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DÍJAK
HÍD-DÍJ – A 2007. évi Híd Iro-

dalmi Díjat a Deák Ferenc, Dudás 
Károly, Gobby Fehér Gyula, Toldi Éva 
és ifj. Virág Gábor összetételű bírálóbi-
zottság Fekete J. Józsefnek, a Mit ér az 
irodalom, ha magyar? című kritikakö-
tet szerzőjének ítélte oda.

DRÁMAÍRÓI DÍJ –  Szegeden a 
Regionális Összművészeti Központ-
ban rendezett drámaírói verseny első 
díját Beszédes István érdemelte ki 
Szilveszter öreg éjszakája című művé-
vel, melyet a szerző Munkácsy Mihály 
festményei alapján írt.

FORUM-DÍJ – A 2007. évi Fo-
rum Képzőművészeti Díjat  Skrabány 
Viktor kapta.

KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ – A 
Vajdasági Képzőművészet Fejlesztésé-
ért Díjat Boros Györgynek ítélték oda.

FORGATÓKÖNYV DÍJ – A sza-
rajevói filmfesztivál filmforgatóköny-
vért járó díját Tolnai Szabolcsnak 
ítélték oda Strange forest című mun-
kájáért, amely Judita Šalgo novellája 
alapján készült.

RENDEZVÉNYEK
IRODALMI FESZTIVÁL – Au-

gusztus 25-e és 30-a között került sor 
a III. Nemzetközi Újvidéki Irodalmi 

Fesztiválra, melynek keretében iro-
dalmi estek mellett Piac és irodalmi 
illúzió címmel irodalmi tanácskozást 
tartottak,  ezen többek között Bányai 
János, Faragó Kornélia és Losoncz 
Alpár is részt vett, a meghívott külföl-
di írók között volt Rácz Péter magyar-
országi költő.

ÍRÓTÁBOR – Kanizsán szep-
tember 5-e és 7-e között került sor az 
56. Írótáborra, melynek során Ács Ká-
rolyra és Fehér Ferencre emlékeztek, 
sor került több író-olvasó találkozóra, 
majd Az én olvasóm – napló és levél 
címmel tanácskozást tartottak.

MEGJELENT
Csáth Géza 1000 x ölel Józsi. Csa-

ládi levelek (1913–1919). – Életjel, 
Szabadka, 2008. 

SZÍNHÁZ

BITEFEN A SZABADKAIAK 
– A szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színház két előadása került közönség 
elé a BITEF-en Belgrádban. A ver-
senyprogramban mutatták be a szín-
ház Brecht The Hardcore Machine, a 
kísérőprogramban pedig Urbi et orbi 
című előadását. Mindkettőt Urbán 
András rendezte, akárcsak a BITEF 
off-programjában játszott Gyűjtőköz-
pont című előadást, melyet a szabad-
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kai Népszínház Szerb Társulata vitt 
színre.

NAGY JÓZSEF-BEMUTATÓ 
– Kanizsán a 14. Jazz, improvizatív 
zene… elnevezésű fesztivál keretében 
került sor a Regionális  Kreatív Műhely 
első produkciójaként a Sho-bo-gen-zo 
(Az igazlátás ösvényei) című előadás-
ra, melynek egyik szereplője a rendező 
Nagy József, partnere Cecile  Loyer, az 
előadásban közreműködtek Szelevényi 
Ákos és Joelle Leandre zenészek.

DRÁMAÍRÓ VERSENY – Új-
vidéken  szeptember 21-én, a Magyar 
Dráma Napja alkalmából került sor 
a hagyományos drámaírói versenyre, 
melynek meghívottjai Ferenc Judit, 
Táborosi Margaréta és a Pálfi Ervin–
Szőke Attila-szerzőpáros. A színészek 

a Különös ajándék témájára írták meg 
szövegeiket. A bírálóbizottság értéke-
lése szerint a Pálfi–Szőke-kettős mun-
kája volt a legjobb.

KIÁLLÍTÁS

Szeptember 2-án Szabadkán, 
a Képzőművészeti Találkozó galériájá-
ban megnyílt a nyolcvan alkotó mun-
káit bemutató A mai vajdasági festé-
szet című kiállítás.

Szeptember 9-én Topolyán az Art 
Galleryben megnyílt a festő születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából ren-
dezett Nagyapáti Kukac Péter életmű-
vét bemutató gyűjteményes kiállítás, 
ennek keretében került sor a festőről 
szóló írásokat tartalmazó kötet bemu-
tatására.


