Magyarnak lenni: nagy s szent akarat
A trianoni fájdalom költőjének, Sajó Sándornak a születésnapján, nov. 13-án kilencedik alkalommal
rendezte meg a Palóc Társaság a városi könyvtárral a fenti címen a magyarságverseket mondó alap- és
középiskolások versenyét Ipolyságon.
A versenybe harmincöt fiatal jelentkezett, akik közül hatan betegség miatt végül nem lehettek jelen. A
versmondókat és kísérőiket, a közönséget üdvözölte a város polgármestere, Pásztor Lajos és alpolgármestere,
Bélik György is, aki P. Kerner Edit előadóművésszel egyetemben átvehette a Palóc Társaság tiszteletbeli tagja
elismerést a Palóc Társaság magyar nemzeti művelődést szolgáló tevékenységének tettekben megnyilvánuló
sokéves áldásos támogatásáért.
Ezután a versmondók adtak elő Sajó Sándor és a hazafias magyar költészet remekeiből szabadon
választott egy-egy költeményt a Patakiné Kerner Edit, Csábi István, Tibay András előadóművészek alkotta
értékelő bizottság előtt. Az alapiskolások közül az első helyen a lukanényei Török Máté végzett (tanára Balázs
Éva). Második lett a délvidéki Moholról (Szerbia) érkezett Szécsényi Emese, a harmadik pedig Pálffy Ágnes
ipolysági diák (Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium, tanára Bolgár Katalin). A
középiskolások versenyében a pásztói Forstner Ágnes bizonyult a legjobbnak.

A közönség
A második helyen itt is egy délvidéki, alsólendvai versmondó, Gál Desire végzett, míg a harmadik
helynek Kiss Éda, ugyancsak ipolysági diák (FFNYEG, tanára Pokornyné Ondrusz Anna) örülhetett.
Valamennyi versenyző kapott emléklapot és könyveket (négy-négyet a felkészítő tanárok is). A
rendezvény fővédnökének, Molnár Katalinnak, az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás elnökének díját
Radnóti versének hű előadásáért Bakos Rebeka (Pásztó), a polgármester díját Forstner Ágnes, az
alpolgármesterét Szécsényi Emese kapta.
A verseny után a résztvevők megkoszorúzták Sajó Sándor emléktábláját a szülőházán, s itt Török Máté
szavalata és Maletaški Krisztina (Zenta) szónoklata szerzett kellemes perceket.

Forstner Ágnes
A költő tavaly felavatott mellszobránál a középiskolás verseny első helyezettje mondta el átélten, hogy
mit jelent Magyarnak lenni.

Török Máté
Az ünnepi beszédet Pekár István, a Duna TV volt elnöke tartotta átszőve mondanivalóját Sajó Sándor,
a magyar történelmi múlt és a mai valóság szülte megfontolandó gondolataival.

Sajó Sándor szobra
Az Oláh Szilveszter szobrászművész alkotta mellszobornál a Sz. Imre cserkészcsapat tagjai álltak
díszőrséget, miközben elhelyezték a megemlékezés koszorúit a város és a civil szervezetek képviselői, köztük
Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke is.

Pekár István
A rendezvényt kísérő esemény volt, hogy erre az alkalomra megjelent az a kiadvány, amely a múlt évi
Sajó-konferencia előadásainak anyagát tartalmazza Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus címmel.

A könyvet Solmoši Márta könyvtárigazgató mutatta be és ajánlotta a közönségnek. A rendezvény fő
támogatója Filip József szécsénykovácsi polgármester volt, rajta kívül Jámbor László megyei képviselő és dr.
Fehérné Tamás Judit segítette a versmondó verseny sikeres megvalósulását.

