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A XXV. VMASZT díjazottjai

HIVATALOS DÍJAK

A zsűri Pataki László-díjjal tünteti ki  
a temerini Szirmai Károly Magyar Mű-
velődési Egyesület Jáccunk Truppját 

a találkozó legjobb hagyományos keretek 
között megvalósított előadásáért, a Tyúk-
létra (avagy mi csorog a nyakunkba) című 
darabjáért, amelynek szerzője Rókus Zoltán, 
rendezője pedig László Sándor.

A zsűri Bambach Róbert-díjjal tünteti ki  
a Palics Magyar Művelődési Egyesület Pali-
csi Színjátszó Grundját a Tiszta szívvel című 
produkció színpadra állításáért. Az előadás 
rendezője Kalmár Zsuzsa.

A zsűri közösségteremtő tevékenységéért 
Garay Béla-díjjal tünteti ki a kupuszinai Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület Sturcz József 
színjátszó csoportját.

A zsűri 2021-ben a legjobb férfi főszereplő-
nek járó Szilágyi László-díjjal Szántó Tivadart 
tünteti ki, a tóbai Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület színjátszó csoportjának tagját a Ga-
nédomb című előadásban nyújtott alakításá-
ért, Jóska szerepének megformálásáért.

A zsűri a legjobb női főszereplőnek járó 
Ferenczi Ibolya-díjjal tünteti ki Fekete Dórát,  
a topolyai Mara Amatőr Színház tagját Irma 
szerepének megformálásáért, Az üvegcipő 
című előadásban nyújtott kiváló akakításáért.

A zsűri a legjobb férfi epizódszerepért járó 
Nagy István-díjat Cucity Ivánnak, a Bácsfeke-
tehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti 
Egyesület Soma amatőr színtársulat tagjának 
ítélte oda. Cucity Iván a Kakuk Marci című 
előadásban látott kiváló alakításáért, Bojnyik 
szerepéének megformálásáért veheti át az 
elismerést.

A legjobb női epizódszerep elismerését,  
a Magyari Piri-díjat a zsűri Vakosné szerepé-
nek megformálásáért Petro Ildikónak, a te-
merini Szirmai Károly Művelődési Egyesület 
Jáccunk Truppja tagjának ítélte oda a Tyúklét-
ra (avagy mi csorog a nyakunkba) című előa-
dásban nyújtott alakításáért.

A legszebb színpadi beszédért a zsűri 
Szántó Róbert-díjjal Vajda Noa Pálmát tünteti 
ki. A Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és 
Helytörténeti Egyesület Soma amatőr színtár-
sulat tagját a Kakuk Marci című előadásban 
láthatta a közönség.

A Közönségdíjat az idén nem más, mint  
a nagykikindai Egység Művelődési Egyesü-
let József Attila Színtársulata nyerte el Cza-
kó Gábor Disznójáték című előadásáért.

KÜLÖNDÍJAK

A Diákzsűri számára nem volt épp egy-
szerű a döntés. De dönteni kellett. Döntésük 
értelmében a legjobb előadás díja nem mást 
illet, mint a temerini Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk Truppját, 
akik Rókus Zoltán Tyúklétra (avagy mi csorog  
a nyakunkba) című darabjával hódították meg 
őket. 

A Vendégszereplésre kiemel-
ten érdemesült előadás 
büszke címét, a Magyar 
Nemzeti Tanács tájolá-
si különdíját, az idén a 
temerini Szirmai Károly 
Magyar Művelődési 
Egyesület Jáccunk Trupp-
ja nyerte el Tyúklétra (avagy 
mi csorog a nyakunkba) 
című produkciójáért.

A zsűri a szabadkai Nép-
színház Magyar Társulatának 
különdíját – vendégjátszási lehető-
séget a Jadran színpadon –  
a temerini Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk 
Truppjának ítélte oda a Rókus Zoltán 
tollából megszületett Tyúklétra (avagy 
mi csorog a nyakunkba) című darabért. 
Az előadás rendezője László Sándor.

A zsűri a szabadkai Kosztolányi 
Dezső Színház különdíját, vendégjátszá-
si lehetőséget a színházban, az Egység 
Művelődési Egyesület József Attila Színtár-
sulatának adományozza a Disznójáték című 
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előadásukért, amelynek szerzője Czakó Gábor, 
és amelyet Király Sándor rendezett.

A zsűri a szabadkai Kosztolányi Dezső Szín-
ház különdíját, csoportos belépőt a színház 
valamely előadására, a topolyai Mara Amatőr 
Színháznak adományozza.

A zsűri a szabadkai Népszínház Magyar Tár-
sulatának különdíját, csoportos belépőt a tár-
sulat valamely előadására, a kupuszinai Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület Sturcz József 
színjátszó csoportjának adományozza.

A zsűri a Zentai Magyar Kamaraszínház 
különdíját, csoportos belépőt a társulat vala-
mely előadására, a tóbai Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület színjátszó csoportjának 
ítélte oda.

A zsűri az Újvidéki Színház különdíját, cso-
portos belépőt a társulat valamely előadásá-
ra, a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és 
Helytörténeti Egyesület Soma amatőr szín-
társulatának adományozza.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
és az Education & Language Nomads közös 
rendhagyó különdíját, egy közösségfejlesztő 
hétvége megtartását a nagykikindai Egység 

Művelődési Egyesület József  
Attila Színtársulata nyerte el.

A zsűri a Vajdasági Magyar 
Versmondók Egyesületének 

különdíját, ingyenes részvételt  
a Szép Szó táborban, Arnold 

Zsófiának, a Palics Magyar 
Művelődési Egyesület Palicsi 

Színjátszó Grund tagjának 
adományozza a Tiszta szívvel 

című előadásban Flóra és Judit 
szerepének megformálásáért.

A zsűri a Vajdasági Magyar Mű-
velődési Szövetség és a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet közös 
különdíját, ingyenes részvételt  
a MAdT táborban, Mendrei Zsolt-
nak, a topolyai Mara Amatőr Szín-
ház tagjának ítélte oda Az üvegcipő 

című előadásban a Legény és a Rendőrtaná-
csos szerepének megformálásáért.

A zsűri a Magyar Szó napilap egyéves előfi-
zetését adományozza Tombácz Imrének,  
a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület 
József Attila Színtársulat tagjának, a Disznójá-
ték című előadásban Yorkshire Úr szerepének 
megformálásáért.

A zsűri a Magyar Szó napilap féléves 
elő fizetését az igényes és korhű kosztü-
mök elkészítéséért Venczel Valentinának,  
a nagybecskereki Madách Amatőr Színház jel-
meztervezőjének adományozza.

A zsűri a Magyar Szó napilap féléves 
előfizetését adományozza Snájder Dalmá-
nak, a bezdáni Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület színjátszó csoport tagjának, az Os-
car című előadásban Bernadette, a házveze-
tőnő szerepének megformálásáért.

A zsűri a Magyar Szó napilap könyv-
csomagját Süge Rékának ítélte oda, akit a Pa-
lics Magyar Művelődési Egyesület Palicsi Szín-
játszó Grund Tiszta szívvel című előadásban 
József Attila édesanyjának szerepében látha-
tott a közönség.

A zsűri a Hét Nap hetilap egyéves előfize-
tését Lackó Farkas Erzsébetnek, a tóbai Pe-
tőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó 
csoport tagjának ítélte oda a Ganédomb című 
előadásban nyújtott felejthetetlen alakításért, 
Bözsi szerepének megformálásáért.

A zsűri a megkapó koreográfiáért a Hét 
Nap féléves előfizetését adományozza Tót 
Zsaklinának, a kupuszinai Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület Sturcz József színjátszó 
csoport koreográfusának.

A zsűri a Hét Nap könyvcsomagját adomá-
nyozza Gyuránki Norbertnek, a nagykikindai 
Egység Művelődési Egyesület József Attila 
Színtársulat tagjának, akit Czakó Gábor szo-
morú komédiájában, a Disznójáték című előa-
dásban Mangalicza Úr szerepében láthattunk.

A zsűri a zEtna Kiadó könyvcsomag-külön-
díját adományozza Kerekes Zalánnak, a Bács-
feketehegy Magyar Művelődési és Helytörténe-
ti Egyesület Soma amatőr színtársulat tagjának 
Kakuk Marci szerepének megformálásáért.

A zsűri a Forum Könyvkiadó Intézet könyv-
csomag-különdíját adományozza a temerini 
Lakatos házaspárnak – Lakatos Klárának és 
Lakatos Istvánnak – a Tyúklétra (avagy mi 
csorog a nyakunkba) című darab díszletének 
megálmodásáért és lenyűgöző kivitelezésért.

A zsűri a Forum Könyvkiadó Intézet könyv-
csomag-különdíját adományozza Csernai 
Pannának, a kupuszinai Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület Sturcz József színjátszó 
csoport tagjának Viktória szerepének megfor-
málásáért.
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A zsűri a temerini Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk Truppja által 
előadott Tyúklétra (avagy mi csorog a nya-
kunkba) című előadásában nyújtott alakítá-
sáért a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
könyvcsomag-különdíját Nemes Edinának és 

Lakatos Klárának ítélte oda Jucus, vala-
mint Mari szerepének megformálásért.

A zsűri a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Intézet könyvcsomag-különdíját 

adományozza Kiss Gábornak, a kupu-
szinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
Sturcz József színjátszó csoport tagjának, aki 
a Viktória című operettben Miki szerepét for-
málta meg.

A zsűri a Vajdasági Magyar Művelődési In-
tézet könyvcsomag-különdíját ítélte oda Szi-
veri Évának, a temerini Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk Truppja tagjá-
nak a Tyúklétra (avagy mi csorog a nyakunkba) 
című előadásban Szikszai Melinda szerepé-
nek megformálásáért.

A zsűri hálával teli szívvel köszöni a ma-
gyarkanizsai Mázlisták társulatnak azt a sze-
retetet és őszinteséget, amelyet a társulat 
mindig is sugároz magából, és amely révén 
folyamatosan segít, és fontos lehetőséget ad 
arra, hogy megértsünk valamit és még annál 
is többet a színházi jelenlétből. A Mázlisták-
nak ezúton egy kosár szeretetet szeretnénk 
átnyújtani.




