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                                     Tárgy: Príma díjat nyert SZAKÁLY Sándor tagtársunk 
 

KÖRLEVÉL 
(2019-373) 

 

Tisztelt Tagtársaim Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy  

 

prof .  dr .  SZAK ÁL Y Sándor  DSc tagtársunk 
Somogy Megyei  Pr íma Díjat  nyert. 

 

Tizenharmadik alkalommal került sor a Vállakozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének somogyi szervezete által alapított Príma Díj átadására. A 
díjat két évente más-más összeállításban működő öt fős zsűri ítéli oda. A 
díjátadó gálaestre 2019 november végén  Kaposvárott a Dorottya Szálló báltermében 
került sor. A rendezvényen rangos előadóművészek léptek fel.  

A Somogy Megyei Príma Díjat a művészet, a tudomány, a sport és a 
nemzeti hagyományaink ápolása terén kimagasló eredményeket létrehozó 
személyek és szervezetek számára adományozzák. 

Az idén a tíz jelölt közül — akikre szavazatot lehetett leadni — három jelölt-
nek, prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSc tagtársunknak, DEMETER György röplabda-
edzőnek és a Gyöngyfa Napközi Otthonnak, továbbá a Kapos Dynamic Sport és 
Szabadidő Egyesület különdíjasnak ítélte meg az elismerést a zsűri. 

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott SZITA Károly Kaposvár pol-
gármestere és GELENCSÉR Attila országgyűlési képviselő. 

A jelenleg lábadozó prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSc tagtársunkat a díját-
adáson fia SZAKÁLY Zoltán képviselte. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon tagtársainknak, illetve szim-
patizánsoknak, akiknek a szavazata minden bizonnyal elősegítette azt, hogy 
prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSc tagtársunk a Somogy Megyei Príma Díj 
elismerésben részesülhessen. 
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk feltárása érdekében végzett tevékenysé-
getekhez további eredményeket kívánok! 
 

Budapest, 2019. XI. 27. 

             Tagtársi üdvözlettel: 

        Dr. PARÁDI József 

        a társaság elnöke 
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A díjátadásról készül fotók világhálós forrása: 
http://www.vosz.hu/hirek/526-atadtak-a-prima-dijakat-somogy-megyeben 

A díjazottak, illetve képviselőik 
 

 

A díjak átadása 
 

 

A díjátadó gálaest közönsége 
 

 

prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSC 
 

 




