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Udvarhelyszéki népdalokkal 
készül a székelyudvarhelyi Nyit-
nikék énekegyüttes a Fölszállott 
a páva gyerekévadának élő 
adására. A háromtagú formáció 
az elődöntők közeledtével már 
komolyabban áll hozzá a meg-
mérettetéshez.

 »  FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

K omoly felkészülést igényelt, 
hogy a székelyudvarhelyi Nyit-
nikék énekegyüttes bejuthas-

son a Duna Televízióban sugárzott 
Fölszállott a páva gyerekévadának 
élő adásába – derült ki a tegnapi 
sajtótájékoztatón. A népzenei és 

néptáncos tehetségkutatóban jól 
teljesítő formációt Csiki Zsófi a, Deák 
Boglárka és Tifán Anna, a székely-
udvarhelyi Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola ötödikes diákjai 
alkotják – fejtette ki Tifán Csaba, a 
kis csapat vezetője. Mint mondta, 
a lányok már első-második osztá-
lyos koruk óta énekelnek, gyakran 
jártak népdalvetélkedőkre, ahonnan 
rendszerint jó eredménnyel tértek 
haza. Ennek is köszönhető, hogy 
éleződni kezdett közöttük a verseny-
szellem. Végül a csapatvezető és az 
akkori oktatójuk úgy döntött, hogy 
együttessé kovácsolja őket. Ezután 
már tudatosan kezdték építeni a 
szakmai fejlődésüket, a képzéssel 
pedig Kászoniné Fejős Gabriellát is 
megbízták. Az ő ötlete volt, hogy az 

együttest benevezzék a Fölszállott a 
páva vetélkedőre, amitől Tifán Csaba 
kissé idegenkedett, hiszen azt szeret-
te volna, hogy a népdaléneklés fon-
tossága maradjon meg bennük, ne a 
versengéshez térjenek vissza. Végül 
azonban rábólintott, hiszen belátta, 
hogy a lányok fejlődéséhez ez is hoz-
zájárul. „Az előválogató során nem 
is érződött a lányokon a versengési 
láz, de az elődöntők közeledtével 
már komolyabban állnak hozzá a 
megmérettetéshez” – magyarázta 
Tifán Csaba.

Tavaly nyáron találkozott elő-
ször az együttessel Kászoniné 
Fejős Gabriella, aki már akkor 
meglepődött azon, hogy a lányok 
jelentős mértékben elmélyültek a 
népzenében és népdaléneklésben. 

A SZÉKELYUDVARHELYI ÉNEKEGYÜTTES NOVEMBER 22-ÉN BIZONYÍTHAT A MAGYARORSZÁGI NÉPZENEI TEHETSÉGKUTATÓ ÉLŐ ADÁSÁBAN 

„Hazai gyermekhangok” a Fölszállott a pávában

A Nyitnikék tagjai már első-második osztályos koruk óta énekelnek. A Fölszállott a páva élő műsorába udvarhelyszéki népdalokkal készülnek
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Mivel a Cickom énekegyüttest is ő 
készítette fel a Fölszállott a páva 
vetélkedőre, volt annyi tapasz-
talata, hogy Nyitnikéket is java-
solja a versenyre. A műsor célja 
egyébként az, hogy a szakma 
zsákutcáit elkerülve valóban kö-
vetendő minőségi magyar népze-
nét és néptáncot mutassanak be. 
„Azt gondolom, hogy a tizenkét 
legjobb versenyző közé bekerül-
ni önmagában óriási eredmény. 
Persze azért a szülőkkel közösen 
már taktikázunk az esélyekről, és 
hogy mivel lehetne benevezni a 
következő fordulókra” – fogalma-
zott Kászoniné Fejős Gabriella. 
Hozzátette, a gyerekek számára 
nagyon megterhelő az élő műsor-
ra való felkészülés és az előadás, 
hiszen akkor és ott minden töké-
letes kell legyen – erre csak egy 
esélyük van.

A Fölszállott a páva élő adá-
sai november 8-án kezdődnek, 
a Nyitnikéket pedig ugyanezen 
hónap 22-én láthatjuk. Az élő mű-
sorra udvarhelyszéki népdalokkal 
készülnek, Nemességgel fénylő 
címmel. Mentorként Kacsó Hanga 
Borbála, a vetélkedő felnőttka-
tegóriájának korábbi győztese 
támogatja az együttest. A sajtótá-
jékoztatón Bíró Barna Botond, a 
Hargita Megyei Tanács alelnöke 
elmondta, intézményük anyagilag 
és népszerűsítés szintjén is támo-
gatja a Nyitnikéket, hiszen tagjai 
révén székely magyar identitá-
sunk erősödik.

Az élő adásában a Maros me-
gyei Körtvélyfája énekes tehetsé-
ge, Szász Csanád László is fellép. 
A kilencéves kisfi ú magyarói nép-
dalokat énekelt a műsorban, azzal 
érdemelte ki a továbbjutást.

 » A gyerekek 
számára nagyon 
megterhelő az 
élő műsorra való 
felkészülés és az 
előadás, hiszen 
akkor és ott min-
den tökéletes kell 
legyen – erre csak 
egy esélyük van.

 » KRÓNIKA

Bihar megyei kisfi ú számára is 
adománygyűjtést indítottak a kö-

zösségi oldalakon, miután a szintén 
SMA-betegségben (gerincvelő-izom-
sorvadás) szenvedő, magyarországi 
Zente és Levente kezeléséhez szüksé-
ges 700-700 millió forint néhány hét 
alatt összegyűlt. Az Érkörtvélyesen 
élő, három hónapos Noelnél két hete 
diagnosztizálták a ritka, öröklődő 
betegséget. Az orvosok a lehető leg-
rosszabbra készítették fel a szülőket: 
kezelés nélkül nem biztos, hogy gyer-
mekük néhány évnél tovább él. A 
család ezért úgy döntött, hogy sorstár-
saikhoz hasonlóan ők is a világhálón 
kérnek segítséget. „Nem hittem, hogy 
velem ilyen megtörténhet, az én csa-
ládommal. Remélem, hogy nekünk is 
sikerülni fog. Az emberek kérés nélkül 
a segítségünkre siettek, és ez fantasz-
tikus” – mondta az M1 Híradóban az 
édesanya. Augusztus végén indult 
példátlan összefogás Magyarországon 
a gerincvelő-izomsorvadásban szen-
vedő Zentéért. Történetét egyik napról 
a másikra ismerte meg az ország, és 
aki csak tehette, rögtön segített, hogy 

a másfél éves gyermek felépülhessen 
a betegségből. A kezeléséhez szüksé-
ges 700 millió forint néhány hét alatt 
összegyűlt, és múlt héten megkapta a 
speciális gyógyszert a fővárosi Bethes-
da kórházban. Már haza is engedték, 
állapotát folyamatosan fi gyelik. Köz-
ben a szintén SMA-betegségben szen-
vedő Leventének is elkezdtek adakozni 
az emberek. Rövid idő alatt összegyűlt 
a pénz, így hamarosan ő is megkaphat-
ja a gyógyszert.

A tudomány jelenlegi állása sze-
rint az erdélyi kisfi únak, Noelnek is 
csak akkor van esélye a teljes életre, 
ha hozzájut a Zolgensma nevű készít-
ményhez. Egyetlen kezeléssel olyan 
génállományt juttatnak a testbe, 
amely pótolja a hiányzó fehérjét, és 
megállítja az izomsorvadást – fogal-
mazott a kisfi ú orvosa. „Ez a gyógy-
szer életmentő, óriási lehetőséget ad 
a gyereknek, hogy túlélje, sőt teljes 
életet éljen. Nem is tudom szavak-
ban kifejezni, mit jelent egy ember-
nek, hogy tud mozogni, lélegezni, az 
egészséges emberek ezt nem tudják 
teljesen átélni, elképzelni” – fejtet-
te ki Ritli László gyermekgyógyász. 
A speciális gyógyszert májusban kezd-

ték el forgalmazni, eddig a világon 
mindössze 100-an kapták meg. Noel le-
het a harmadik magyar gyermek, akin 
segít, ha sikerül ismét összegyűjteni 
több százmillió forintot. Adományokat 

a következő bankszámlákra küldhet-
nek: RO74 BTRL EURC RT05 2745 5101 
(euró); RO87 BTRL HUFC RT05 2745 
5101 (forint); RO27 BTRL RONC RT05 
2745 5101 (lej).

Közösségi összefogás a ritka betegségben szenvedő, Bihar megyei Noelért
 » Noel lehet a 

harmadik magyar 
gyermek, akin 
segít a drága 
gyógykezelés.

Az Érkörtvélyesen élő család reméli, hogy összegyűl a Noel kezeléséhez szükséges 700 millió forint 




