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2014. december 21-én immár ötödik alkalommal 
gyűltek össze a magyar teátrumi társaság tag-
színházainak képviselői Békéscsabán, a jókai 
színházban, hogy látványos gálaműsorral és 
díjátadóval ünnepeljék meg a színházi hátt ér-
szakmákat. ezen az estén a függöny mögött  
szolgálatot teljesítőknek adóznak tisztelett el, 
odafi gyeléssel. a legkiválóbbak kapnak díjat, 
azok, akik nélkül sohasem valósulhatna meg az 
előadások végén érzett  katarzis, a tapssal meg-
köszönt színházi csoda.

fekete péter, a Békéscsabai jókai színház 
igazgatója, a gála rendezője, a vidéki színházak 
igazgatói egyesületének elnöke ünnepi beszé-
dében elmondta: magyarországon csaknem öt-
ven színházban több mint ezer ember dolgozik 
a függönyök mögött , és szolgálja ki a rivalda-
fényben állókat.

a magyar teátrumi társaság 2010-ben ala-
pított a meg a Magyar Teátrum díjat, amely 
a színházi hátt érszakmák megbecsülésének 
kifejezésére hivatott . az alapítók célja a szín-
házi hátt ér- és kiszolgálószakmák, valamint az 
azokat kiemelkedően magas szinten művelő 
szakemberek erkölcsi és anyagi elismerése. ma-
gyar teátrum díjra jelöléshez két állami díjjal 
elismert színművésznek és a magyar teátrumi 
társaság egyik színházigazgatójának együtt es 
javaslata szükséges, majd egy zsűri választ a 
jelöltek közül. az aranyozott  csapágygolyót for-
máló díjjal ezereurós (mintegy 300 ezer forin-
tos) pénzjutalom jár. az elmúlt négy évben pél-
dául a fodrász, ügyelő, maszkmester, kalapos, 
színpadmester, kellékes vagy öltöztető szakma 
képviselői részesültek az elismerésben.

a színházi hátt érszakmákban dolgozók közül 
öten kapták meg idén a magyar teátrum díjat, 

akik nemcsak szakmailag, hanem színházszere-
tetükben, munkájuk iránti alázatukban is pél-
damutató képviselői hivatásuknak. Nemzetisé-
gi különdíjat pedig egy szakember vehetett  át. 

az idén Gnandt jános, a Békéscsabai jókai 
színház festőtárvezetője, Gulyás Szabó Gá-
bor, a józsef att ila színház hangtárvezetője, 
Horváth Ilona, a kecskeméti Katona józsef 
színház gazdasági vezetője, Imre józsef, a bu-
dapesti játékszín színpadmestere, Kiss István, 
a csiky gergely színház kelléktár-bútortár ve-
zetője nyerte el a díjat. a nemzetiségi különdíjat 
pedig Werner józsef, a cinka panna cigány-
színház szcenikusa, díszlet- és látványtervezője 
kapta.

Díjátadóként több színházigazgatót, neves 
színházi és közéleti személyiséget köszönthet-
tünk a színpadon: szarvas péter, Békéscsaba 
megyei jogú város polgármestere, Babák mihály, 
szarvas város polgármestere. hausenblasz Dóra, 
az emberi erőforrások minisztériumának kultú-
ráért felelős főosztályvezetője, dr. juhász tünde, 
csongrád megyei kormánymegbízott , Doncsev 

andrás, az 
mtva kultu-
rális főszerkesztő-
ségének vezetője, dr. ráksi Katalin, a színházi 
Dolgozók szakszervezetének ügyvezetője, sza-
bó lászló, a magyar teátrumi társaság főtitká-
ra, mihályi gábor, a táncművészeti szövetség 
elnöke, cseke péter, a Kecskeméti Katona józsef 
színház igazgatója, gergely lászló, a Nemzeti-
ségi színházi szövetség elnöke, fekete péter, a 
békéscsabai jókai színház igazgatója, a vidéki 
színházak igazgatói egyesületének elnöke, sere-
gi zoltán rendező, a Békéscsabai jókai színház 
igazgatóhelyett ese, fodor zsóka színművész, 
valamint az est díszvendége Király levente, a 
Nemzet színésze címmel kitüntetett  Kossuth- és 
jászai-díjas színművész, Érdemes művész.

a díjátadók között  a díj támogatói is helyet 
kaptak: rábay péter, a luminis Kereskedelmi és 
szolgáltató Kft . vezérigazgatója, Barna jános, a 
színpad- és emelőgéptechnika gyártó és szol-
gáltató Kft . ügyvezető igazgatója. Balogh géza, 
az iNtertoN Kft . ügyvezetője, Böröcz gábor, 
a lisys project Kft . vezérigazgatója, jerzsa at-
tila, a pelyhe és társa Kft . képviselője, szebeni 
Krisztina, a jelmez art Kft . munkatársa. 

a díjak átadásának fényét ünnepi gálaest 
emelte, amelyen a békéscsabai színház és a 
magyar teátrumi társaság tagszínházainak 
művészei lépnek fel a színházi élet jeles képvi-
selői és a nézők előtt .

valamennyi díjazott nak gratulálunk, további 
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
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  Gnandt János, Werner József, Schmidt János, Kiss István, Horváth Ilona, Imre József és Gulyás Szabó Gábor
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  Fekete Péter igazgató és Gnant János festőtárvezető   Schmidt János átveszi a Tolnay-díjat


