
Keresés:

Szervezetünkrıl

Jogszabályok és 
szabályzatok

Határozatok és 
jelentések

Bizottsági munka

Szolgáltatások

Tájékoztatók

Cégmutató

Állásbörze

Fórum

Pest - İr

VÁLLALKOZÓK és MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS SZERVEZETE 

Tisztelt Vállalkozó Társunk! 

 A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális 

Szervezetének Elnöksége 2008. február 5.-i ülésén döntött arról, hogy csatlakozva a Demján 

Sándor alapította PRIMA PRIMISSIMA alapítványhoz a 2007. évi nagysikerő Gödöllıi 

átadási ünnepség tapasztalatai alapján, ebben az évben is meghirdeti a területi PRIMA díjat. 

A díjakat a következı kategóriákban hirdeti meg:  

�      Magyar irodalom 

�      Magyar színház-és filmmővészet 

�      Magyar képzımővészet 

�      Magyar tudomány 

�      Magyar oktatás és köznevelés 

�      Magyar építészet és építımővészet 

�      Magyar sajtó 

�      Magyar sport 

�      Magyar népmővészet és közmővelıdés 

�      Magyar zenemővészet 

A fenti kategóriákban 6 PRIMA díjat ad át 1-1 millió Ft jutalommal, további 6 különdíjat 100-

100 ezer Ft jutalommal. A díjak átadására 2008. novemberében kerül sor, amely napon 

szeretnénk hagyományt teremteni, hogy a munkájukban kiemelkedı teljesítményt nyújtó 

vállalkozókat is elismerjük. Az átadás helyszínét késıbb választjuk ki. 

A bírálatot szakmai zsőri mellett a VOSZ KMRSZ Elnöksége végzi el. A díjátadás nívós 

gálamősor keretében történik, ahol a jelölteket is bemutatjuk. 

Fı célunk, hogy Budapest és Pest megye kiemelkedı, de talán országosan kevésbé 

ismert/elismert/ mővészei, alkotói, tudósai is a közvélemény elé kerüljenek, és erre a Régió 

vállalkozói teremtsenek lehetıséget. 

 



Az elismerésre érdemesnek tartott személyekre, együttesekre, közösségekre a régió 

vállalkozói, önkormányzatai, civil szervezetei tehetnek javaslatot. A jelöléshez szükséges 

nyomtatvány (jelölılap) letölthetı a  www.VOSZ-KMRSZ.hu honlapról. Ugyanezen a 

honlapon megtekinthetık a 2007. novemberben tartott Gödöllıi PRIMA díjak átadásáról 

készült képeket. Javaslataikat a VOSZ KMRSZ címére (1158. Budapest. Késmárk u 7/b) 

írásban terjeszthetik elı, 2008. április 20.-ig. 

A díjak és a gálamősor szervezésének költségeit a Régió vállalkozóinak, önkormányzatainak 

támogatásából kívánjuk elıteremteni, ezért számítunk az Önök felajánlására is. A 

támogatásokat Gyémánt (1 millió Ft) Arany (700 ezer Ft) Ezüst (500 ezer Ft) Bronz (250 ezer 

Ft) kiemelt fokozatokban határoztuk meg. Természetesen a lehetıségek szerint ettıl kisebb 

összegek is felajánlhatók. Valamennyi támogatót a rendezvény helyszínén, az elıkészítı 

marketingben, a meghívókban feltüntettünk.  

Reklám és propoganda felületet támogatóinknak biztosítunk! 

Ezúton tisztelettel felkérjük Önöket a csatlakozásra és várjuk szíves javaslataikat a 

díjazottakra, illetve támogatási felajánlásukat. További részletes tájékoztatással is állunk 

rendelkezésre (Inzsel Ottó társelnök 30/9416-729), vagy a 410-6004 faxon, illetve az 

inzsel.o@vosz-kmrsz.hu e-mail címen. 

 Budapest. 2008. március 10. 

 Tisztelettel: 

 Radács Ferenc elnök 


