
Hagyományápolás, majd sztárvendégek
Tíz településről sereglettek össze az emberek Nyíracsádra, a Ligetaljai napokra

Nylracsád (HBN -  K. Z. E.) -  
Hármas ünnep találkozott a 
hét végén Nyíracsádon. Pün
kösd vasárnapja idén egy
beesett a gyermeknappal az 
immár XI. alkalommal meg
rendezett Ligetaljai Kulturális 
Napok záró rendezvényével.

Az egész napot, sőt az éjszakát 
is betöltő színes kavalkádban a 
falu apraja-nagyja bőven talált 
szórakozásra, kikapcsolódásra 
alkalmas programot. Katona 
Gyula polgármester délelőtti 
megnyitójában visszaidézte a 11 
évvel ezelőtti első Ligetalja- ün
nep eseményeit. Hangsúlyozta: 
az uniós csatlakozást követően . 
arra kell törekednünk, hogy a 
magyar kultúra az európai kul
túra szerves részévé váljon.
Saslik a nyárson

Ezt követően a helyi majorette- 
esek látványos műsorával kezde
tét vette az amatőr művészeti cso

A  va c s o rá ra  k é s zü lő  óriá s sa s lik  e lső  d a ra b ja (Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

portok bemutatója. 10 környező 
településről több tucat műsor
számmal léptek színpadra. Szü
lők, nagyszülők, rokonok, isme
rősök, valamint a szomszéd köz
ségekből érkező vendégek voltak 
kíváncsiak a nap eseményeire. 
Láthattak néptáncos kisiskoláso
kat, hallhattak csengő hangú éne

keseket, citeraegyütteseket, tap
solhattak dalkörök bemutatójá
nak és gyönyörködhettek a szebb
nél szebb majorette-, sport- és mo
dern táncos koreográfiákban.

A nap díszvendégei, Nyíracsád 
testvértelepüléséről, a szlovákiai 
Buzitárói érkezők népi játéka is 
nagy sikert aratott. A kora dél

utáni órákra már zsúfolásig meg
telt nem csak a nézőtér, de az 
egész főtér is. Juhászné Lévai 
Katalin, a megyei közgyűlés el
nöke köszöntőjében elmondta, 
hogy kötelességünk megbecsülni 
múltunk és jelenünk kulturális 
értékeit, hogy ezzel felvértezve in
dulhassunk a jövő kihívásai felé.
Gyermekműsor és saslik

A nap folyamán a legkisebbe
ket külön gyermekműsorral szó
rakoztatták, s az utazó vidám
park forgói, csúszdái sem pihen
tek egyetlen percet sem. Sztár
vendégekben sem volt hiány. El
jött Auth Csilla, a Splash, az 
Uniqe, McHaverrel pedig együtt 
énekelt a közönség. Vacsoraidő
re szabad tűzön elkészült a csá
bító illatú saslik. A tízméteres 
nyársról pillanatok alatt elfo
gyott az utolsó falat is. A látvá
nyos tűzijátékot követően a leg
frissebbek hajnalig ropták a tán
cot a szabadtéri diszkóban.


