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Az utóbbi évek legsike
resebb falunapján szí
nes programkavalkád 
várta a nyíracsádiakat.
NYÍRACsAd. Csaknem két 
évtizedes hagyományra te
kint vissza a Ligetalja kultu
rális napok, melynek nyitó 
rendezvényére minden év 
május utolsó vasárnapján 
Nyíracsádon kerül sor. A fa
lunappal egybekötött ren
dezvény idén már a 18. volt 
a sorban, a hét vége minden 
napja tartogatott valami meg
lepetést az érdeklődők szá
mára. Péntek délelőtt Kövér 
József szobrászművész grafi
kus kiállításának megnyitó
jával kezdődött a programok 
sorozata a Malom Galériában, 
majd szombat reggel Szmír 
Mihály szervezésében a helyi 
sakkrajongók ültek asztalhoz, 
délután pedig nyíradonyi sze
líd motorosok járgányainak 
hangja dübörgött végig a falu 
főterén.

Fociztak, főztek, táncoltak
Vasárnap reggel erősen kém
lelték az eget a szervezők, 
még lógott az eső lába, amikor 
kezdetét vette a délelőtti lab

Ropták a táncot a színpadon

darúgókupa, ahol baráti tár
saságok mérkőztek. Hatalmas 
volt az érdeklődés, 12 csapat
ban mintegy 110 játékos rúgta 
a labdát kora délutánig. A falu 
főterén sem tétlenkedtek, 
a Gúth-Ligetalja Egyesület 
szervezésében 10-12 bogrács 
alatt lobbantak fel a lángok, 
majd kis idő múlva szállt a 
különlegesebbnél különle
gesebb ételek vendégcsalo
gató finom illata. A délutáni 
főprogram ebéd után a helyi 
Valcer majorette-ek bevonu

lásával és a palotás zenéjére 
Szigeti Mária csoportvezető 
által összeállított elegáns ko
reográfiával vette kezdetét. 
A színpadon egymást követ
ték a helyi és környező tele
pülések - Nyírmártonfalva, 
Vámospércs, Fülöp,
Nyírábrány, Nyírlugos - ama
tőr művészeti csoportjainak 
zenés-táncos produkciói, va
lamint a szovákiai testvérte
lepülésről, Buzitárói érkezett 
citerások műsora.

Gyöngyözött a sör
A műsorkavalkád derekára 
megtelt a falu főtere. Sándor 
Edit a művelődési ház vezető
je köszöntötte a vendégeket, 
majd Nagy János polgármes
ter az együvé tartozás örömé
re hívta fel a lakosok figyel
mét. Ezt követően a falunap 
díszvendége Czomba Sándor 
foglalkoztatásért felelős ál
lamtitkár, majd Tasó László 
országgyűlési képviselő szólt 
a nyíracsádiakhoz. - Jó érez
ni és látni itt Nyíracsádon az 
ünneplő embereket, szin
te érezhető az összetartozó

közösség ereje. A kormány 
ezt a törekvést igyekszik to
vább erősíteni. Célunk, hogy 
ne az embereket vigyük a 
munkahelyekhez, hanem a 
munkahelyeket .vigyük az 
emberekhez - fogalmazott az 
államtitkár.

A falunapon a sokéves 
hagyományhoz híven kö
szöntötték a véradókat, idén 
először pedig érdekes és 
izgalmas tűzoltó-bemuta
tót láthattak az érdeklődők. 
Akik megéheztek, azokat a 
hatalmas kondéroknál ízle
tes babgulyás várta, amivel 
az önkormányzat lepte meg 
a helyi lakosokat, és persze a 
sörsátrakban is gyöngyözött 
a sör az igencsak fülledt dél
utánon. Az esti sztárvendéget 
soha nem látott tömeg fo
gadta. Mindenki látni akarta 
a sármos, fiatal énekest, Vas
tag Csabát, akinek nem volt 
nehéz dolga, hisz pillanatok 
alatt parádés hangulat kere
kedett a színpadon és a néző
téren egyaránt. Az éjszakába 
nyúló 18. falunapot tűzijáték 
zárta. h b n - k z e


