
Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus 
 

A kötet a most induló Palóc Társasági Könyvek 

sorozat első kötete. Benne azoknak az előadásoknak 

szövege olvasható, amelyek 2008-ban a Sajó Sándor 

születése 140. évfordulója tiszteletére rendezett 

emlékülésen, az ipolysági nyugdíjas klubban 

hangzottak el. 

Olvasható a kötetben Szidiropulosz Archimédesz 

A magyar önismeret útja – Trianon, Bihari józsef és 

Szalay Károly Sajó Sándor emlékezete, Vödrös 

Attila A kirekesztett Sajó Sándor valamint Szarka 

Emese Egy elfeledett pedagógus – Sajó Sándor című 

előadása. Ezenkívül helyet kapott a karcsú kötetben a 

költő Köszönöm Isten, ezt a szép világot, a Tanárok 

Háza és a Magyarnak lenni c. versének részlete. A 

kötet képei a konferencián készültek  (Urbán Árpád 

felvételei). A könyv a SikerX Kiadóban jelent meg. 

 
Úton 
 
A Palóc Társaság megalakulása 20. évfordulója alkalmából látott napvilágot a SikerX Kiadó 

gondozásában az Úton című kötet. Horváth Sándor Utam – Hitem c. verse és Oláh Szilveszter 

Balassi-rajza üdvözli az Olvasót. Molnár V. József megszívlelendő soraiból idézzük az alábbiakat: 

„E drága földet – eleink hagyták ránk a tudást! - mi kaptuk örökbérbe a teremtő Atyától; ennek 

minden négyzetméteréért, minden ingó és ingatlan jószágáért, a velünk együtt élő más nemzetekért 

mi vagyunk felelősek, bárhogyan is rendelkezett, rendelkezik e haza sorsa, sorsunk felől a kegyetlen 

földi hatalom. Nem önkényt valósító uralmi jog – keresztviselő, föltámadást gyümölcsöző jézusi 

küldetés a miénk.” 

A további oldalakon a Palóc Társaság utóbbi öt évének tevékenységét foglalta össze a kötet 

szerkesztője, Z. Urbán Aladár, akinek másik két írása is olvasható a kötetben Hardy F. Gábornak 

a szécsénykovácsi könyvtárat köszöntő írás mellett. 

A Termés rovatban a társaság tagjainak alkotásaival találkozunk: Hrubík Béla és Kuczmann 

Erika két-két, Németh Zoltán és Tipary László egy-egy verssel szerepel, Simon M. Veronika 

pedig egy grafikával.  



A Megzenésített versek oldalakon Sajó Sándor öt versének Radványi Balázs (Kaláka) és 

Szűcs István (Kormorán) által megzenésített verse és kottája található. A Köszöntőben Mészáros 

Attila, Bőhm András, Halász Péter, Bozó Vilmos, 

Andor Csaba, Kanizsa József, Praznovszky Mihály, 

Leidinger Dániel, Szőke István Atilla, Bíró József 

és Friedrich Klára tanulmánya, verse, írása 

olvasható.  

A Zsengék rovata kárpát-medencei alap- és 

középiskolás magyar diákoknak  (Bédi Viktor, Kún 

Emese, Juhász Egon, Magó Ádám, Deminger 

Csilla, Mészáros Attila, Kúcs Ildikó, Miklai Attila, 

Bodor Gergely, Kádár Hanga, Szomolai Csilla) a 

Magyar Kultúra Napja tiszteletére kiírt pályázatunkra 

érkezett dolgozatait köti egy csokorba. 

A Hírverő a Jó Palócok c. negyedéves 

hírmondónkat mutatja be, azonkívül a kiadványainkról 

tudósít, az eddig megjelent videókazettákat, DVD-ket 

veszi számba. Megtudjuk azt is, hogy kik a tagjai a Palóc Társaságnak és kik támogatták eddig 

tevékenységünket. 

A kötet bő képanyaggal bizonyítja a Palóc Társaság gazdag tevékenységét. 


