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Sajó Attila 1959-ben született Sárospatakon. A tolcsvai, majd miskolci 

családi fészekben, pedagógus szülők gyermekeként nevelkedett. 

Középiskolai tanulmányait a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban 

végezte. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett 

történelem-népművelés szakos diplomát. 

 

A szakmai ranglétrát bejárta, hiszen 1984-ben visszatért Kazincbarcikára 

és az Egressy Béni Kulturális Központban tevékenykedett különböző 

beosztásokban 2008-ig. 1991-től igazgatta az intézményt. 2009-ben a 

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus munkatársa lett, 

majd 2010-től Sajószentpéteri Városi Kulturális és Sportközpont és Városi 

Könyvtár irányítására kérték fel. 2016-tól a kazinbarcikai Dom bosco 

spotközpont kulturális menedzsere. 

 

Szakmai tevékenységeit széles kapcsolati háló övezte, 1996-tól a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületében vállalt meghatározó 

szerepet. 1999-től az ágazati minisztérium kulturális szakértője lett. Azóta 

számos település kulturális feladatellátását vizsgálta átfogó, vagy 

célvizsgálat keretében. Az ország sok megyéjében vett részt igazgatói 



pályázatok véleményezésében, szakértői anyagok készítésében. Munkáját 

1998-ban Bessenyei díjjal ismerték el. 

 

A Magyar Népművelők Egyesülete 2009-ben választotta az országos 

szakmai szervezet elnökévé. 2014-ben a több száz fős tagság újra bizalmat 

szavazott neki és az irányításával működő elnökségnek. Az Egyesület 

munkáját 2016-ig irányította. Vezetői ciklusai alatt több megyében 

szervezte újra a munkatársakat tömörítő civil közösségeket. Jó kapcsolatot 

alakított ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 

Államtitkárságával, ennek is köszönhető, hogy a minisztérium kiemelten 

támogatja a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatot.  

Az egyesület stratégiai megállapodást írt alá a Nemzeti Művelődési 

Intézettel és partneri együttműködést ápol több szakmai szervezettel. Sajó 

Attila kultúraközvetítésben dolgozók több generációját megszólítva új, az 

egyesülethez kapcsolódó programokat hívott életre, pld. Nyugalmazott 

Népművelők Országos Találkozója, Polgármester Népművelők Szakmai 

Fóruma, Határon Túli Közművelődési Civilszervezetek Találkozója. 

Ezeket évi rendszerességgel megszervezi az egyesület, csakúgy, mint a 

minden év májusában megvalósuló Népművelők Országos 

Vándorgyűlését. Az országos egyesület elnökeként rendszeresen képviselte 



szakmánkat a rádió- és tv-csatornákon, folyamatosan erősítve, hogy a 

társadalom számára fontos alapellátást biztosít intézményrendszerünk, sok 

esetben hozzájárulva a helyi gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatási 

nehézségek kiküszöböléséhez. Mindig szem előtt tartotta, hogy szóljon a 

szakma társadalmi presztízse és a bérhelyzet érdekében.  

 

Sajó Attilát hosszú időn át végzett kimagasló és országosan elismert 

szakmai tevékenységéért a Magyar Népművelők Országos Egyesülete 

Emlék plakettje díjban részesül. 

 


