
„Aranyeső” hullt az acsádiakra
Térségi és országos 
népzenei minősítőt ren
deztek a helyi népdal
kor fennállásának 10. 
évfordulóján.

NYÍRACSÁD. Augusztus Utolsó 
szombatján népdaloktól volt 
hangos a nyírségi település 
művelődési háza. Nyíracsád 
adott otthont a KÓTA (Ma
gyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövet
sége), a helyi népdalkör és a 
Ligetalja Művelődési Ház kö
zös szervezésében megren
dezett 16. országos népzenei 
minősítőnek abból az alka
lomból, hogy a helyi népdal
kor idén ünnepli fennállásá
nak 10. évfordulóját.
A vendégeket és fellépőket 
a házigazdák nevében Sza
bó Mihályné dalkörvezető, 
valamint dr. Nagy János pol
gármester köszöntötte, majd 
csaknem százötven torokból 
hangzott fel a magyar Him
nusz. Ezt követően Szávó 
Andrea tolmácsolásában Sütő 
András Ne hagyjátok cser
ben az éneket! című írásából 
hallgattak meg egy részletet, 
majd a felfutó rendszerben 
működő országos minősítő 
műsorszámai következtek.

Énekszóval fogadták a zsűrit
Nyolc településről összesen 
tizennégy csoport és szólista 
mérette meg magát a rangos 
zsűri előtt. A jó hangulatú 
délelőttöt követő ebéd után 
az emléklapok átadására és 
a minősítések kihirdetésére 
került sor. A művelődési ház 
nagytermében összegyűlt 
fellépők a naphoz méltóan

Csaknem 140 fellépő jött el a népzenei minősítőre

énekszóval fogadták a zsű
rit, melynek döntését Birinyi 
József ismertetett. A szakér
tők három térségi dicséretes, 
négy kiváló, egy országos 
ezüst és négy arany minősí
tést ítéltek oda.

Két Arany-Aranypáva
A házigazdák legnagyobb 
örömére a Szabó Mariann elő
adásában elhangzott nyírségi 
szerelmes dalcsokrot, vala
mint a Szabó Mariann és ifj. 
Tóth Gyula vezetésével mű
ködő Nyíracsádi Citera Együt
tes szatmári népdalcsokrát a 
legrangosabb elismeréssel, 
Országos Arany-Aranypáva

minősítéssel jutalmazta a 
zsűri. Amíg a csoportok ve
zetői szakmai tanácskozáson 
beszélték meg a minősítő ta-
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pasztalatait, addig a dalkörök 
tagjai jókedvű nótázás mel
lett élvezhették a házigazdák 
vendégszeretetét, h b n -k ze
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Térségi Kiváló minősítés: Szász 
Jánosné (Fülöp), Szivárvány, Népdalkor 
Pocsaj (csoportvezető: Kocsi Erzsébet), 
Fülöpi Népdalkor (csoportvezető: 
Sulina Erika). Nyíracsádi Trió (csoport- 
vezető: Szabó Mariann)
Térségi Dicséretes minősítés: 
Kacsándi Mihályné (Vámospércs). 
Szmir Mihály (Nyíracsád), Fehér Akác 
Népdalkör Váncsod (csoportvezető: 
Némethné Kiss Marietta)
Országos Arany - Aranypáva minősítés: 
Szabó Mariann (Nyíracsád), Nyíracsádi

Citera Együttes (csoportvezető: Szabó 
Mariann, ifj. Tóth Gyula),
Országos Arany minősítés: Fehér 
Mályva Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület Biharkeresztes (csoport- 
vezető: ifj, Tóth Gyula), Vámospércsi 
Népdalkör (csoportvezető: Tóth János), 
Nefelejcs Népdalkör, Tállya (csoportve
zető: Plachi Rita), Nyíracsádi Népdalkör 
(csoportvezető: Szabó Mihályné) 
Országos Ezüst minősítés: Zsolca 
Kulturális Egyesület Rozmaring Népdal
kör (csoportvezető: Murvai Dénes)


