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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

 Ez évi utolsó számunkkal jelentkezünk, melyben szeretnénk 
megköszönni azt a figyelmet és érdeklődést, amivel a hírlevél 
megjelenéseit követtétek. Őszintén remélem, hogy az év folyamán 
számos hasznos információval, értékes programlehetőséggel 
szolgáltam nektek. Én nagyon szeretném ezt a munkát a jövőben is 
folytatni, elhozni nektek a legjobb, legérdekesebb, legértékesebb 
kulturális eseményeket, amelyek kellemes kikapcsolódást 
jelenthetnek! Engedjétek meg nekem, hogy mindenkinek békés 
Adventi időszakot kívánjak az általam összegyűjtött friss 
programokkal! 

  

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 
Karczagi Annamária: Az otthonos lakás  

 
A karácsonyi lakásdekoráció az ünnep elmaradhatatlan része. A színes képekkel teli 
könyv különös figyelmet fordít az ünnepi készülődésre. A kötet szerkesztője hasznos 
ötleteket gyűjtött össze az otthonos hangulat megteremtésére, tanácsai segíthetnek az 
ötlettől a megvalósulásig. Bárki találhat benne mutatós kiegészítőket, lakásdíszeket, 
praktikus megoldásokat. A könyvet ajánlom mindenkinek, akinek az ajándékozáson túl 
az ünnepi hangulat megteremtése is fontos, méghozzá saját kezüleg.  
 

 

Tarjáni Péter - Dosek Rita: A Balkán angyalai 

Meddig kísérthet a múlt, ha tudjuk, cselekedni kellett volna? Kinek a feladata megállítani 

a gonoszt, és kié az igazságszolgáltatás?  

Tarjányi Péter és Dosek Rita írópáros első közös könyve az elmúlt évtizedek balkáni 

eseményeit dolgozza fel. Betekinthetünk a háborús bűnösök gondolataiba, gonosz 

trükkjeibe és az ellenük harcoló nők és férfiak idegörlő munkájának hétköznapjaiba. A 

szerzőpáros kalandregénye valódi titkos kommandós akciók vérfagyasztó történetein 

keresztül vezeti végig az olvasót a délszláv háborúk embervadászatain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítették: Antal Tamásné szkv. és Martinkovits Katalin ha. könyvtárosok 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár könyvtárai Nyitva 

tartanak, de az aktuális 

járványügyi szabályoknak 

megfelelően lehet látogatni 

bennünket. 

Nyitva tartásunk: 

Debrecen 

Hétfő-Csütörtök:  

7.30-16.00-ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

Hajdúhadház 

Hétfő-Csütörtök:  

8.00-12.00-ig 

            13.00-16.00-ig 

Péntek: 8.00-12.00-ig 

 
Kiadja: MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár Kulturális részleg 

Debrecen 

Szerkesztő: Turcsán Judit 

Felelős szerkesztő:  

Csákvári Sándor 
 

 



Kulturális Hírlevél 2021                                              16. szám    2  

  

 

Helytörténeti rovat 
 

Katonai emlékhelyek 

1. 

A 39. gyalogezred, Debrecen házi ezredének emlékműve 

2. rész 

 

A Nagyerdő kapujában az arra járókat ma is a 39. gyalogezred első világháborús emlékműve 

fogadja. Az emlékmű széles körű támogatás mellett, az ezred egykori parancsnokának 

kezdeményezésére készült, a városi lakosság és azon települések adományaiból, ahonnan a 39-eseket 

sorozták. Ennek az emlékműnek a történetét folytatjuk, lássuk, hogy alakultak az események 1925 után! 

 

A II. világháború után az emlékmű tetején cementgúlával fedték le a Szent Koronát, amit az 1983-
as restaurálás folyamán kibontottak és a koronát rekonstruálták.  
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A kőoszlop talapzatának mind a négy oldalán emléktáblák helyezkednek el. Az I. világháború 
hősi halottaira emlékező eredeti tábla mellett helyet kaptak az emlékművön a 139. gyalogezredre 
emlékeztető emléktábla, és a II. világháború emléktáblája is. Az ezred felállításának 250. évfordulója 
alkalmából újabb táblát helyeztek el az emlékművön. 2011-ben a MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
1. lövészzászlóalja megkapta a 39-es hadrendi számot, és az ezred zászlójának másolatát. Ennek 
megfelelően, az immár 39. lövészzászlóalj első zászlóaljnapját (december 15.) a regiment 
megalakulásának dátumához hűen már a felújított emlékműnél ünnepelte meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékmű mellett még két emléktábla tanúskodik a 39. közös gyalogezred dicsőségéről: a 
Szent Anna templom 1880-ban készült hősi emléktáblája, amely másolatban megtalálható a Szent 
József Gimnázium oldalfalán; és az egykori Pavilon Laktanya, ami a 39. gyalogezred székhelye volt, a 
mai Kossuth Gimnázium emléktáblája. 

Források: Kiss Róbert: A debreceni cs. és kir. 39. gyalogezred emlékműve, bocskaikonyvtar.hu 

Sz. Kürti Katalin: Ötven év a debreceni emlékszobrászat történetéből (1894-1944). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 

1977. 

MTI Napi Hírek, 1925. 09. 07.  

Hajdú-Bihari Napló, 1975. 08. 24., 1989. 08. 05. 

Képek: Pesti Napló Képes Melléklete, 1925. 09. 13. 

Zoltai Károly, 1971. 0388_26, jadox.meliusz.hu 

Hajdú-Bihari Napló, 1983. 10. 07. 

A legendás gyalogezred katonáira emlékezett a Bocskai-dandár. 2014.12.15. dehir.hu 

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 
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Kulturális programok 

2021. december 06. és december 31. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

 

 

 

Ronda pulcsis futás 

 

 

 

 

 

 
Debrecenben a belvárosban futnak majd a ronda pulcsisok a Baltazár térről indulva, a Hunyadi utca – 

Péterfia utca – Piac utcai sétálóövezet – Füvészkert utca – Múzeum utca – Baltazár tér útvonalon, érintve a 
gyönyörű kirakodóvásárt is. A futáson a DVSC labdarúgócsapata és női kézilabda csapata is részt vesz, a start 
előtti bemelegítés pedig a két csapat erőnléti edzői, Száraz Ádám és Rácz Henrietta vezetésével történik, az 
esemény szervezésében a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködik. 

Helyszín: Debrecen, Baltazár tér 
Időpont: 2021. december 11. 10:30 - 12:00 
Találkozó: Debrecen, Baltazár tér 10:30 - 10:50 között, hogy regisztrálhassanak benneteket és legyen 
lehetőség közös bemelegítésre.  
Rajt: 11:00 
Táv: Baltazár tér - Füvészkert - Hunyadi utca - Péterfia utca - Piac utcai sétálóövezet - Nagytemplom előtt - 
Füvészkert utca - Múzeum utca - Perényi - Baltazár tér 

Részvétel és részvételi díj: ingyenes, regisztrációhoz kötött. Az esemény érvényes covid védettségi 
igazolvánnyal látogatható. Arra kérnek mindenkit, hogy, aki tényleg részt vesz az eseményen, az regisztráljon, 
hogy láthassák a valós létszámot!  

Regisztráció: hello@bakancslistamagyarorszag.hu 

 

 

mailto:hello@bakancslistamagyarorszag.hu
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Családi program 

 

 

 

 

 

Holle anyó 

Holle anyó meséje igazán bábszínpadra kívánkozó történet, hiszen itt a kemence, az almafa, a seprű is 
beszélgetésbe elegyedik, sőt dalra is fakad.  
A történetet Bartal - Kiss Rita rendezésében és Horváth Mari tervezésében viszik színpadra. 

 

 

 

 

Az előadást 4 éves kortól ajánlják!  

Az előadást a következő időpontokban láthatjátok: 2021 december 5. és 12. (vasárnap) 10:00 valamint  

                                                                               2021. december 28. és 29. (kedd, szerda) 10:00 

A csúnya kislány  

 
A történet fontos nézőpontból tesz fel kérdéseket önmagunk és mások elfogadására. A hívószavak: 

csúfolódás, kirekesztés, barátság, rend és rendetlenség. 
Ki milyennek látja a másikat, mit okozhatunk azzal, ha rosszallásunkat meggondolatlanul folyamatosan a fejére 
olvassuk – ezek a kérdések irányítják a mesénk szereplőit, no, és a csodák! Mert talán ezek is kellenek ahhoz, 
hogy egyszer csak másképpen cselekedjünk. 
 

 
 
 
 
 
 

Az előadást a következő időpontokban láthatjátok: 2021. december 28. és 29. (kedd, szerda) 10:00 

Jegyek mindkét előadásra 1200 Ft, 3 vagy több fő esetén 1000 Ft-ért kaphatóak. 
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Film 
 
 
 

 

 

 

A legendás Hollywoodi filmrendező, Steven Spielberg idén december 18-án ünnepli 75. születésnapját! 
A rendezőt egész pályafutása alatt elismerés és rajongás övezte mind a szakma, mind a nézők részéről. Filmjei 
hatalmas sikereket értek el világszerte (a mai napig), díjait pedig már számolni sem lehet. 

A számtalan jelölés mellett többek között nyert már rendezésért és producerként is Oscar-díjat, Golden Globe-
díjat és BAFTÁT is. 

A 75. születésnap jeles alkalmából az Apolló mozi a rendezőnek szenteli egyik termét ezen a hétvégén, és a 
nézők összesen hét válogatott alkotást tekinthetnek meg tőle két nap alatt! 

A Spielberg 75 hétvége programja: 
 
December 18. szombat 

E.T. – A földönkívüli (12) (13:15 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai sci-fi kalandfilm, 115 perc, 1982  

Az elveszett frigyláda fosztogatói (12) (15:30 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai kalandfilm, 113 perc, 1981  

Jurassic Park (12) (17:45 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai kalandfilm, 127 perc, 1993 

1993 Cápa (12) (20:15 – Soós Imre-terem) 
feliratos amerikai thriller, 124 perc, 1975 

 
December 19. vasárnap  

Schindler listája (16) (13:45 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai történelmi dráma, 188 perc, 1993 

Ryan közlegény megmentése (16) (17:15 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai háborús filmdráma, 162 perc, 1998 

Világok harca (12) (20:15 – Soós Imre-terem) 
szinkronizált amerikai sci-fi, 117 perc, 2005 

Jegyek a filmvetítésekre egységesen 850 Ft-os áron kaphatók 2021. december 1-től az Apolló mozi 
jegypénztárában és online, a www.apollomozi.hu weboldalon.  

http://www.apollomozi.hu/?fbclid=IwAR3a6uaRgbkj7MC7-M1cITxLNoRAQVdtFnDuSzhY7hREEEBIOTJrteHDv0o
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Zenei programok 

(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

   

 

 

 

Múviláv  
 

Népszerű film-momentumok és emblematikus filmzenék sodorják útjukon főhőseinket egy 

érzelmektől izzó színházi estén. Éber álmodozás a mozivásznon, álomszerű valóság a 

színpadon és egy rendkívül sokféle műfajban játszó zenekar. 

Időpont: 2021. december 06. (hétfő) 19:00 
Jegyár: 3000 Ft 
 

Jegyvásárlás itt: 

https://jegymester.hu/production/121735/koelcsey-koezpont-muvilav-majdnem-mint-a-filmeken/12006219 

 

Lovarda 

 

 

 

      

 Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk 

Molnár nemzetközileg is elismert regénye számos színpadi és filmes adaptációt 

ihletett, és minden formájában sikert aratott. A zenés verzió ötlete a 2005-ös A Nagy 
Könyv című műsor után született. Az ősbemutatóra Radnóti Zsuzsa és Horváth Csaba 

közreműködésével a Vígszínházban került sor 2016-ban Marton László 

rendezésében, ahol egyébként annak idején Molnár Ferenc házi szerzőként működött. 

A darabot azóta is telt házzal játsszák, valamint több vidéki színház is műsorára tűzte. 

A darabot a következő időpontokban láthatjátok: 

                                                        2021.12.08. (szerda) 14:00, jegyár:2000-3000 Ft között 

                                                        2021.12.08. (szerda) 19:00, jegyár:1100-3900 Ft között 
                                                        2021.12.09. (csütörtök) 14:00, jegyár: 1100-3000 Ft között 
                                                        2021.12.09. (csütörtök) 19:00, jegyár: 1100-3900 Ft között 
 

Jegyvásárlás itt: https://jegymester.hu/production/121527/a-pal-utcai-fiuk 

https://jegymester.hu/production/121735/koelcsey-koezpont-muvilav-majdnem-mint-a-filmeken/12006219
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Debreceni Református Nagytemplom 

 

 

 
 

 

 

 

Pápai Joci & Caramel - Acoustic 
 

Mondhatnánk akár, hogy SZTÁRRAL-SZTÁR2, hisz két olyan népszerű 

művész – Pápai Joci és Caramel - vállalkozott arra, hogy egy egyszeri 

alkalom erejéig egy koncerten belül mutatják meg akusztikus 

hangszerelésben külön-külön és együtt is azokat a dalaikat, amelyek a 

Nagytemplom szakrális terében felerősödve teszik még ünnepibbé az 

adventi várakozás napjait mindazok számára, akik aznap este ezt a 

programot választják.  

                Időpont: 2021. december 13. hétfő 19:00 

                                                                Jegyár: 4990 - 7990 Ft között 

 

Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/papai-joci-caramel-acoustic-128708/760005 

 
 

 
 

 
 

 

            Péter Szabó Szilvia - NOXTALGIA Unplugged 

A produkció egy igazi időutazás, hisz a műsorban felcsendülnek a mindenki által 

jól ismert NOX klasszikusok, ezúttal egy különleges zenei hangulatba bújtatva, 

hogy egy varázslatos világba repítve, felejthetetlen koncertélményt nyújtson a 

közönség részére. 8 év, 90 percben… Kihagyhatatlan!  

Időpont: 2021. december 16. (csütörtök) 19:00 
Jegyár: 4900 – 5900 Ft 

Jegyvásárlás itt: 

https://programturizmus.jegy.hu/program/peter-szabo-szilvia-noxtalgia-unplugged-111928/619629 

 
 
 
 

https://programturizmus.jegy.hu/program/papai-joci-caramel-acoustic-128708/760005
https://programturizmus.jegy.hu/program/peter-szabo-szilvia-noxtalgia-unplugged-111928/619629
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KARÁCSONYI KONCERT 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

 

 

 

 

a Savaria Barokk Zenekar és a Kodály Kórus hangversenye 

Műsor: 
Händel: József és testvérei, HWV 59 

Közreműködik: 
Balogh Eszter, Jekl László, Megyesi Zoltán, Kéringer László, Ducza Nóra, Bakos Kornélia, Jónás Krisztina – ének 
/ Savaria Barokk Zenekar / Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán) 
 
Vezényel: 
Németh Pál 
 

Időpont: 2021. december 21. (kedd) 19:00 

Jegyár: 4400 és 4900 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/karacsonyi-koncert-119365/725886 

 
 

                                                                                                       Karácsonyi fergeteg 
 
 
 

Időpont: 2021. december 26. (vasárnap) 19:00 

Jegyár: 7990 és 9990 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/karacsonyi-fergeteg-party-

dj-dominique-129200/768126 

 
 

 A Dal a Miénk - Csík zenekar és az LGT dalok, Presser Gábor - Karácsony János 
 
A közel 120 perces produkció egyedülálló látványtechnikával kiegészülve, 
mégis igazi Csík Zenekaros környezetben varázsolja a színpadra az 50 éves 
LGT zenekar dalait, ezzel is megmutatva közönségének, hogy legyen szó 
zenéről vagy színpadi show-ról, a tradícionális és a modern nem csak megfér 
egymás mellett, hanem megfelelő fúzióban egy egészen új világot is teremt 
ebben a rohanó, 21. században. 
 

                                                        Időpont: 2021. december 27. (hétfő) 19:00 

                                                       Jegyár: 8990 és 14990 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://gag.jegy.hu/program/a-dal-a-mienk-csik-zenekar-es-az-lgt-dalok-presser-gabor-

karacsony-janos-125792/736738 

 

https://www.jegy.hu/program/karacsonyi-koncert-119365/725886
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Légy férfi! - Hadházi László önálló előadása 

Kik azok a hapsik, és hová tartanak? Mi az a férfias viselkedés és kinek jó az? Mik az elvárások egy 
fickóval szemben? Van-e különbség a pasis és a csajos viselkedés között? Jönnek a krapekok és a menő 
pacákok. Légy férfi, tarts velük! 

 

 

 

Időpont: 2021. december 28. (kedd) 20:00 

Jegyár: 3990 és 9990 Ft között 

 

Jegyvásárlás itt: 

https://www.jegy.hu/program/legy-ferfi-hadhazi-laszlo-onallo-eloadasa-musorvezeto-fulop-viktor-
129541/767813 

 

 

https://www.jegy.hu/program/legy-ferfi-hadhazi-laszlo-onallo-eloadasa-musorvezeto-fulop-viktor-129541/767813
https://www.jegy.hu/program/legy-ferfi-hadhazi-laszlo-onallo-eloadasa-musorvezeto-fulop-viktor-129541/767813
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 

 

 

Bencs Villa 

 

Legyen Ünnep - Csernák Tibor karácsonyi zenés estje 

 

Katona Klári, Zorán, Szekeres Adrienn, Pély Barna, a Piramis, Michael 

Bublé és Frank Sinatra népszerű karácsonyi dalai Csernák Tibor és párja 

előadásában élőben a Bencs Villában. 

Időpont: 2021. december 14. (kedd) 17:30 

Jegyár: 1200 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/legyen-unnep-

csernak-tibor-karacsonyi-zenes-estje-129215/764460 

          Ünnepi vendégünk - Mészáros Árpád Zsolt 
 

Saját bevallása szerint soha nem akart színész lenni, bár már 

gyerekkorában színjátszó körbe járt, hogy kiélhesse szereplési vágyát. 

A vidéki sikerek után, 2000-ben felkérést kapott a Budapesti 

Operettszínház igazgatójától. Az áttörő sikert a Mozart című musical 

hozta meg számára 2003-ban.  

Időpont: 2021. december 21. (kedd) 17:30 

Jegyár: 1200 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/unnepi-vendegunk-meszaros-arpad-zsolt-

129216/764462 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/legyen-unnep-csernak-tibor-karacsonyi-zenes-estje-129215/764460
https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/legyen-unnep-csernak-tibor-karacsonyi-zenes-estje-129215/764460
https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/unnepi-vendegunk-meszaros-arpad-zsolt-129216/764462
https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/unnepi-vendegunk-meszaros-arpad-zsolt-129216/764462
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Film 

Szinbád - Moziterem 

 

 

 

 

Teljes titoktartás - francia-belga thriller 

Kilenc műfordító gyűlik össze egy vidéki kúrián. Egy páncélozott teremben 

íróasztalhoz ülnek, hogy a legnagyobb titoktartás mellett lefordítsák egy 

világrengető sikerkönyv utolsó kötetét. De úgy tűnik, hiába minden, a regény 

első tíz oldala egyszer csak feltűnik az interneten, és egy ismeretlen zsaroló 

elképesztő összeget követel, hogy ne hozza idő előtt nyilvánosságra a 

folytatást.  
Időpont: 2021. december 09. (csütörtök) 18:00 

Jegyár: 900 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/teljes-titoktartas-filmvetites-128941/762089 

 
Yao utazásai 

Seydou Tall francia színész könyve népszerűsítéséért utazik Szenegál 

fővárosába, Dakarba. Bár innen származik, életében először jár itt. A kis 

faluban élő, 12 éves Yaonak a Tall iránti rajongásán kívül semmije sincsen. 

Elszökik otthonról, hogy több száz kilométert utazva végre találkozhasson 

bálványával. A férfit lenyűgözi a kisfiú kitartása, és elhatározza, hogy segít 

hazatalálni neki.  

Időpont: 2021. december 16. (csütörtök) 18:00 

Jegyár: 900 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/yao-utazasai-filmvetites-128942 

 

Eszeveszett esküvő 

Max nagy rutinnal bíró rendezvényszervező. Óriási stábjával jó előre 
megtervez mindent, hiszen az esküvőn tökéletes ünnepi hangulatnak kell 
uralkodnia, a több száz vendégnek és persze a maximalista, kőgazdag 
vőlegénynek olyan estét kell biztosítsanak, amelyre azok életük végéig 
emlékezni fognak. Néhány apró baki után viszont kártyavárként kezd 
összedőlni az este. Max pedig csak a fejét kapkodja, hogyan tudná 
megakadályozni a teljes káoszt és megmenteni a nászt. 

                                                             Időpont: 2021. december 30. (csütörtök) 18:00 

                                                             Jegyár: 900 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/eszeveszett-eskuvo-filmvetites-128948/762099 
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Színház 

 

 

 

 

 

Nagyszínpad: Időtlen időkig 

A történet főhőse, Phil, a híres televíziós meteorológus egy amerikai 

kisvárosból kénytelen tudósítani a helyi népszokás: a Mormota-nap 

eseményéről. Egy váratlan hóvihar azonban útját állja, így kénytelen még 

egy éjszakát tölteni az utálatos helyen. Másnap reggel viszont ugyanarra a 

napra ébred, ami már egyszer véget ért.  

Az előadást az alábbi időpontokban láthatjátok: 2021. december 11. 

(szombat), december 13. (hétfő), december 16. (csütörtök), december 18.  

(szombat), december 27. (hétfő)  

Az előadások kezdési ideje: 19:00 

Jegyár: 3000 - 3850 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/idetlen-idokig-122810/723575 

 

                                                                         Krúdy Kamaraszínpad: Új stílusgyakorlatok 

„Egy fiatalember felszáll egy zsúfolásig megtelt autóbuszra, pofátlanul leül 

egy megüresedett helyre, majd leszáll a buszról a Szent Lázár téren, ahol 

egy barátjával találkozik, aki azt mondja neki, hogy még egy gombot fel kell 

varrnia a kabátjára.” – variálós, derűre hangolós. 

Időpont: 2021. december 30. (csütörtök) 19:30 

Jegyár: 2200 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/uj-stilusgyakorlatok-117084 

 

  Szilveszteri Zenés Gála                      

 

Időpont: 2021. december 31. (péntek) 18:00 

Jegyár: 9200 - 12900 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/moricz-zsigmond-szinhaz-

szilveszteri-zenes-gala-129218/764483 
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A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is olvashatjátok! 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok. 

 A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

 

 

Végezetül, de nem utolsó sorban minden kedves Olvasónknak, Kollégánknak 

szeretnénk megköszönni, hogy ebben az évben is velünk tartottatok, hogy követtétek a 

hírlevél megjelenéseit. Mivel ez az utolsó szám az idén, ezért engedjétek meg, hogy 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 

és az ideinél sokkal jobb és szebb Új esztendőt kívánjak 

a Kulturális Részleg minden dolgozója nevében! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


