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NsgyKanlzs6 po\ga~ivatal 

Kbz('lonti Iktat6 


AVallalkaz6k es Munkaltat6k Orszagos Szovetsege Zala megyei Szervezetenek Eln6ksege 2011
ben hatadik alkalammal rendezi meg aZALA MEGYEI PRIMA GALAT. 

Adijakat a kovetkez6 kategoriakban hirdeti meg: 

1. Magyar irodalam 2. Magyar szinhaz- es iilmmuveszet 
3. Magyar kepzomuveszet 4. Magyar tudamany 
5. Magyar oktatas es k6zneveles 6. Magyar epiteszet es epitomOveszet 
7. Magyar sajt6 8. Magyar sport 
9. Magyar nepmljveszet es k6zmuvel6des 10. Magyar zenemuveszet. 

Afenti kateg6riak k6z013 db PRIMA dij kerOI atadasra netto 1-1 milli6 Ft jutalammal. Kiasztasra kerOlnek 
meg aszavazatok alapjan egy ertekes k6z6nsegd ij, valamint aZalai Ev vallalaz6ja dijak. 

Adijak atadasara 2011. okt6ber 28-an kerOI sar, Zalaegerszegen, a Hevesi Sandor Szinhazban. 

AKivalasztast ajelal6k velemenyere alapazva kettagu EI6keszit6 Bizattsag kesziti elo, es javaslatukra a 

szakmai zsliri €s aVOSZ-Zala Megyei Elnoksege d6ntenek. 

Ajel61tek bemutatasat es adijatadast k6vetaen niv6s galamusar, es all6fagadas varja a megjelenteket. 


Fa celunk, hagy Zala megye kiemelkedo, de talan orszagasan kevesbe ismert lelismertl muveszei, alkat6i, 

tud6sai, neves spartal6k, k6zrnuvel6desben kiemelked6 munkat vegza szakemberek is ak6zvelemeny ele 

kerOljenek. 


Az elismeresre erdemesnek tartott szemelyekre, egyOttesekre, kaz6ssegekre aVOSZ-Zala megyei tagjai, a 

megye onkarmanyzatai, civil szervezetei, koztestoletei, illetve fo tamogat6ink tehetnek javaslatot. 
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• 

Jelbleseiket a ZALAI PRIMA dijra a VOSZ-Zala megyei cimere (8800, Nagykanizsa, Berzsenyi u, 2/A) 
irasban terjesztehetik el6 2011, szeptember 15-ig, 

Adijak es a galamusor szervezesenek koltsegeihez szamitunk az Onok felajanlasaira, amennyiben 
elkotelezettek a magyar kultura, sport, tudomanyok tamogatasaban. Valamennyi kiemelt 
tamogat6nkat a rendezveny helyszinen, az el6keszit6 marketingben, es a meghiv6kban is 
feltuntetunk. 
A tamogatast Oklevel atadasaval kbszbnjuk meg, (Szamlaszamunk: 11600006-00000000-22316808) 

Ezuton tisztelettel felkerjuk Onbket acsatiakozasra es varjuk szives javaslataikat a dijazottakra, illetve 
tamogatasi felajanlasukat. 

Tovabbi reszletes tajekozatatassal is allunk rendekezesere az alabbi elerhetosegeken: 

Doucha Ferenc elnbk: 06 30/947-0838 
Vaski Janos tarselnbk: 0630/844-3759 

E-mail clm: world2000kft@t-online.hu 

Doucha Ferenc 
VOSZZalai Megyei Elnbk 


