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Hirdetés

Miskolci Napló – A város lapja

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2019-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?
A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2019. november 9-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA díj gálán vehetik át díjaikat.
Magyar Képzőművészet kategória
URBÁN TIBOR festőművész, festmények, grafikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak és installációk alkotója. A
Miskolci Galéria több kiállításának művészeti rendezője,
de művészeti bizottságokban is dolgozik. Többszáz kiállításon szerepelt, számtalan elismerés birtokosa.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
GECSE ATTILA lelkész, alapítója az Erzsébet Hospice Alapítványnak. 1992 óta oktatói feladatokat is ellát. A
pszichiátriai betegek lelki gondozása mellett a Bátor tábor
gyászcsoport vezetője, a Lélekmadár tábor pasztorális lelkigondozója. A Perecesi Bányász Fúvószenekarnak is tagja.

Magyar Színház és Filmművészet kategória
A MISKOLCI CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ. Működését 1986-ban amatőr csoportként kezdte meg. Több
mint két évtizedes fennállása óta a klasszikus meseirodalom darabjai mellett magyar népmeséket és kortárs hazai,
illetve külföldi szerzők műveit játszotta és játssza a társulat.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória

Magyar Színház és Filmművészet kategória

Magyar Tudomány kategória

CSEKÉNÉ ALTRICHTER JUDIT tanár. Gyógypedagógiai tanárképző főiskolán végzett, gyermek- és felnőtt
korú értelmi akadályozottsággal, súlyos- és halmozottan
sérültekkel foglalkozik, az ÉFOÉSZ „Paramuzsikusok
ének-zenekarának vezető tanára.

HARSÁNYI ATTILA színművész. 2009-től a Miskolci
Nemzeti Színház társulatának a tagja. 2017-ben Básti Lajos-díjban részesült, 2018-ban Jászai Mari-díjjal ismerték
el kiemelkedő színpadi munkásságát. A színészi munka mellett színházi rendezéssel is foglalkozik (Cocteau,
Mrozsek).

DR. PALOTÁS ÁRPÁD intézetigazgató, dékán, egyetemi tanár. Kutatási területe a tüzeléstechnika, ill. tágabb
értelemben az energetika, különös tekintettel a környezetvédelemre. Kiemelkedő tudományos, kutatásfejlesztő
tevékenységét számos szakmai díjjal ismerték el.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

Magyar Sport kategória

Magyar Zeneművészet kategória

ZEMPLÉN TÁNCEGYÜTTES, a régió hagyományait ápoló, kutató, feldolgozó és saját
koreográfiákon keresztül bemutató együttese. A már világhírű együttes, minden korosztályt bevonva egyedülálló képzési kulturális
és szórakoztató tevékenységet folytat.

A MISKOLC STEELERS amerikai futball csapat
már 14 éves múlttal rendelkezik. 2014-ben jogot
szerzett a HFL-ben (Magyar Amerikai Futball
Liga) való indulásra. 2017-ben az első vidéki HFL
bajnok a Miskolc Steelers lett. 2018-ban a második
helyezésük a sport iránt érzett szeretetet jelenti.

A MISKOLC DIXIELAND BAND 29 év alatt
az egyik legismertebb jazz formációja lett, stílusuk a XX. század swing bemutatása. A hazai
fesztiválok mellett számos küldöldi meghívást
kaptak. 2005-ben A Miskolci Gyémántok, a
Múzsa Művészeti díjat kapták meg.

HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2019. november 7-ig.
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