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Átadták a Junior Prima Díjakat

Elsı alkalommal ítélték oda a fiatal tehetségeket elismerı Junior Prima Díjakat; a
három kategóriában kiosztott elismeréseket összesen harmincan vehették át pénteken
Budapesten, a Szépmővészeti Múzeumban tartott gálaesten. A kategóriánként tíz-tíz
fiatalnak adományozott díjról Dávid Ferenc, a 2003-ban létrehozott Prima Primissima
Alapítvány alelnöke elmondta: a Prima Primissima Díj mellett elıször ítélték oda a
pénzdíjas kitüntetést a kiírás szerint legfeljebb 30 éves tehetségeknek. A hétezer
euróval járó Junior Prima Díjat a Prima Primissima Alapítvány és 3 társalapító (MKB
Bank, MFB Rt., Vodafone Magyarország) hozta létre. Az alapítók célja a fiatal
tehetségek felfedezése és a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtése.
Tudományos kutatásaiért Benczes István (közgazdaságtan), Farkas Illés (fizika),
Mátrai Tamás (matematika), Nagy Levente Péter (irodalom és nyelvtudomány), Papp
Balázs (biológia), Rózsa Balázs (orvostudományok), Ságvári Bence (szociológia), Soós
Tibor (kémia), Szépszó Gabriella (klímakutatás) és Vásárhelyi Gábor (informatika)
kapott díjat.
A magyar sportban elért eredményeiért Benedek Dalma (kajak), Berki Krisztián
(szertorna), Cseh László (úszás), Hadfi Dániel (cselgáncs), Kucsera Gábor (kajak),
Lırincz Tamás (birkózás), Paksy Tímea (kajak), Póta Georgina (asztalitenisz), Szávay
Ágnes (tenisz) és Vajda Attila (kenus) részesült elismerésben.

Menetrend

MÁV VOLÁN
BKV
MÁLÉV MAHART

A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Balogh Rodrigó gyermekekkel és
fiatalokkal foglalkozó önkéntes; Banda Ádám, a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
hallgatója; Bárány Tamás mérnök, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Karának egyetemi adjunktusa; Bóna Judit, az ELTE fonetika
tanszékének tanársegédje; Sulyok Katalin, az ELTE jogász és biológia szakos
hallgatója; Pasqualini Éva, a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola tanítója;
Szabó Kinga, a Semmelweis Egyetem testnevelı tanára, dzsúdóedzı; Kovács Sztríkó
Sarolta, a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
tanítója, néptáncoktató; Török Krisztina, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium
magyar nyelv és irodalom szakos tanára; Ugrai István, a budapesti Teleki Blanka
Gimnázium mozgókép- és médiapedagódusa vehette át a díjat.

Vezetı anyagok
>„Meg kell menteni a
nyugdíja(so)kat!”
>Megváltozik a vagyonadó
kalkulátor
>A gyomorfájás rejtett
forrása
>A nyugdíjasfalók és a
trágyagiliszák esete az
értelmiségi hübrisszel
>2,4 százalékkal csökkent
a reálkereset
>Éveleji látóhatár (2010)
>Tarlós: Kommunikációs
játék a metróépítés
>Tervezz jobb plakátot,
mint a Fidesz!
>Tízmilliárd dollár Haitinek
>Az eredetiségvizsgálók is
demonstrálnak

Eladó ház
Tápiószele
9.3 millió Ft
100 m²

Részletek »

Szeretné lakását hirdetni?
Kattintson ide!

Ajánlatunk
>Alkotmánybíróság Vagyonadó! Vagyonadó!
Vagyonadó!
>Beszédek az éjszakába
>Ezt hozhatja 2010 a
politikában
>Forsense: Milyen
összetételő kormányt
várunk a 2010-es
választások után?
>Dávid Ibolya: 2009 a
politikai paktumok éve volt,
– és nem csak a
parlamentben!
>Az ukrajnai elnökválasztás
lehetséges geopolitikai
következményei
>Borúlátóan várják a jövıt a
magyarok
>A felsı ezernek kedvez az
APEH vagyonadóbecslése
>Budapest mostohább
Pozsonynál a kisebbségi
magyarokhoz
>Alkotmánybíróság Indítványok áradása...

10 nap - Top 10

Részletes keresı
Keresett szó, vagy
kifejezés:

a keresı használata
Hol
keressen?

Mikori anyagok között?

Kezdıdjön:

Találatok megjelenitese

Oldalankent

>Miben érdekelt a Jobbik?
>A felsı ezernek kedvez az
APEH vagyonadóbecslése
>Mőködnek a kádári
reflexek…
>Kemény dolog a sztrájk! így demonstrálnak ık képriport
>Provident, a szegények
bankja
>BKV: a helyzet óráról órára
változik
>Aki milliókat kapott,
milliókat lát
>Íme a teljes Jobbik-lista egy érdekes névvel
kiegészülve
>Dávid Ibolya: 2009 a
politikai paktumok éve volt,
– és nem csak a
parlamentben!
>Volt miniszterek
vezetıszíjon

Fórumajánló
>Mitıl rengett a föld Haitin?
>Sztrájkok
>90 éves az Apponyi-beszéd
>... most pedig nevessünk
egy kicsit 3 ...
>Kik fizetik az MSZP
hiénakampányát?
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