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�ngyalbatyu – �arácsonyi adománygyűjtés

A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport „Angyalbatyu” 
néven elindította éves adománygyűjtő akcióját. Célunk hogy a 

Mezőcsáton élő nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szebbé 
varázsoljuk. A program keretében ajándékokkal teli dobozokat 

gyűjtünk, amelyeket becsomagolva eljuttatjuk a rászoruló 
családok gyermekeinek. A dobozba szánt ajándékok lehetnek 

gyerekjátékok, mesekönyvek, téli gyerekruhák vagy 
édességek. Az akcióban különféle szervezetek, cégek és 

magánszemélyek is részt vehetnek.
A felajánlott adományok átadására lehetőség van 

a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központban 
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.), ahol 
2019. november 10-től december 3-ig 

gyűjtjük az adományokat. A csomagokra kérjük, írják rá, hogy 
milyen korú lánynak vagy fiúnak szánják.

Tegyünk együtt a boldogabb ünnepért!

A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport tagjai

csalódik: olyan dolgokról hall, és olyanokat lát, amik 
nem tartoznak az "államilag jóváhagyott" tananyag-
hoz: szerelmes üzeneteket kénytelen közvetíteni Török 
János és Doroghy Bella kisasszony között, akiért az ő 
kis diákszíve is megdobban… S amikor Pósalaky úr 
számokkal álmodott, s azokat megtétette Misivel a 
lutrin, Török János ellopja a kisdiáktól a nyertes 
lutriszelvényt, és megszökteti Bella kisasz-szonyt. 
Hiába áll mellé az igazgató úr és Valkay tanár úr, a 
kollégium gonosz tanárai Misit vádolják sikkasztással. 
Végül Misi ártatlansága kiderül, de az átélt csalódás 
örök nyomot hagy a gyermek lelkében: soha többé nem 
akar debreceni diák lenni…

A darabot rendezte Pinczés István, Mezőcsát dísz-
polgára, Jászai Mari-díjas, Ucsimura-díjas rendező. 
Koreográfus Tar Anett, zenei vezető Juhász Tamás. A 
Mezőcsáti Színtársulat hamarosan tovább bővíti a 
repertoárját, melyet reméljük hamarosan bemutatnak a 
új művelődési házban.

�ezőcsáton �yilas �isi

Október 11-én megnyitotta kapuit az új Mezőcsáti 
Művelődési Központ és Könyvtár. Az átadó keretein 
belül bemutatásra került a Mezőcsáti Színtársulat 
előadásában a Móricz – Kocsák – Miklós a Légy jó 
mindhalálig c. musical. Ezt követően további 4 
alkalommal láthatta a nagyérdemű közönség a 
színpadra vitt darabot.  

A musical Nyilas Misi történetét meséli el, mely 1892-
ben játszódik, Debrecenben. Nyilas Misi kisdiák – aki 
egész életét csodálatos és rendkívüli zűrzavarok és 
kétségbeejtő válságok között vitte végbe – faluról 
érkezik a híres református kollégiumba. Útravalója a 
gyermeki hit, bizalom és tisztelet. Pakkot kap hazulról, 
de diáktársai még a csizmakenőcsöt is felzabálják 
belőle. Misi a felnőttek közé vágyik. Dolgozik s pénzt 
keres, amiből még szegény szüleit is támogatni tudja: 
Valkay tanár úr magántanítványt szerez neki 
Doroghyéknál, a végzős Nagy úr pedig átadja neki a vak 
Pósalaky urat, akinél Misi felolvasó lesz, s ezért is 
fizetséget kap. Ám a felnőttek világában is hamarosan 


