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Szabóné Nagy Julianna
"Borsod-Abaúj-Zemp- .
lén Megye Kultúrájá-
ért" kítüntetést kapott.
MISKOI:.C. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Népmű-
velők Egyesülete a Magyar
Kultúra Napja alkalmából'
Szabóné Nagy Juliannát ered-
ményes kultúraszervező te-
vékenysége elismeréseként
"Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gye Kultúrájáért" kítüntetés-

e- ben részesítette. A díjátadó
ünnepséget január zz-én tar-

, tották Sárospatakon, a Műve-
~ . lődési Ház és Könyvtár szín-
a- háztermében. A kitüntetést
a- Stumpf Gábor, a Borsod-Aba-
1, új-Zemplén Megyei Népmű-
:lS velők Egyesületének elnöke
vi adtaát.
é-
e- Családias hangulat
iy Szabóné Nagy Julianna
ID 1972-től 201O-ig dolgozott a
e- miskolci Voke Vörösmarty
y- Művelődési Házban. 1972-
IM fől 1982-ig népművelőként,

1982-től 1987-ig könyvtáros-
ként, 1987-től 2009-ig igaz-
gatóként. Jelenleg a Baross
Gábor Vasutas Nyugdíjas
Klub vezetője. Több mint 60
nyugdíjasnak szervez és kínál
értékes, kultúrát közvetítő
programokat, kirándulásokat,
műsorokat, ezzel a szakmai
programok mellett a közös-
séghez tartozás élményét éli
át napjainkban a művelődési
házban.
Szabóné Nagy Julianna

ÉM érdemeiről a következőket
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Szabóné Nagy Julianna a mostani kitüntetésekkel FOTÓ: ~UZAFALVI GYŐZÖ

Írta le kitüntetési felterjesz-
tésében utódja, Gőz Brigitta,
a vasutas művelődési ház
mostani igazgatója: "Több év-
tizedes tapasztalatával képes
megszervezni, összefogni a
helyi közösségeket, előterem-
teni a forrásokat és irányítani
a megvalósulást. Olyan veze-
tő, aki rendelkezik szervezete
kulturális tevékenységének
komplex ismeretével, képvi-
seli az .általa vezetett klubot
és hatékonyan irányítja an-
nak zavartalan működését.
Az elmúlt években folytatott
közösségfejlesztő tevékeny-
ség, a szakmai igényesség és
sokszínűség családias han-
gulatot eredményezett. Ve-
zetése mellett a művelődési

ház országos elismerésekben
részesült 200l-ben. A Baross
Gábor Vasutas Nyugdíjas
Klubnak aMagyarKözlekedé-
si és Közművelődési Alapít-
vány Baross Gábor Emléktáb-
lát adományozott. A Magyar
Szakszervezetek Országos
Szövetsége a vasutas kulturá-
lis hagyományok megőrzésé-
ért, kimagasló közművelődé-
si munkáért MSZOSZ-díjban
részesítette a művelődési
házat. Az idősek sorsának
javításáért, a klubmozgalom
célkitűzéseinek megvalósítá-
sáért, a hagyományok, rnű-
vészetek és közösségi értékek
ápolásért végzett önzetlen
tevékenység elismeréseként
a Nyugdíjasklubok és Idősek

"Életet az Éveknek" Országos
Szövetsége által adományo-
zott díszoklevél is megerősí-
tette az intézményt a szakmai
célkitűzések helyességében."
A kitüntetett elismerése

kapcsán megjegyezte, hogy
nagyon örül e megtisztelte-
tésnek, de szerényen azt is
hozzátette: ez a vasutas kö-
zösségnek is szól. Arról is be-
szélt, hogy a miskolci vasuta-
sok már 1891-benlétrehozták
Dal- és Önképzőkörüket. Jog-
utódként - kedvezőtlenebb
viszonyok között - működik
ma a VokeVörösmarty Műve-
lődési Házban, adottságaiból
adódóan elsősorban a kíscso-
portok, művelődő közössé-
gek, civil szervezetek aktív
részvételével, Megőrizve a
tradíciót, olyan körülménye-
ket teremtenek a vasutasok-
nak és a miskolciaknak, hogy
otthon érezzék magukat a
művelődési házban. ABaross
GáborVasutasNyugdíjasKlub
egyébként az idén ünnepli
fennállása 30. évfordulóját.
"A sárospataki ünnepség-

ről hazaérkezve a művelődési
házban barátaim, GőzBrigitta
és a férjem várt, együtt ün-
nepeltünk tovább" - mondta
végezetül. éM-BGY
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