
 FOTÓK:  BARABÁS ÁKOS,  KOVÁCS PANNI,  
                NAGY ENIKŐ,  VERES NÁNDOR

2019.  MÁRCIUS 18. ,  HÉTFŐV I I I MÁ S - K É P   

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2069-1165   ●  Szerkesztő: Molnár Melinda

N oha ezen a megmérettetésen a legma-
gasabb osztályzat ötös volt, a zsűri 
hatost adott volna az udvarhelyi Pal-

ló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközép-
iskola 4. A osztályában tanuló lánykáknak. A 
Nyitnikék énekegyüttes tagjai, Csíki Zsófi a, 
Deák Boglárka és Tifán Anna az elmúlt év 
folyamán számos városi, megyei és országos 
rendezvényen iskolájuk képviseletében mu-
tatták be Udvarhelyszék gyönyörű népdalvi-
lágát, ugyanakkor díjakat is nyertek a külön-
böző versenyeken.

Szeretnek együtt énekelni

Nagy Enikő tanító osztályközösségében az 
előkészítő osztálytól negyedikig rengeteg 
népdalt tanultak meg együtt. Deák Boglárka 
és Tifán Anna második osztálytól tanul együtt 
a máréfalvi Csíki Zsófi ával – barátnőkként 
szeretnek együtt énekelni. Kedvtelésük ver-

senylehetőséget és jutalomképzést is hozott 
számukra: nyáron István Ildikó népdaléne-
kessel, Kászoniné-Fejős Gabriella református 
lelkipásztorral, népdaloktatóval és a Huzavo-
na zenekarral készültek az országos vetélke-
dőre, amelyről szintén díjjal tértek haza.

A debreceni Deli Gabriella énektanár, kar-
nagy is felfi gyelt rájuk, így jutottak el február 
végén a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la által szervezett nemzetközi népdaléneklé-
si versenyre, amelyre tanítójuk, Nagy Enikő 
és Tifán Csaba Gáspár zenetanár kísérte el a 
Nyitnikéket.

Nem is álmodhatták volna

Továbbképzési lehetőségként, tapasztalat-
csereként tekintettek a debreceni lehető-

ség re. Ottani vendéglátóik és Gabi néni 
a tenyerükön hordozta őket. Élmény volt 
számukra a város és a környék nevezetes-
ségeinek megismerése, a hasonló korú ma-
gyarországi népdalkedvelőkkel való ismer-
kedés, barátkozás. Élménybeszámolójukban 
kiemelték, mennyire jó érzés volt parókusi 
áldáskérelemmel, imádsággal indulni neki 
a vetélkedőnek, amire a koronát az első díj 
és a szakmai dicséret tette fel. Bár hamaro-
san elbúcsúznak a népdalbölcsős osztály-
tól, mindannyian szeretnék Nyitnikékként 
együtt folytatni.

• A debreceni Szent 
Efrém Görögkatolikus 
Óvoda, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola által szervezett 
nemzetközi népdalének-
lési versenyen 33 iskola 
108 tanulója között kor-
osztályában a legjobbnak 
bizonyult a székelyudvar-
helyi Nyitnikék éneke-
gyüttes.
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Első díjas a Nyitnikék énekegyüttes
Nemzetközi népdaléneklési versenyen jeleskedtek




