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Flekk a Gyûrûn
Ünnepelt színjátszásunk: a szabadkai színház  napján, október 29-én 

ismét kiosztották a Pataki Gyűrűt . Az előzsűri által nominált öt színész 
közül választotta ki és díjazta a bírálóbizottság az előző évadban legjobb 
alakítást nyújtó színészt . A több napos változatos program keretében a je-
les nap és a díjazott tiszteletére előadást is tartottak . Ahogy ez rendjén is 
van . Illetve lenne, ha nem azt az előadást választották volna ki, amelyik  
leggyengébb volt az évadban . Nevezetesen Michael Frayn Még egyszer há-
tulról című bohózatát, amely az amatőr ripacskodás megengedhetetlen és 
elrettentő példája . Színházi szégyen . Folt esett a színház szakmai becsüle-
tén . Beflekkezték a szép és jelentős ünnepet . Sem a díjazott, sem színját-
szásunk jelentős ünnepe nem ezt érdemelte .

Utóirat: Olvasom, a gólyabuli egyetemistáinak is ezt a Még egyszer há-
tulról izét adják elő – ajándékképpen .

Ez lenne a közönség színházra nevelése? (GL)
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DÍJAK
Pálfi Ervin szabadkai színművész kapta 
a Pataki Gyűrűt Seress Rezső megfor-
málásáért a Szomorú vasárnap című mű 
előadásában . 
A 2008 . évi Kilátó-díjat Vanger László-
nak ítélték oda . 
Lázár Tibor festőművész kapta a 2008 . 
évi Kristálygömb Díjat . 

RENDEZVÉNYEK
Október 24-én  tartották meg Újvidéken 
a Magyar Tanszék napját . A hagyomá-
nyos rendezvényen elhangzott Toldi Éva 
Sinkó Ervin életművének aktualitása és 
Harkai Vass Éva Ady arcai című előadá-
sa, átadták Tóbiás Krisztiánnak a Sinkó-
díjat, leleplezték Vladimir Jokanović 
Ady-szobrát, a hallgatók Ady-verseket 
adtak elő, a tanszéki könyvtár olvasóter-
mében alkalmi kiállítást készítettek Ady 
és a nyugatosok alkotásaiból, valamint a 
velük kapcsolatos munkákból .
Cs . Simon Istvánra emlékeztek október 
25-én az Újvidéki Színház kistermében . 
A nyelvi eszközök stílusértéke címmel 
Egyetemi Nyelvészeti Napokat tartottak 
Újvidéken a Magyar Tanszéken október 
28-án és 29-én . A rendezvényen  Láncz 
Irén tanszékvezető idézte fel a negyed-
századdal ezelőtt elhunyt Matijevics 
Lajos emlékét, majd a tanszék tanárai 
és hallgatói olvasták fel a tanácskozásra 
készített dolgozataikat .
Szabadkán Fehér Ferencre emlékeztek 
születésének 80 . évfordulóján október 
29-én, a Városi Könyvtárban . 

Grad kao roman / Roman kao grad . 
Beveztő előadás a nemzetközi PEN 
Klub szerb tagozatának konferenciáján, 
Faragó Kornélia: Stanovnik grada, kao 
čitalac romana .
Október 31-én az óbecsei Népkönyvtár-
ban került sor Baranyai Bosnyák István 
irodalmi munkásságának bemutatására . 
November 7-én a zentai Városháza dísz-
termében a Magyar Tudomány Ünnepe 
és a Reneszánsz Év – 2008 jegyében 
„Ezt az ereklyét…” címmel Kárpát-me-
dencei olvasási konferenciát szerveztek .

MEGJELENT
Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei 
V . – Szabadegyetem, Szabadka,  2008 .
Bennünk élő múltjaink . Történelmi tu-
dat – kulturális emlékezet (szerk .: Papp 
Richárd – Szarka László) . – Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 
2008 . 

Jung Károly: Sokarcú néphagyomány . 
További magyar és egybevető magyar 
folklorisztikai tanulmányok . – Forum,  
Újvidék, 2008 .

Krónika
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A Magyarkanizsai Írótábor antológiája 
(2003–2007) . Válogatta és szerkesztette 
Tari István . – Cnesa Oktatási és Mű-
velődési Intézmény, Magyarkanizsa, 
2008 .

KÖNYVBEMUTATÓ
Harkai Vass Éva Mi volt szép C .-ben? 
című könyvének bemutatóját tartották 
október 27-én a nagybecskereki Madách 
Színház kamaratermében . 
Október 30-án a Zentai Alkotóház-
ban került sor Faragó Árpád Nem sírt 
ásunk, hanem fundamentumot (Töre-
dékek a délvidéki magyar műkedvelő 
színjátszás múltjából, jelenéből) című 
könyv bemutatójára . 
November 3-án a Zentai Alkotóház-
ban mutatták be Molnár Tibor Prágá-
ból jelenti a Tanjug, avagy Dubčektől 
Husákig című könyvét .
November 7-én a Zentai Alkotóházban 
bemutatták a Bennünk élő múltjaink 
című kötetet . 
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanító-
képző Karon november 7-én bemutat-
ták Mészáros Zoltán történész A korai 
titoizmus propagandája című könyvét . 
Muzslyán november 8-án bemutatko-
zott a zentai zEtna Kiadó Beszédes 
István Messziről Andromeda, Verebes 
Ernő Árnyak a tetőtérben és Szögi Csa-
ba Korai orgazmus című kötetével . 
A szabadkai Danilo Kiš Könyvesházban 
mutatták be november 12-én Kontra Fe-
renc Drávaszögi keresztek című könyvét .
A szabadkai Városi Könyvtár olvasó-
termében mutatták be november 13-án 
Cindori-Šinković Mária Adi u srpskoj 
književnosti (1906–2006) [Ady Endre a 
szerb irodalomban] [1906–2006] című 
kötetét .
Szögi Csaba Korai orgazmus című 
verseskötetét mutatta be a zentai Zen 
Klubban november 15-én .

Újvidéken, a Magyar Szó székházának 
tanácstermében mutatták be Molnár 
Tibor Prágából jelenti a Tanjug, avagy 
Dubčektől Husákig című könyvét no-
vember 18-án .

SZÍNHÁZ
Október 27-én Szabadkán a Kortárs 
Vajdasági Dráma Felolvasószínházának 
keretén belül bemutatták Lénárd Róbert 
243 és Szegedi-Szabó Gábor Johnny 
Ringo hazatér című darabját . 
A szabadkai Kosztolányi Dezső Szín-
ház megtartotta idei második premierjét 
Turbo Paradiso címmel november 9-én, 
a színház 14 . születésnapján . A darabot 
Urbán András rendezte, szereplői Béres 
Márta, Erdély Andrea, Kokrehel Júlia, 
Mészáros Árpád, Mészáros Gábor és 
Mikes Imre Elek .
Az évad első bemutatóját tartotta az 
Újvidéki Színház november 14-én a 
romániai Anca Bradu rendezésében . 
Molière A mizantróp című komédiájá-
nak szereplői: Balázs Áron, Elor Emina, 
Jankovics Andrea, Ferenc Ágota, Kőrösi 
István, Sirmer Zoltán, Varga Tamás, 
Huszta Dániel, Magyar Attila, Pongó 
Gábor, Molnár Róbert és Jaskov Me-
linda . Fordító: Petri György . Díszlet és 
jelmez: Florica Malureanu, zene:  Zoran  
Simjanović .

KIÁLLÍTÁS
Török István festőművész munkásságá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából 
kiállítás nyílt Szabadkán a Szabadegye-
temen és a Városi Könyvtár galériájában 
november 4-én . 
Maurits Ferenc újvidéki művész fest-
ményeiből nyílt kiállítás a topolyai Art 
Galleryben Proiectum Balcanicum (In 
memoriam Sinkó Ervin) címmel no-
vember 7-én .

GAZSÓ Hargita összeállítása


