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Népdalokkal  készülnek
A Fölszállott a páva gyerekévadának élő adásában a Nyitnikék
• Udvarhelyszéki
népdalokkal készül
a székelyudvarhelyi
Nyitnikék énekegyüt-
tes a Fölszállott a páva
gyerekévadának élő
adására. A háromtagú
formáció az elődöntők
közeledtével már ko-
molyabban áll hozzá a
megmérettetéshez.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Komoly felkészülést igényelt, 
hogy a székelyudvarhelyi 
Nyitnikék énekegyüttes be-

juthasson a Duna Televízióban 
sugárzott Fölszállott a páva gye-
rekévadának élő adásába – derült 
ki a tegnapi sajtótájékoztatón. A 
népzenei és néptáncos tehetségku-
tatóban jól teljesítő formációt Csiki 
Zsófi a, Deák Boglárka és Tifán An-

na, a székelyudvarhelyi Palló 
Imre Művészeti Szakkö-
zépiskola ötödikes diákjai 
alkotják – fejtette ki Tifán 
Csaba, a kis csapat vezető-
je. Mint mondta, a lányok 
már első-második osztá-
lyos koruk óta énekelnek, 

gyakran jártak népdalvetél-
kedőkre, ahonnan rendszerint jó 
eredménnyel tértek haza. Ennek is 
köszönhető, hogy éleződni kezdett 
közöttük a versenyszellem. Végül a 
csapatvezető és az akkori oktatójuk 
úgy döntött, hogy együttessé ková-
csolja őket. Ezután már tudatosan 
kezdték építeni a szakmai fejlődé-

süket, a képzéssel pedig Kászoni-
né Fejős Gabriellát is megbízták. 
Az ő ötlete volt, hogy az együttest 
benevezzék a Fölszállott a páva 
vetélkedőre, amitől Tifán Csaba 
kissé idegenkedett, hiszen azt sze-
rette volna, hogy a népdaléneklés 
fontossága maradjon meg bennük, 
ne a versengéshez térjenek vissza. 
Végül azonban rábólintott, hiszen 
belátta, hogy a lányok fejlődéséhez 
ez is hozzájárul. „Az előválogató 
során nem is érződött a lányokon 
a versengési láz, de az elődöntők 
közeledtével már komolyabban áll-
nak hozzá a megmérettetéshez” – 
magyarázta Tifán Csaba.

Cél a minőség

Tavaly nyáron találkozott először az 
együttessel Kászoniné Fejős Gabriel-
la, aki már akkor meglepődött azon, 
hogy a lányok jelentős mértékben 
elmélyültek a népzenében és népda-
léneklésben. Mivel a Cickom éneke-
gyüttest is ő készítette fel a Fölszál-
lott a páva vetélkedőre, volt annyi 
tapasztalata, hogy Nyitnikéket is 
javasolja a versenyre. A műsor célja 
egyébként az, hogy a szakma zsákut-
cáit elkerülve valóban követendő mi-
nőségi magyar népzenét és néptán-
cot mutassanak be. „Azt gondolom, 
hogy a tizenkét legjobb versenyző 
közé bekerülni önmagában óriási 
eredmény. Persze azért a szülőkkel 
közösen már taktikázunk az esélyek-
ről, és hogy mivel lehetne benevezni 
a következő fordulókra” – fogalma-

zott Kászoniné Fejős Gabriella. Hoz-
zátette, a gyerekek számára nagyon 
megterhelő az élő műsorra való fel-
készülés és az előadás, hiszen akkor 
és ott, minden tökéletes kell legyen – 
erre csak egy esélyük van.

A Fölszállott a páva élő adásai 
november 8-án kezdődnek, a Nyit-
nikéket pedig ugyanezen hónap 
22-én láthatjuk. Az élő műsorra ud-
varhelyszéki népdalokkal készül-
nek, Nemességgel fénylő címmel .
Mentorként Kacsó Hanga Borbála,  a
vetélkedő felnőtt kategóriájának ko-
rábbi győztese támogatja az együt-
test. A sajtótájékoztatón Bíró Barna
Botond, a Hargita Megyei Tanács
alelnöke elmondta, intézményük
anyagilag és népszerűsítés szintjén
is támogatja a Nyitnikéket, hiszen
tagjai révén székely magyar identi-
tásunk erősödik.

Egésznapos programmal várják 
november 9-én az érdeklődőket a 

marosvécsi Kemény-kastélyba, ahol 
az öt évvel ezelőtti kapunyitóra em-
lékeznek, bemutatják az épület múlt-
ját, és egyebek mellett azt is, hogy mi 
minden történt a 2014. szeptember 30-
ai visszaszolgáltatás óta. Az esemény 
szervezője a Kemény Auguszta Kultu-
rális Egyesület és a Kemény család. 

Szekeres-Ugron Villő szervező, a 
Kemény Auguszta Kulturális Egye-
sület Petőfi  Sándor-ösztöndíjasa la-

punknak elmondta, változatos 
programot kínálnak, a törté-
nelem, az irodalom, a zene, 
az erdélyi nemesi családok 
múltja és jelene iránt érdek-
lődők mind megtalálják a 

számukra érdekes előadá-
sokat, kiállítást, koncertet. A dé-

lelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényt 
a kastély tulajdonosa és a szervező 
egyesület elnöke, Nagy Kemény Géza 

nyitja meg, majd Ördög Ferenc polgár-
mester köszöntője után Nagy Gergely, 
a Kemény család képviselője és Kele-
men Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke osztja meg ünnepi gondolatait az 
egybegyűltekkel. Áldást mond Benkő 
Mihály református lelkész, és fellép a 
marosvécsi tánccsoport. 

Az eltelt öt évről

Az eltelt öt évről és arról, hogy ez mit 
jelentett a több száz éves kastély éle-
tében, kerekasztal-beszélgetésen lesz 
szó. A szervezők elmondták, a vissza-
szolgáltatás óta számos rendezvény-
nek – irodalmi találkozóknak, koncer-
teknek, kiállításoknak, előadásoknak 
–ad helyet a várkastély. A tulajdono-
sok arra törekednek, hogy a köztudat-
ban minél ismertebbé váljon a hely,
az épület, annak múltja és jelene, ezt
szolgálja a szombati rendezvény is,
amely a program szerint ünnepibb,

színesebb lesz valamennyinél. A prog-
ramok közül Szekeres-Ugron Villő a 
Kemény János életét és életművét be-
mutató kerekasztal-beszélgetést emel-
te ki. Az egykori kastélytulajdonos 
báróról mint lelkészről, nagyapáról 
vagy mint irodalomszervezőről, szín-
házmecénásról, várúrról hallhatnak 
érdekességeket a látogatók. A meghí-
vottak között Albert Mária Kemény 
János színházi tevékenységét ismerte-
ti, Benkő Mihály a lelkészit, H. Szabó 
Gyula az irodalmi tevékenységéről 
beszél, Szabó Cserbán Rozália „Maros-
vécs uráról”, Vécsi Nagy Zoltán pedig a 
mecénásról és a nagyapáról mesél.

Érdekesnek ígérkezik a délután 
3 órakor kezdődő sajtóklub is, mely-
nek témája az erdélyi arisztokrácia 
javainak visszaszolgáltatása. Itt 
Csinta Samu újságíró, író, Gáspár 
Sándor, a Marosvásárhelyi Rádió 
munkatársa, Gorbai Mária Melinda 
marosvécsi lakos és Pataky István, 

a Krónika főmunkatársa osztja meg 
tapasztalatait, Szucher Ervin, a 
Krónika újságírója moderálásával. 
A belépés ingyenes. A szervezők azt 

kérik, hogy mindenki az időjárásnak 
megfelelő öltözetben érkezzen, a tel-
jes kastélyépület kifűtésére ugyanis 
nincs lehetőség. (Antal Erika)

A Fölszállott a páva élő adásai 
november 8-án kezdődnek, a 
Nyitnikéket pedig ugyanezen 
hónap 22-én láthatjuk

▴ F OTÓ: TIFÁN CSABA

Öt éve került vissza a Kemény-család tulajdonába a marosvécsi várkastély
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Marosvécsi várkastély: öt éve került vissza a tulajdonoshoz

Új kormánya van 
az országnak

Bizalmat szavazott a kétkama-
rás parlament együttes ülése 
tegnap a jobbközép Nemzeti 
Liberális Pártot (PNL) vezető Lu-
dovic Orban (fotó) kormányának. 
Ludovic Orban a szociáldemok-
rata Dăncilă-kabinet leváltása 
után kapott kormányalakítási 
megbízást. A kormány be-
iktatásához a törvényhozók 
többségének – legalább 233 
képviselőnek és szenátornak – a 
támogatására volt szükség. Az 
Orban-kormány 240 szavazatot 
kapott. A politikailag egyszínű 
– kizárólag a PNL politikusaiból 
és független szakértőkből álló – 
18 tagú új kabinetnek az eddig 
ellenzékben lévő jobbközép 
pártok, az RMDSZ, a nemzeti 
kisebbségi frakció törvényhozói 
szavaztak bizalmat, de néhány 
baloldali törvényhozótól is 
kapott támogatást. A parlament 
ülésén, még a szavazás előtt 
Ludovic Orban bemutatta az új 
kormány programját. Orban sze-
rint az október elején megszava-
zott bizalmatlansági indítvány 
nyomán Románia megszaba-
dult eddigi legkártékonyabb 
kormányától (a Viorica Dăncilă 
PSD-elnök vezette kabinettől), 
most pedig haladéktalanul olyan 
legitim kormányra van szüksége 
az országnak – amit később 
meg is szavazott a parlament –, 
amely újrakezdheti az építke-
zést, és visszavezeti Romániát 
az euroatlanti útra. A legsür-
gősebb teendők közé az idei 
költségvetés kiigazítását, a jövő 
évi büdzsé kidolgozását és egy 
újabb európai uniós biztosjelölt 
megnevezését sorolta. (MTI)
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