyeimet” c. film teltházas előadást eredményezett!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2008. március 6-án a Wass Albert Polgári Kör Törökszentmiklósi egyesülete telt
ház előtt Wass Albert estet rendezett a LUKÁCS MOZGÓ filmszínházban .
Levetítésre került Koltay Gábor „ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET”
című filmje. Megtisztelt bennünket a rendező úr egy rövid előadásával is a
vetítés előtt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét és munkáját, anyagi
áldozatvállalását, akik az est szervezésében részt vettek. Külön köszönetet
szeretnénk mondani Hajnal László úrnak a művelődési ház munkatársának és
Kucsera György települési képviselő úrnak a Magyar Művészekért Alapítvány
(www.festomuvesz.hu) elnökének.
Wass Albert Polgári Kör Egyesület elnöke: Pörneki András

Az fentii cikk a Megyei újságban (Új Néplap) jelent meg, az előadás után:

2008. április 30.
RÁDIÓ INTERJÚ
Kedves kérésnek tettünk eleget. A Szentmiklósi Rádió (96.4 MHz) kért meg
bennünket adjunk interjút egyesületünk működéséről, vallott értékeinkről, Wass
Albert életéről. Kucsera György tagtársunkkal készített műsor 2008. április
30-án (szerdán) 17 óra 20 perckor volt hallható.

Kérés: A könyv megjelenése után szeretnék értesítést kapni arról, hogy hol
lehet megvásárolni!
Tisztelettel: Pörneki András
5200, Törökszentmiklós
Ferdinánd u. 25.
E-mail: porneki.a@t-online.hu

