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Emberközpontú, hazaszerető

Krisztusi, emberközpontú világ és az egy hazához való tartozás jellemezte Wass Albertet, és munkásságát is, hiába igyekeznek másként beállítani őt – mondta Jókai Anna író, október 23án a Szarvason felállított Wass Albert szobor avatóján.
A Ciprus Fogadó előtti téren az adományozónak, Erdélyi Istösszegyűlt ünneplőkhöz előbb vánnak, és az alkotónak Mihály
Babák Mihály polgármester Gábor szobrászművésznek.
Dúló Erika és Hímer Péter
szólt, aki mindenek előtt arra
a történelemhamisításra hívta dallal és verssel idézték Wass
fel a figyelmet, mellyel egyesek Albert szellemiségét, majd Jókétségbe vonják ’56 forradal- kai Anna mondott ünnepi bemi mivoltát. Nyomatékosan le- szédet. Szarvast bátor városnak
szögezte, hogy ’56 október 23- nevezve szólt az élete nagy réa forradalom volt és az azt kö- szét száműzetésben eltöltő íróvető napokban szabadságharc ról, aki bár megérte a rendszerzajlott Magyarországon. Mél- változást, nem lelkesedett érte,
tóbb megemlékezést, mint egy sőt a ’90-es évek közepén úgy
igaz magyar embernek, egy kö- írt erről, hogy: rossz kezekbe
zénk tartozó embernek emléket került a hatalom, rossz kezekbe
állítani ezen a napon nem is le- került a pénz. Wass Albert élehetne elképzelni – mondta a pol- tének más részleteit is felidézve hogy elszántságra van szükség,
gármester. Köszönetet mondott Jókai Anna úgy nyilatkozott, és arra hogy ne hagyjuk magunkat, tartsuk azt az irányt,
amit Wass Albert is mutatott a
háborgó tengeren hányódó magyarság bárkájának.
A Szarvas és Vidéke Hetilap következő száma – az ünnepA beszédet követően Lengyel
napok miatti munkarend változásra tekintettel – október 31Anna és Erdélyi István leleplezén szerdán jelenik meg. Ennek megfelelően lapzártánk is egy
ték a szobrot. Ezt követően dr.
nappal korábban október 30-án, kedden 12 órakor lesz.
Kisrigó László Szeged-csaná-

Jövő héten szerdán

di megyés püspök, Mike Zoltán
szilágysomlyói református lelkipásztor és Bartha József holtmarosi református lelkipásztor
megáldották Wass Albert szarvasi szobrát. Az emlékezők koszorúkat és virágokat helyeztek
el a szobornál, az ünnepséget a
Himnusz és a Székely Himnusz
hangjai zárták.
T.L.
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