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 Média Eger Kft. (sajtó)
  Cantus Corvinus vegyeskar  

(zeneművészet)
 Csányi Barna (sport, köznevelés)
  Dargay Lajos szobrász  

(képzőművészet)
 Dely György (építészet)

 Dr. Hanis Béla orvos (tudomány)
  Gonda László – Báder Ernő  

(zeneművészet)
 Kelemen Csaba (színművészet)
 Herczeg István (képzőművészet)
  EgerFood Egri Regionális Tudásközpont  

(tudomány, kutatás)

Heves megyei Prima Közönségdíj – szavazólaP


Ülésezett a kamara új 
testülete
Új delegáltjaival megtartotta első, 
választások utáni elnökségi ülését a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara testülete, melyen több napi-
rendi pont között először dr. Bánhidy 
Péter elnök tartott beszámolót. Mint 
elmondta, a jövőben fontos feladat 
a kamarai tagság erősítése valamint 
a kötelező regisztrációt érintő, a vál-
lalkozások oldaláról érzékelhető bi-
zonytalanságok tisztázása, segítése. 
Számadásában kiemelte, október 
27-én megalakult a szakképzés te-
rületén fontos stratégiai szerepet 
vállaló Heves Megyei Képzési és Fej-
lesztési Bizottság. Segítő szerepet 
vállaltak a januártól életbe lépő új 
trafik törvénnyel kapcsolatos tájé-
koztatásban, jelentős feladatuk lesz 
a továbbiakban a területfejlesztés-
sel kapcsolatos fejlesztésekben, ten-
nivalókban.

Bánhidy Péter beszámolt a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra október 30-i tisztújító üléséről 
is, ahol újabb négy évre Parragh 
Lászlónak szavaztak bizalmat az el-

nöki poszt betöltésére, az alelnök 
Miklóssy Ferenc lett. Parragh akkori 
előadásában a kamara jövőbeni leg-
fontosabb célkitűzéseiről (pl. rálátás 
a gazdaság szereplőire, nagyobb 
aktivitás a külgazdaságban, befolyá-
soló pozíció növelése) világított rá. 
Hozzátette, új kollégiumkén alakult 
meg az európai forrásokkal kapcso-
latos kollégium, de nem született 
döntés a hitel-,a fiatal vállalkozókról 
szóló kollégiumokról valamint újra 
kell gondolni az e-gazdaság kollé-
giumát. 

A testületi ülésen Gödri István, a 
Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ügy-
vezetője, mint Heves megye dele-
gáltja az EU Vállalkozói Parlament 
október 18–19. brüsszeli üléséről tar-
tott beszámolót. A résztvevők a két 
napos rendezvényen tájékoztatást 
kaphattak a pályázati lehetőségekről, 
támogatási programokról valamint 
az európai vállalkozások ázsiai üzleti 
kapcsolatait elősegítő KKV közpon-
tokról. 

(HKIK sajtó)

Elismerés a 
borvidéknek
Az egri borvidéknek ítélte idén a lengyel Wino 
(Bor) szakmagazin az év legjobb borrégiójá-
nak járó címet, az édes borok közül a Bodnár 
pincészet 1999-es évjáratú 6 puttonyos tokaji 
aszúja nyert aranyérmet.

A kéthavonta megjelenő szakmagazin össze-
sen 27 díjat osztott ki. A nyertesek borkósto-
lón is bemutatkoztak a  lengyel nagyközön-
ségnek: harminc borász mintegy kétszáz bort 
vonultatott fel. A bemutató kiemelt vendége 
a díjnyertes egri borrégió volt, amelyet közel 
ötven borral egyebek között Gál Tibor, Gál La-
jos és Thummerer Vilmos borász képviselt.

A www.magazynwino.pl honlapon is elér-
hető magazint 2002 őszén alapították. Célja a 
borkultúra lengyelországi megismertetése és 
a fogyasztók tájékoztatása a lengyel és külföl-
di piacokon elérhető termékekről. A szaklap 
népszerű a borszakértők, az importőrök és 
forgalmazók, valamint a lengyel borkedvelők 
folyamatosan bővülő körében. (MTI)

Párbeszéd a hegyközségi 
törvényről
Párbeszédre hívta az egri borvidék szőlő és bortermelőit dr. Nyitrai Zsolt 
országgyűlési képviselő. A megbeszélésen  a hegyközségi törvény várha-
tó módosításairól dr. Andréka Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi 
főosztályának vezető-helyettese adott tájékoztatást, majd a résztvevők  ja-
vaslatokat fogalmaztak meg a törvénytervezettel kapcsolatban.  

Új borok a 
közönség 
asztalán
Márton nap a hagyományok 
szerint az új borok kóstolásának 
ideje. Egerben a Bikavér Bor-
házban teltházas rendezvényen 
kínálták a termelők az idei évjá-
rat első tételeit. Tizenhat borász 
több mint harminc bort muta-
tott be. A közönség és a szak-
ma egyetértett abban, hogy a 
2012-es évjárat igen ígéretes. 
A termésért persze meg kellett 
idén is dolgozni, keményen. A 
szélsőséges időjárás, a száraz, 
meleg nyár próbára tette a sző-
lőt és a szőlőtermelőt is.  ba

VOSZ fórum
„Tények, trendek, tanácsok vállalkozók-
nak” címmel tartott fórumot Egerben a 
VOSZ. Egy országos sorozat harmadik ál-
lomásaként a Heves megyei vállalkozók 
helyzetét elemezték. Az idei év gazdaság-
politikai összegzése mellett a 2013-ban vár-
ható lehetőségekről is szó esett.

Bonyhád és Székesfehérvár után Egerben 
tartott vállalkozóknak fórumot a VOSZ or-
szágos és megyei szervezete. A pénzügyi 
válság magyar kis-és középvállalkozások-
ra gyakorolt hatását és az ebből való kilá-
balást elemezték. 

Bodnár Pál, a szervezet megyei elnöke 
elmondta:  a lehetőségek és a korlátok 
egyformák, nem mindegy azonban, hogy 
hogyan készül egy vállalkozó a jövőre, 
mennyire ismeri meg saját lehetőségeit. 
A résztvevőket Sós István alpolgármester 
is köszöntötte, aki elmondta: jelen hely-
zetben Eger önkormányzatának is nagy 
feladat a bevételek növelése, e mellett az 
önkormányzati érdekeltségű cégek kis-
mértékű visszaesése várható a közel jö-
vőben. Arra azonban felhívta a figyelmet, 
hogy az egri önkormányzat működési célú 
hitel felvételére még soha nem kénysze-
rült. A megjelent vállalkozók a legkedve-
zőbb hitelkonstrukciókról és a Széchenyi 
kártya programról is hallhattak.

Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára a munka-
helyvédelmi program jelentőségét hang-
súlyozta, a megszorítások hatásait azonban 
– mint mondta sokan érezni fogják.

A főtitkár hangsúlyozta: mostanra egy 
széles munkavállalói réteg eljutott meg-
takarításai határára, több százezer csa-
ládban keresnek mindössze minimálbért. 
Hozzátette: tizenöt-húsz éves távlatra 
visszatekintve várhatóan a jövő év lesz a 
legnehezebb a vállalkozói rétegnek.

Szavazni a jelöltről a szavazólap kivágásával lehet. Kérjük, a szavazólapot zárt borítékban juttassák el a VOSZ irodájába, a 3300 Eger, 
Bem utca 2. címre 2012. november 29-ig! A közönségdíj kihirdetése 2012.  november 30-án, a Heves Megyei Prima Díj ünnepélyes gálaestjén lesz.



Adóslista
Nyilvánosságra hozta a helyi adók befizetését elmulasztók listáját  az egri  
önkormányzat. A város honlapjára – elsőként – az 500 ezer forintnál na-
gyobb adótartozással rendelkezők kerültek fel.  Az intézkedéstől az adófize-
tési morál javulását várja az önkormányzat.

Jövőre már azok is szerepelnek a listán, akik százezer forintot meghaladó 
összeget nem fizettek be a kasszába.

A hegyközségi rendszer a szőlő és 
a bortermelő védelmét szolgálja, 
ezért mindenképpen fontos, hogy 
megmaradjon. A törvény megújí-
tása, módosítása azonban idősze-
rű feladat, ám az ezt szolgáló ter-
vezet   több helyen is pontosításra 
szorul- összességében ez az érin-
tettek véleménye a változásokkal 
kapcsolatban. Többségük szerint 
komoly vitákra ad okot, hogy egy 
borvidék egy hegyközség legyen, 
és törvényileg határozzák meg a 
hegyközségek határait. Fontosnak 
tartják, hogy a mostanihoz ké-
pest csökkenjen a hegyközségek 
száma, de a törvénytervezetben 
szereplő 22 hegyközséget túl ke-
vésnek tartják, ami a helyi irodák 
bezárásához vezetne. A változta-
tás után nagy távolságokat kellene 
a hegyközségi tagoknak utazniuk, 
ami amellett, hogy pluszköltség-
gel, és kellemetlenségekkel jár, 
azt is eredményezné, hogy a helyi 

döntések a termelőktől egyre tá-
volabb születnének meg. Vélemé-
nyük szerint a jelenlegi hegyközsé-
gi szabályozás  kiskapukat  teremt, 
többek között az  eredethamisítási 
ügyekben is. 

A hegyközségi törvény vitája, 
majd szavazása előtt a Fidesz min-
denképpen meg szeretné ismerni 
a szőlő és borágazat képviselőinek 
véleményét, ezért kezdeményezte 
a párbeszédet.  Abban állapodtunk 
meg a borászokkal, hogy időről 
időre találkozunk, mivel a szőlészet-
borászat, az erre épülő gasztronó-
mia és idegenforgalom  Eger egyik 
legfontosabb kitörési pontja, ezért 
meg kell találni a közös  lehetősé-
geket – mondta el Dr. Nyitrai Zsolt a 
találkozó legfontosabb céljáról.

A törvénytervezettel kapcsolat-
ban elektronikus úton is várják a 
szakma véleményét, amelyet to-
vábbítanak majd a Vidékfejlesztési 
Minisztérium felé.  

Mérleg 
az idei 
termésről
Az idei bor mennyisége a becslé-
sek szerint 1,8 millió hektoliter, az 
elmúlt évi 2,5 millió hektoliterrel 
szemben – nyilatkozta Horváth 
Csaba, a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának főtitkára. 

A szőlőtermés 340 ezer tonna 
körül alakult, ez tavaly 450 ezer 
vonna volt. A termés minősége 
azonban kitűnő.

A szüret az időjárási viszonyok 
miatt október közepén véget ért, 
több mint két héttel korábban in-
dult a szedés. 
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Útfelújítás, Kultúrkuckó Noszvajon
Az Új Széchenyi Terv pályázatán nyert 
forrást a település a több utcájának 
járdafelújítására, több helyen egyúttal 
a csapadékvíz szakszerű elvezetését 
is tudják biztosítani a pályázatnak kö-
szönhetően.

A Kultúrkuckó egy száz éves épületben 
kapott helyet, az akadálymentesítést, hő-
szigetelést, nyílászárók cseréjét és ener-
giatakarékos fűtési rendszer kiépítését 
oldják meg a támogatásból. A megújuló 
közösségi tér a tanulás és képzés, vala-

mint kulturális programok színtere lesz. 
Az önkormányzat közel 78 millió forint 
támogatásból valósítja meg mindezt. A 
kivitelezők kiválasztása már megtörtént, 
elindultak a munkálatok, várhatóan jövő 
év derekára készül el minden. 

Okoskosár
A legjobb fogyasztóvédelem, a fo-
gyasztói önvédelem és ezt már gyer-
mekkorban kell kezdeni – mondta 
Pintér István, a Fogyasztóvédelmi 
Hatóság főigazgatója az „Okoskosár” 
elnevezésű egyedülálló, gyermekek-
nek szánt interaktív kezdeményezés 
egri bemutatóján. Az óvodások gyor-
san megbarátkoztak a webbolt nyúj-
totta lehetőségekkel.   

Pintér István, a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság főigazgatója nem 
érkezett üres kézzel az egri Szivár-
vány óvodába. Az interaktív bemu-
tató előtt több karton gyümölcsöt 
kapott az óvoda. Kormányhatározat 
írja elő, hogy hazánkban elő kell se-
gíteni az öntudatos fogyasztói maga-
tartás kialakítását, főként gyermek- 

és tanköteles korban. A nekik szóló 
Okoskosár honlapot több mint nyolc 
hónapos fejlesztés előzte meg. Az in-
ternetes tartalmat úgy alakították ki, 
hogy 3-tól 10 éves korig használhat-
ják a gyerekek.  A gyerekek gyorsan 
felfedezték a lehetőségeket, sőt még 
fejlesztési javaslatokat is hallhattunk 
tőlük, például a tejet illetően. 

Dr. Lubai-Bernáth Luca, megyei 
felügyelőség vezető a Módszertani 
Bölcsődében tartott, a gyerekek já-
tékaira vonatkozó fogyasztóvédelmi 
ellenőrzés tapasztalatairól beszélt. 

Főleg a kisebb alkatrészek, játékfi-
gurák lehetnek a gyerekekre veszé-
lyesek. A szakmai konzultáción az 
ilyen és ehhez hasonló veszélyforrá-
sokra hívták fel a figyelmet.

Hatékony a 
Programiroda
A megye legtöbb részére eljutott már a 
Széchenyi programiroda: 115 településen 
fordultak meg, 1550 alkalommal adtak 
személyesen tanácsokat, s 660 projekttel 
találkoztak – derült ki az elmúlt bő egy év 
mérlegéből. 

Az iroda legfontosabb célja, hogy a pályá-
zati lehetőségekről, a pályázatokhoz kap-
csolódó információkról pontos, személyre 
szabott  tájékoztatást adjon, s segítse a vál-
lalkozásokat a pályázat lezárásáig – mondta 
el Deé András regionális igazgató.   A szer-
vezet munkájáról országos fórumsorozaton 
tájékoztatták a partnereket, érdeklődőket.

A program keretében Szabó Róbert, a 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke az önkor-
mányzat megváltozott feladatköréről, a 
területfejlesztés koncepciójáról tartott elő-
adást. Elmondta:  a legfontosabb célkitűzés, 
hogy a forrásokat a lehető leghatékonyab-
ban tudják felhasználni. 

Szabó Zsolt, Hatvan polgármestere, or-
szággyűlési képviselő a város sikeres pályá-
zatairól, a tervezett fejlesztésekről szólt. A 
programban a pályázatok gyakorlati, finan-
szírozási kérdéseiről hallhattak a résztvevők, 
s tájékoztatást kaptak a várható pályázati 
kiírásokról. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
programjára a  Kemény Ferenc a megyében élő 8. osztályos 
tanulókat hívták, hogy pályaválasztási döntésük meghoza-
talához, iskolaválasztásukhoz minél több hasznos informá-
ciót kapjanak. A megjelent mintegy 2600 diákot 35 kiállító 
várta a standokon. A 26 középiskola képviselői nem csak 
tájékoztatást adtak a felvételi követelményekről, az indítan-
dó szakokról, hanem színes bemutatók keretében be is ve-
zették a gyerekeket az általuk oktatott szakmák rejtelmeibe. 
Az érdeklődők láthattak fizikai kísérleteket, kozmetikus és 
fodrászbemutatót, elsősegély-nyújtást, de a gépipari, nyom-
daipari berendezések használatával is megismerkedhettek. 
A vendéglátó szakmákat oktató iskoláknak köszönhetően 

meg is lehetett kóstolni a helyben készített ételeket. A pálya-
választást segítő intézmények révén mód nyílt a számítógépes 
érdeklődés- és képességvizsgálatra, a képességek pszichológiai 
módszerekkel történő feltérképezésére, az egyéni pályaválasz-
tási tanácsadás igénybevételére. A kereskedelmi és iparkama-
ra munkaadói érdekképviselete a szakképzés népszerűsítése 
mellett számos hasznos információval látta el a fiatalokat. A 
kiállítás ideje alatt tíz helyszínen üzemlátogatás is zajlott. A di-
ákok a pék, cukrász, autószerelő, karosszérialakatos, építőipari, 
idegenforgalmi, gépipari szakmákat tanulmányozhatták. A ki-
állítást kulturális programok is színesítették a Neumann János 
Középiskola, az Eötvös József Református Középiskola és az EKF 
– Általános Iskola, Középiskola jóvoltából.

Pályaválasztási kiállítás
Elkezdődtek a 
munkálatok
„Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisz-
tikai Látogatóközpont – Az első magyar-
országi integrált látogató központ sza-
badtéri színpaddal – kialakítása (ÉMOP-
2.1.1/B-09-2009-0004)” címmel nyújtott 
be pályázatot Eger Megyei Jogú Város 
önkormányzata, s 323 millió forint támo-
gatást nyert a 380 milliós beruházásra. 

A projekt megvalósításával turiszti-
kai látogatóközpont, szabadtéri színpad, 

kulturális örökségi emlékhely, interaktív 
bemutatóhely és ügyességi kalandpark 
kínál a jövőben programokat a borkedve-
lők mellett a családosoknak és az iskolai 
csoportoknak.

A projekt első felében felújítják a sza-
badtéri színpadot, a kivitelező kiválasztá-
sa és a munkaterület átadása a napokban 
megtörtént. A kalandpark építése tavasz-
szal kezdődik. 

Új helyen a tudásközpont
Átadták az Eszterházy Károly Főiskola új,  Leányka úti épületét. A „G” épület az Egerfood Regionális Tudásköz-
pontnak, a főiskola Élelmiszer-tudományi Intézetének, a tetőrészen a Biológiai Intézet növényházának, a Borkul-
túra Intézetnek és további kutatólaboratóriumoknak ad helyet.

A mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság, valamint a vízgaz-
dálkodás stratégiai ágazattá vált.  Az egészséges élelmisze-
rekre egyre nagyobb lesz a kereslet. A piaci szereplők közötti 
versenyből azok az országok kerülnek ki győztesen, amelyek 
képesek az önellátáson túl biztosítani a környező országok jó 
minőségű, egészséges élelmiszerekkel való ellátását.  Ebben a 
feladatban kiemelt szerep jut a felsőoktatási intézményeknek 
– mondta el Budai Gyula államtitkár az átadó ünnepségen. 

A politikus szerint a tudásközpontok szerepét erősíteni 
kell, mert jól ismerik a vállalkozások, az ipari cégek kutatá-
si- fejlesztési igényeit, és képesek azokra reagálni. Örömteli, 
hogy mostantól Egerben is korszerűbb körülmények között 
folyhat az élelmiszer-tudományi oktatás és kutatás. 

Dr. Hauser Zoltán rektor elmondta:  a Líceum alatti előadó-
terem építése elmaradt, így forrás szabadult fel, s így létesítet-
ték ezt az új egységet.  Az Egerfood Regionális Tudásközpont  
1700 négyzetméteres területen működhet, élelmiszer-de-
monstrációs, élelmiszerfejlesztő, borminősítő, boranalitikai 
laboratórium kapott itt helyet – emelte ki  Dr. Kiss Attila, az 
Egerfood Regionális Tudásközpont főigazgatója.

MEGNYÍLT
EGER 1552 AJÁNDÉKÜZLETE

KÉZZELFOGHATÓVÁ TESSZÜK 
AZ EGRI TÖRTÉNETED!

EGER, DOBÓ TÉR 2.  
EGER1552@EGERTERMAL.HU

TEL.: +36 (30) 755 7757  
1552.EGER.HU
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Szerencsés lapjárás
Magyarországon egyetlen helyen gyártanak játékkártyákat, Eger mellett, Felsőtárkányban, a Berva ipari parkban. Készülnek itt 
gyerekeknek szóló játékok, oktatókártyák és a régóta ismert, klasszikus formák minőségi darabjai. 
A Kvíz ’96 Kft. tulajdonosaival fejlesztésről, üzletről, jövőről beszélgettünk.

Tóth József ügyvezető az értékesítést, a 
marketing munkákat végzi a társaságnál.

– Hogyan indult ez a vállalkozás?
– 1996-ban két család összefogásával 

indultunk, s kőkemény megpróbáltatások 
után jutottunk el oda, ahol ma vagyunk. 
Játékkártyák gyártásával és forgalmazá-
sával kezdtük a tevékenységet, s fokoza-
tosan bővítettük a termékek, szolgálta-
tások sorát.  Bérleményből bérleménybe 
vándoroltunk, sok problémával szembe-
sültünk. Garázsnyomdaként indultunk. 
Sok mindenen mentünk keresztül, amíg 
ide jutottunk a bervai ipari parkba, egy 
500 négyzetméteres, saját tulajdonú üze-
mig, melyet a közelmúltban pályázati se-
gítséggel sikerült megdupláznunk.

– Miért éppen kártyákat kezdtek el 
gyártani?

– Egy közös beszélgetés szülte mind-
ezt, Hornyák Vince üzlettársammal, kollé-
gámmal azon tanakodtunk, hogy ketten 
közösen mit tudnánk összehozni, ami 
értékteremtő, s amivel talpon tudunk ma-
radni. Ő a nyomdai vonalon dolgozott, én 
a kereskedelemből érkeztem ebbe a kö-
zös vállalkozásba.  

– Mennyire sikerült a piacon megis-
mertetni a céget, a termékeket?

– A  vállalkozás két lábon áll, az egyik a 
játékkártyák gyártása, fogalmazása orszá-
gos szinten. Ebben – szerénytelenség nél-
kül mondhatom – egyedülálló cégünk, az 
egyetlen hazai, magyar tulajdonú vállal-
kozás a szegmensben.  A másik profil az 
egyéb nyomdai szolgáltatás, Egerben és a 

megyében is jól ismert név a Kvíz 96 Kft. 
neve.

– Hogyan történik a termékfejlesz-
tés?

– Folyamatosan fejlesztünk, technoló-
giát és a produktumokat is. Egyfelől vá-
sárolunk jogdíjas termékeket, illetve saját 
tervezésű termékek is vannak, bármilyen 
egyedi elképzelésben partnerek vagyunk. 
És természetesen egy-egy terméknek 
bizonyos idő elteltével át kell esnie egy 
ráncfelvarráson, finomításon, frissítésen. 

– Mennyire van keletje, reneszánsza 
a játékkártyáknak?

– Volt egy időszak, amikor arra gon-
doltunk, hogy a videojátékok és a számí-
tógépes játékok tönkreteszik ezt a piacot, 

kiszorítják a kártyajátékokat. Ennek elle-
nére megnyugodva vesszük tudomásul, 
hogy keresik a termékeinket, s azok szé-
pen fogynak.

– Nem túl gyakori, hogy egy gyártó 
egyben forgalmazó is, úgy látszik, ez 
itt bevált.

– Igen, ezáltal első kézből ismerjük 
meg a piac jelzéseit, hatással tudunk lenni 
a folyamatokra. Mindig kérem az üzlet-
kötőktől, hogy számoljanak be a tapasz-
talataikról, a versenytársak termékeiről, a 
piaci igényekről.  Ezeket figyelembe véve 
tervezzük a gyártás, fejlesztést. 

– Ha számokban kellene kifejezni a 
céget, darabszámokban, hogyan jelle-
mezné az elmúlt éveket?

– Lehet számháborúzni, darabszámra 
azt mondhatom, hogy fajtánként több 
tízezer pakli megy ki az üzletekbe. Azt tar-
tom fontosnak, hogy bebizonyosodott, 
hogy folyamatosan szükség van a termé-
keinkre a piacon, s a minőségre vonatko-
zó visszajelzések is bennünket igazolnak. 

Ha valaki jó minőségű terméket – jelen 
esetben kártyát – gyárt, akkor sokára vesz-
nek belőle újat, ez üzleti dilemma lehet.

A jó ár-érték arányt tartom nagyon fon-
tosnak. Manapság már persze nem szo-
kás, hogy valaki egy életen át ugyanazzal 
a pakli kártyával játszik. Mindenesetre 
több szegmensben vannak termékeink, s 
a kimondottan prémium kategóriájú pia-
con is jelen vagyunk.

– A jövőkép hogyan néz ki?
– Az elkövetkező két évben a stabilizá-

lás a célunk. A telephelyfejlesztési pályá-

Az igazgatóság öt megyét érintve kö-
zel 7200 négyzetkilométer működési 
területen látja el a vízgazdálkodási 
feladatokat. Mind a vízkárelhárítási 
rendszer nagyságát, mind a védett 
területet tekintve az egyik legjelen-
tősebb szervezet az országban. 

A Heves Megyei Önkormányzat 
területfejlesztési teendőinek kulcs-
fontosságú földrajzi egysége a Tisza-
tó, így kiemelten lényeges a tó és 
vízgyűjtő területei vízgazdálkodási, 
árvízvédelmi helyzetének naprakész 
ismerete. 

A találkozó apropóját a megyei ön-
kormányzat koordinálásával készülő 
megyei területfejlesztési koncepció 
összeállítása, a helyzetértékeléshez 
szükséges információk és fejlesztési 
tervek felmérése adta.

Az egyeztetésen az igazgató be-

számolt a Vásárhelyi-Terv Továbbfej-
lesztése program keretében átadott 
Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökken-
tő tározó eredményeiről. A csaknem 
19 milliárd forintos uniós és állami 
támogatással épült tározó a legna-
gyobb hazánkban, összesen 570 ezer 
ember és 660 ezer hektár földterület 
árvízi biztonságát növeli. 

Az öt Velencei-tó nagyságú tározó 
megnyitására előreláthatóan 10-15 
évente lesz szükség.

Szó esett a Zagyva-Tarna vízrend-
szer árvízvédelmi fejlesztési tervéről 
is: az ezzel kapcsolatos munkák az el-
képzelések szerint 2014-ben kezdőd-
nek. Érdekesség, hogy ez az egyetlen, 
kizárólag Magyarország határain be-
lül található vízgyűjtő. 

A térség védművei 36 települést, 
több mint 130 ezer embert óvnak.

Árvízvédelem

700 ezer embert óvnak
Heves megye vízkészleteiről, árvízvédelmi fejlesztéseiről egyeztetett dr. Gondos 
István, a Heves Megyei Közgyűlés vidékfejlesztési tanácsnoka és Lovas Attila, a 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója Egerben.

Megyei területfejlesztés: 
túl az első lépésen

Szabó Róbert, a Heves Megyei Köz-
gyűlés elnöke a fórumon kifejtette: a 
helyzetértékelő fázis rendkívül fontos 
periódusa a tervezésnek, hiszen az itt 
rögzített statisztikai adatok és folya-
matok szolgálnak majd a következte-
tések és javaslatok alapjául. Hangsú-
lyozta, hogy a következő, javaslattételi 
fázis során konfrontatív döntések is 
születhetnek, ezeket pedig kizárólag 
stabil információs alapokra támasz-
kodva lehet felelősen meghozni. Fon-
tos új elveknek megfelelve készül a 
terv, mivel az országos koncepció is 
az ágazati helyett a területi tervezésre 
koncentrál, valamint városok helyett 
várostérségekben gondolkodik. A 
lehető legszélesebb partneri kör be-
vonása is a közös tervezést szolgálja, 
hiszen ha egy-egy ágazat, szakterület 
vagy társadalmi csoport Heves me-
gyére vonatkozó, hosszú távú céljai 

különböznek egymástól, akkor az már 
a jelenben is problémákat okozhat. 

A szakmai fórumon részt vett Habis 
László, Eger város polgármestere, Hauser 
Zoltán, az EKF rektora, Barta Viktor, me-
gyei főjegyző, Dinya László, a Károly 
Róbert Főiskola rektorhelyettese, Szabó 
László megyei főépítész, továbbá Vágner 
Ákos az agrárkamara, Hídvéginé Molnár 
Judit a turisztikai régió valamint Kósa 
László az iparkamara képviseletében.

Mint elhangzott: az elmúlt évtizedben 
matematikai összefüggés tapasztalható 
egy térség infrastrukturális fejlettsége 
és társadalmi mutatói között. Pontosí-
tást célzó észrevételként merült fel az 
inproduktív vállalkozások kiszűrésének 
igénye a statisztikai adatokból, valamint a 
vállalkozások tőkeerejének részletesebb 
vizsgálata. A diplomások és álláskeresők 
száma mellett szükség lenne a lakosság 
képzettségi szintjének felmérésére is.

Első alkalommal ülésezett a készülő Heves megyei területfejlesztési koncepció 
kapcsán összehívott Területfejlesztési Egyeztető Fórum.

zatunk lezárult, s ennek révén egy olyan 
svájci bedolgozói munkát vállalhattunk, 
ami azzal kecsegtet, hogy ezt jó eséllyel 
meg tudjuk tenni.

– Mi a kedvenc kártyajátéka?
– Nem vagyok valami nagy kártyás, 

de ha időm engedi, akkor a gyermeke-
immel szoktam otthon játszani. Bevált 
dolog, hogy az új termékeket minden 
esetben teszteljük, hisz tudjuk, a gyere-
kek nagy kritikusok. 

Hornyák Vince a technológiáért, a 
nyomdai kivitelezés irányításáért felelős 
a cégnél.

– Hogyan lehetne a technológiák 
történetét bemutatni?

– Bérelt gépekkel kezdtük a nyom-
dai munkákat, egy egyszerű egyszínes 
Romayoron és egy vágógépen dolgoz-
tunk eleinte. Aztán vásároltunk fokoza-
tosan gépeket, kiegészítőket, speciális 
berendezéseket.

2002-ben volt egy nagy páyázatunk, 
egy négyszínes A2-es ofszetgépet 
vettünk, ezt a mai napig is használjuk. 
Ez már olyan termelékeny és olyan 
színvonaalú, ami a megfelelő minősé-
get adja, nemcsak a kártyagyártásban, 
hanem más termékeknél is.

– A kártyagyártás igen speciális 
munka, milyen saját fejlesztések, cél-
gépek kellettek ehhez?

– A kézi munkálatok kiváltása na-
gyon fontos volt. Nagy előrelépés, hogy 
már nem kézzel, fakkokból rakjuk össze 
a paklikat. Egy nagyon jó tervezőt sike-
rült találnunk, aki a technológiai igé-
nyeinknek megfelelő gépet tervezett 
és gyártott nekünk.  8 éve dolgozik ez 
a berendezés.

– A technológia szempontjából 
hogyan lehet jellemezni a termékpa-
lettát?

– A legkisebb névjegytől a prospek-
tusokon át a könyvekig mindent tu-
dunk csinálni. A kártyák természetesen 
meghatározó termékeink. De még fon-
tos a dobozkészítés, kasírozás, s  puzzle 
készítését  is tudjuk vállalni.

– Milyen feljesztést terveznek?
– Kollégámmal mindig azon agya-

lunk, hogy mit fejlesszünk. Én folyton 
tervezek, mindig erősíteni akarom, 
hogy bővítsünk, építsünk. Most a sta-
bilitás évei következnek, s ha ezt az idő-
szakot sikerrel zárjuk, természetesen to-
vább fejlesztünk. A nyomdai előkészítés 
rendszerét bővítjük majd, és szükség le-
het majd egy automata dobozragasztó 
gépre is.

Bérczessy András
(Fotó: Vozáry Róbert)



Számítógépes, internetes, mobiltelefonos 
üzleti megoldások vállalkozóknak
Digitális eszközök, kultúrák, mobil telefonon végezhető ügyintézés

Tudta Ön, hogy egyre több magyar vál-
lalkozásnak nehézséget okoz, hogy gyor-
san és eredményesen alkalmazkodjék a 
piacaikon bekövetkezett változásokhoz? 
Ennek elkerülésében segít az a technoló-
gia, amit a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 2012. év őszi rendezvényein 
mutat be az érdeklődő vállalkozásoknak. 

Program:
1. Oldja meg cégügyeit gyorsan! Online 

cégirányítás, számlázás, készletkezelés. 
Magyar Tünde – értékesítési vezető CO3 
Kft.

Bárhonnan, bármikor 
•   együtt dolgozhat kollégáival, ügyfe-

leivel, partnereivel, beszállítóival,
•   elérheti céges dokumentumait, jegy-

zeteit, terveit, hang és képfájljait,
•   kézben tarthatja ügyfélkapcsolatait,
•   számlázhat, ellenőrizheti készleteit,
•   átláthatja  aktuális  pénzügyi  helyze-

tét, kintlévőségeit
2. Mobil web stratégia. Kolozsi István 

tulajdonos, ügyvezető webergonómus 
fps webügynökség Kft.

Miért mobil web? A felhasználók kb. 
fele bosszankodik, ha nem mobilra op-
timalizált oldalra lép. 1/3-uk úgy érzi, ez 
elpocsékolt idő! A felhasználók fele sze-
rint a cég nem törődik az üzletével, ha 

annak web site-ja nem jól használható 
okostelefonján. Az ismertető a WEB tar-
talmak mobiltelefonon történő elhelye-
zését mutatja be.

3. A mobilhirdetés optimalizálása hely 
és tartalom függvényében. Szalghári 
Éva online marketing tanácsadó fps 
webügynökség Kft.

Az előadás keretében bemutatjuk azt, 
hogy hogyan lehet hirdetéseinket mobil 
telefonon elhelyezni, terjeszteni a követ-
kező adatok tükrében:
•   Napi átlag több mint 3 órát interne-

tezünk,
•   Mobileszközről  napi  14  percet  bön-

gészünk a világhálón,
•   Minden 12. felhasználó a böngészés-

sel töltött idő negyedét mobileszköz-
ről bonyolítja.

4. Csoportmunka végzése hatékonyan 
és olcsón a Microsoft felhő szolgáltatások 
alkalmazásával. Angeli László MátraComp 
Kft. ügyvezető igazgató

Biztosítson korábban nem látott mér-
tékű rugalmasságot és költséghatékony-
ságot vállalata informatikai fejlesztései, 
vagy meglévő IT rendszerei üzemelteté-
se kapcsán a Microsoft felhő-szolgáltatá-
sai segítségével.

5. Projektek tervezése, irányítása mo-
dern informatikai eszközökkel, avagy a 

vezetés magasabb színvonalra emelése 
az Ember, a módszer és a technika szoros 
együttműködésében… Sike Zoltán ügy-
vezető igazgató Mindentudor.hu Kft.

Tevékenységek időtervének elkészíté-
se, egyszerű módosítása, határidők au-
tomatikus figyelése. Erőforrások (gépek, 
dolgozók) kezelése, tevékenységekhez 
rendelése, az esetleges túlterhelések au-
tomatikus feloldása. Költségek nyilván-
tartása akár egyszerűen összesítve, akár 
munkaórára lebontott részletességgel. A 
projekt végrehajtásának nyomon követé-
se, terv-tény összehasonlítások automati-
kus létrehozása.

6. Alkalmazott innováció menedzs-
ment. Tóth Ferenc innováció menedzser, 
Innostrada Klaszter ügyvezető igazgató

„Otthoni munka” – „Önfoglalkoztatás” – 
Családi vállalkozás” – mások mellett mind 
olyan fogalom, amelynek a vállalkozás/
gazdaság/gazdálkodás értéktermelő lán-
colatába illeszkedve nem nélkülözhetik 
az alapos átgondolást, a tervszerűséget, 
és azt, hogy művelője tisztába kerüljön a 
mit, mikor, hogyan kérdésekkel.

7. Pályázati lehetőségek 2012. ősz 
Széchenyi Programiroda (Gyöngyösön 
Hamza Éva Kata, Egerben Vicsev Péter, 
Hatvanban Peigelbeck Rita, Hevesen 
Peigelbeck Rita és Hamza Éva Kata)

Időpont, helyszín: 2012. november 29. (csütörtök) 10.00 – 13.00 Heves, Erkel Ferenc u. 2. Művelődési Központ
Rendezvényünk díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció:www.hkik.hu

Rendezvényünkre tisztelettel várjuk!
További információ: Vízer Zoltán (HKIK), Tel: 36/429-614/110-es mellék, Mobil: 20/970-7788, e-mail: zoltan.vizer@hkik.hu

Nők a gazdasági életben
HKIK  Női Üzleti Klub

A huszonegyedik századi nő életében az 
egyik legfontosabb dolog a rugalmasság. 
A munka és a család összeegyeztetése ál-
landó zsonglőrmutatvány.

Az alternatív munkaerő-piaci lehető-
ségek támogatása fontos nemcsak a kis-
gyermekes családoknak, de a középkorú, 
valamilyen okból régi munkakörükben 
nem alkalmazható nők foglalkoztatása 
szempontjából is. Nemcsak anyagi meg-
fontolásból, hanem az értelmes elfoglalt-
ság és strukturált idő szerepe miatt is.

Ebben a némileg konzervatívnak szá-
mító társadalmunkban lassan, de bizto-
san terjed az a nézet, hogy a nők helye 
nemcsak a gyerek és a tűzhely mellett 
van. A női foglalkoztatottak száma ha-
zánkban 300 ezer fővel keve sebb, mint 
a férfiaké. Távol vagyunk attól, hogy 
egyenlő esélyekről vagy hasonló statisz-
tikai adatokról, azonos fizetésekről be-
szélhessünk férfiak és nők esetében, ám 
ennek ellenére vagy éppen ezért számos 
ok szól amellett, hogy a nők vállalkozza-
nak.  Idén az Európai Kkv Hét brüsszeli 
központi eseményének a témája „A női 
vállalkozók az üzleti életben” volt. Az ok-
tóberi tanácskozás témájának aktualitá-

sát az a beszédes számadat jelzi, hogy a 
kezdő vállalkozók 30%-át ma már a női 
vállalkozók teszik ki. 

A nők intuitívabbak, finomabb ener-
giákkal tudnak megközelíteni, rendezni 
dolgokat. Ennek, ebben a sokszor eldur-
vult világunkban hatványozottan élnie 
kell. Ezért van szükség az ilyen fórumok-
ra, hogy ez a finomenergiás intelligencia 
meg tudjon jelenni az üzleti világunkban.

A felgyorsult, átrendeződött, emanci-
pált társadalmunkban a fiatal pályakezdő 
nők, lányok fontos csoportot alkotnak a 
gazdaságban is. Ők ugyanis már sokkal 
öntudatosabbak, a fogyasztói társadalom 
játékszabályait jól ismerve hajlamosab-
bak az önálló tevékenységre, az eredmé-
nyek érdekében a kezdeményező szerep 
felvállalására is. 

Ösztönzésre, motiválásra, támogatásra, 
egy segítő kézre azonban mindig szükség 
van bármilyen életkorról, nemről legyen 
is szó. Kulcsfontosságú a vállalkozásalapí-
tás és a vállalkozások életben maradásá-
nak elősegítése.

Mindebben próbál segítséget nyújtani 
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Női Üzleti Klubja, ahová minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

A tervezett rendezvények, fórumok 
nem csupán információközlőek, a részt-
vevők tapasztalatcseréjére is lehetőség 
nyílik. 

Női Üzleti Klub rendezvény
Időpontja: 2012. december 5. (szerda) 

14.00, helyszín: HKIK Székháza (Eger, Fa-
iskola út 15.)

Program: 
Változás mint lehetőség – Előadó: 

Petőné Ködmön Anikó, Krea tív Kommu-
nikáció Bt. ügyvezetője, tréner.

Digitális eszközök, kultúrák, mobil telefo-
non végezhető ügyintézés – Előadó: Vízer 
Zoltán, HKIK informatikai igazgató.

Katrics Krisztina, Örökség Alkotóműhely 
ügyvezető igazgató

Tekintsünk a válságra úgy, mint  
a változás lehetőségére!

A gazdasági, társadalmi változások, 
feszültségek és válságok felhívják figyel-
münket arra a legidőszerűbb Einsteintől 
származó gondolatra, miszerint:

„Nem oldhatunk meg egy problémát 
azzal a gondolkodásmóddal, amelyikkel 
előidéztük.”

Az embereknek most nagy szükségük 
van arra, hogy másként, újszerűbben, 
jobban, kreatívabban és önmagukra és 
egymásra figyelve közösen gondolkod-
janak.

A találkozón megismerjük a változás 
folyamatának pszichológiai hátterét, 
azt hogy hogyan is éljük meg. Fontos 
megérteni magát a folyamatot, hogy 
gyorsabban tudjuk tudatosan csele-
kedni.

A tudatosság az önismeret alapja, 
mely segít belső motivációnk felisme-
résében és cselekedeteink megértésé-
ben.

A közösség, a csapatban való munka és 
gondolkodás hozzásegíti a résztvevőket 
a nyitott, alkotó hozzáálláshoz.

Petőné Ködmön Anikó

Az alakuló rendezvényen való részvétel térítésmentes, azonban előzetes re-
gisztrációhoz kötött, melyet megtehet 2012. december 3-ig a www.hkik.hu 

honlapon a rendezvények menüpont alatt.
További információ: Sempergerné Mokri Enikő, tel.. 36/429-614, 101-es mellék, 

e-mail: mokrieniko@hkik.hu.

Innovatív ötleteket vár a NORDA
Megnyílt az Új Széchenyi Terv Vál-

lalkozásfejlesztési Programját képező 
„A régió innovációs potenciáljának 
fejlesztése innovatív start-up cégek 
létrehozásával” című pályázati keret. 
A konstrukció célja a Régió innovációs 
potenciáljának feltárása és hasznosítá-
sa, továbbá új, magas hozzáadott érté-
ket előállító vállalkozások alapításának 
támogatása.

A pályázat támogatja a természetes 
személyek piacképes, innovatív ötle-
teinek gyakorlati megvalósítását, a pi-

acképes ötletek demonstrációs/pilot 
bevezetését vagy piacra vitelét, és a me-
nedzsment és a tőkebefektetés bevoná-
si kompetenciák fejlesztését. E célra 500 
millió forint keretösszeg áll rendelkezés-
re az észak-magyarországi régióban.

A konstrukció keretében igénybe 
vehető támogatás összege minimum 
6, maximum 9 millió forint, 100 száza-
lékos támogatási intenzitás mellett. A 
pályázatokat november 19-től lehet 
benyújtani a támogatásra rendelkezés-
re álló keret kimerüléséig. 

Bővebb információ a pályázattal kap-
csolatban a http://www.nfu.hu/ honla-
pon, a Pályázatok menüponton belül a 
Vállalkozásfejlesztési Program alatt ta-
lálható „A régió innovációs potenciáljá-
nak fejlesztése innovatív start-up cégek 
létrehozásával” linken érhető el. 

A konstrukcióról tájékoztatás kérhető 
a NORDA Észak-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség ügyfélszol-
gálatán a (+36 46) 504 481 telefonszá-
mon és az emopinfo@norda.hu e-mail 
címen.

Heves Megyei Pénzvilág  Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15. • Telefon (06 36) 419 999 • E-mail: penzvilag@mediaeger.hu 
• www.mediaeger.hu • Felelős kiadó: Bérczessy András főszerkesztő • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: 
penzvilag@mediaeger.hu • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 10 000 példányban, 
ingyenes terjesztésben • ISSN 2062-3054 • Tördelés: Tömösközi Péter • Nyomdai munkák: Paus-Print Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat 
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!



10 PÉNZVILÁG PÉNZVILÁG 1110 PÉNZVILÁG

Hirdetésfelvétel:
(06 30) 254 0755

Kisadózó vállalkozások tételes adója
Az Országgyűlés október 1-jén fogadta el 
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 
és a kisvállalati adóról szóló törvényt. Ez 
az egyéni vállalkozókat, az egyéni céget, 
a kizárólag magánszemély taggal rendel-
kező közkereseti és betéti társaságat érin-
ti. Az adóalanyiságra vonatkozó igényt 
december 1-jétől lehet bejelenthetni, 
ami a követő hónaptól lép életbe. Lénye-
ges: ha az adóalanyiság bármilyen okból 
megszűnik, két éven belül nem választ-

ható újra. Az adó összege egyéni vállalko-
zó, illetve a kisadózó vállalkozás a vezető 
tisztségviselők, a személyesen közremű-
ködő tagok és megbízási szerződés alap-
ján tevékenységet végző tagok után havi 
50 ezer forint, a nem főállású kisadózók 
esetében havi 25 ezer forint.

A kisadózó vállalkozás a tételes adó 
megfizetésével mentesül többek között 
a személyi jövedelemadó, a társasági 
adó, az egészségügyi hozzájárulás, a szo-

ciális hozzájárulási adó és a szakképzési 
hozzájárulás bevallása és megfizetése 
alól. Fontos: ha a kisadózó vállalkozás 
éves bevétele meghaladja a 6 millió fo-
rintot, akkor az azt meghaladó rész után 
40 százalék mértékű adót kell fizetnie a 
tételes adón kívül. 

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a 
NAV Általános Tájékoztató Contact Cen-
terén (06-40/42-42-42) keresztül.

adó hírek

Fejlesztés, 
felzárkóztatás
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067 azonosító számú 
„Az Eszter házy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrumának szolgáltatásfejlesztése” elnevezésű 
projekt 2012. szeptember elsején indult.

A projekt kiterjed az óvodás korosztálytól kezdve az 
alsó, a felső, a gimnáziumi és az érettségivel nem rendel-
kező felnőtt korú diákjaink számára, illetve a gyengén 
teljesítő, de nem diagnosztizált tanulási nehézséggel 
küzdő, és hátrányos, halmozottan hátrányos  helyzetű 
tanulóinkra.

A szövegértés-fejlesztését segítő képzések, klubfoglal-
kozások tartása, összesen 16 csoportban, heti rendsze-
rességgel szeptembertől már elindultak, ezzel egy idő-
ben megkezdődtek a könyvtári elektronikus katalógusok 
fejlesztési munkálatai.

Az együttműködő intézmények: Szivárvány Óvoda 
Eszterlánc Tagóvodája (Eger), Arany János Általános 
Iskola, Szakiskola és Kollégium (Eger).

A projekt 2012. szeptember 1-től 2013. december 31-
ig tart. A támogatás összege: 47 599 555 Ft. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Vállalkozói övezet 
Felnémeten
Az EVAT Zrt. (az ÉMOP-2008/1.1.1-2. kör) pályáza-
ti lehetőséget kihasználva „Barnamezős területek 
revitalizációja” címen benyújtott, mintegy 446 millió fo-
rint projektösszegű pályázata  223 millió forint pályázati 
támogatást kapott.

Teljesen közművesített telkek várják a betelepülni 
szándékozó vállalkozásokat az Eger és Felsőtárkány kö-
zött épülő új ipari parkban.  

A mintegy 9 hektáros, teljes körű infrastruktúrával 
ellátott területen,  19 vállalkozás számára teremtettek 
működési feltételeket. Elkészült a vállalkozói park bel-
ső útja,  megépítették  a kerítést, bevezették a villanyt, a 
gázt, a vizet és a szennyvizet, már áll  a 220 négyzetméter 
alapterületű irodaépület is. Ennek földszintjén az üze-
meltetéshez szükséges helyiségek, a  tetőterében   irodák 
és tárgyalók kaptak helyet. A területen további üzemépü-
letek kialakításához is adottak a lehetőségek. Az érdek-
lődők számára megfelelő nagyságú telkek állnak rendel-
kezésre a kétezertől egészen az ötezer négyzetméteres 
nagyságig. A cégek  egyelőre bérlőként tevékenykedhet-
nek, de öt év után megvásárolhatják a telephelyeket ko-
rábbi költségeik beszámítása mellett.

Eladó lakás Eger Hatvani Hóstya családi házas övezetében. A 
2009-ben épült 4 lakásos társasházban található 2 szintes, 2 ge-
nerációs, külön bejáratú udvari lakás alapterülete 114 m2. Tartozik 
hozzá egy 6 m2-es emeleti erkély, egy 30 m2-es földszinti terasz és 
egy udvari parkoló. Bővebben: http://www.e-presence.hu/elado_
lakas_eger/. Érd.: (+36 30) 9636 701. KISEBB ÉRTÉKŰ LAKÁS BE-
SZÁMÍTÁSA LEHETSÉGES!

elADÓ!Szilveszterezzen Egerben a Szépasszonyvölgyben 
a Kulacs Csárdában!

Svédasztalos gálavacsora, korlátlan italfogyasztással. A program ára: 16 000 Ft/fő. A szil-
veszteri hangulatról élő tánczene, tánc-show és a csárda cigányzenekara gondoskodik. Asz-
talfoglalás: Kulacs Csárda – Panzió, 3300 Eger, Szépasszonyvölgy Tel./Fax: (36) 311-375. 

Web: www.kulacscsarda.hu • E-mail: kulacs.csarda.eger@t-online.hu

HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON
A legszélesebb körű kozmetikai és wellness szolgáltatások Hölgyeknek, Uraknak!

• Hidegterápia kriokabinban, 
• presszoterápia,
• fagyasztásos zsíreltávolítás,    
•  ultrahangos fókuszált zsírbontás, lézeres, 

rádiofrekvenciás bőrfeszesítés és fi ata-
lítás,

•  súlycsökkentő testtekercselés élmény-
kabinban.

• IPL végleges szőrtelenítés,

•  UV-mentes azonnali barnítás, 
csokiszolárium,

• pedikűr, zselés lakkozás, műköröm építés,
•  talpmasszázs, gyógymasszázs, csokolá-

dés, mézes, lávaköves, nyirok-, cellulit- és 
vákuummasszázs.

• Flabelos vibrációs tréning,
•  Sokoldalú hagyományos és exkluzív 

kozmetikai szolgáltatások.

Harmónia ajándékutalványunkkal minden igényt kielégítő, különleges  meglepetést szerezhet!
Eger, Agriapark földszint, Tel.: (06 30) 345-08-09 • Eger, Vécsey-völgy út 67., Tel.: (06 20) 96-777-20

WWW.HARMONIAEGER.HU
Fizetési módok: SZÉP  kártyával, valamennyi egészségpénztári tagsággal, lejárt üdülési csekkel is!

MINDEN, AMI SZÉPSÉG, A LEGJOBB ÁRAKON!



Borgasztronómia

Ismeretátadás Erdélyben
Eger Napokat tartottak Erdélyben a 
kö zel múltban. A székelyföldi borgaszt-
ronómiai rendezvénysorozaton részt 
vett borászatok között bemutatkozott 
Demeter Csaba, a Bordeaux-ban több-
ször aranyat és ezüstöt nyert pince tu-
lajdonosa is. Elmondta: a legfinomabb 
egri borok és a magyar konyha remeke-
inek bemutatóját a vendéglátó városok 
borklubjainak közönsége érdeklődés-
sel, rokonszenvvel fogadta. „Kíváncsiak 
ránk, szeretnék borainkat és ételeinket 
jobban megismerni” – tette hozzá. Az 
Egri Korona Borház és a Vincze Béla 
vezette borászat szakembereivel vett 
részt a rendezvényeken. Naponta más-
más helyszínen, külön-külön tartották 
a borvacsorákat Sepsiszentgyörgyön 
és Kézdivásárhelyen például.

Mi volt a programja, az eredménye az 
egy hétig tartó borász-borbarát találko-
zónak? A Csíkszeredában bemutatkozó 
Demeter Pincészet – akárcsak kollégái a 
többi városban – mindenekelőtt az Egri 
Borvidék és saját pincészete helyzeté-
ről adott tájékoztatást. – Borvidékünk 
közel 6 ezer hektár, annyi, mint a ma-
gyar Velencei-tó felületének kétszerese. 
Ekkora térséget borít szőlő Eger kör-
nyékén – magyarázta hallgatóságának, 
hozzátéve: a klíma mentes a szélsősé-
gektől, a mészköves, dolomitos, riolit-
tufás talajszerkezet pedig biztosítja a 
kiváló vörös és fehér borok előállítását. 
A bikavér védett eredetű, oltalom alatt 
áll; az Egri Csillag pedig márkanévvel 
ellátott fehér cuvé. A közhiedelemmel 
ellentétben Eger nem csak vörösboros 
vidék, nagyon jók a fehér, a rosé borai 
is.  Pincészetünk 200 éves múltra te-
kint vissza, jelenleg 20 hektáros az ül-
tetvényünk. A hagyományt ötvözzük 

a legújabb technológiákkal, így szü-
lethetnek olyan idehaza és külföldön 
is elismert borok, mint az XY és az Egri 
Hanga. 

Mint emlékeztetett, Erdélyben Bor-
bély Zsolt Attila újságíró, borgasztronó-
mus elkötelezetten szervezi és irányítja 
a borklubokat, ahol a tagok rendsze-
resen találkoznak egymással, beszél-
getnek, iszogatnak. Székelyföldön új-
donság a borvacsora, a bor közösséget 
teremt. Mindegyik egri borász séfet vitt 
magával a rendezvényekre. Csíkszere-
dában Pálszabó Mihály mesterszakács 
a francia gasztronómiai lovagrend 
tagja készítette a magyaros fogásokat, 
együtt ismertették meg a résztvevők-
kel az étel-ital párosítás előnyeit. Sze-
rintük a harmóniához elsősorban a he-
lyi ételekhez helyi borokat kellett volna 
felszolgáltatniuk. Arrafelé viszont nem 
kedvez az időjárás a szőlőnek. Rövid a 
nyár, hidegek a telek. Érthető, hogy a 
borkultúráról, s az italok aromaképéről 
beszéltek a legtöbbet: magyar speciali-
tásokat fogyasztottak jóízű egri borok 
kíséretében.

– A sültekhez például vörösborokat 
kínáltunk, azok legalább felmelegítik 
őket a zord napokon. A klub vendégei 
gondos párosítással ráébredtek, hogy 
milyen rejtett ízek, illatok varázsolhatják 
el őket egy jól összeállított ételsor elfo-
gyasztása közben. Vacsora alatt ötféle 
bort kóstolhattak.  Reméljük, a bemuta-
tó lehetővé tette, hogy később már tu-
datosan választhassanak emlékezetük-
ben a bor és az ételek párosításában.

Minden étteremben bemutatták, 
hogyan kell borvacsorát rendezni, fi-
gyelembe véve a legjobb párosítást, az 
ízek, illatok, zamatok harmóniáját. „Az 

emberi kultúra ugyanis az érzékszer-
vekhez kötődik. Az ízlelés kultúráját 
ugyanúgy tanítani és fejleszteni lehet 
és kell, mint a látásét és a hallásét.”

Demeter Csaba elmondta, hogy ven-
dégeinek olyan borokat ajánlott, ame-
lyek valamiképpen a pincészetükről 
szólnak: ízlésükről, igényességükről. Ez 
a véleménye a vele tartó másik két bo-
rásznak is. Örül, hogy Vincze Béla ismét 
hallat magáról: 2012-ben két ezüst-
éremmel gazdagította Bordeaux-ban a 
magyar borászok hírnevét. A kérdésre, 
hogy borhoz ételt, vagy ételhez bort, 
Demeter Csaba az izgalmas kihívásra 
úgy válaszolt: az előbbi megoldást el-
sősorban a borászok, míg az utóbbit a 
szakácsok javasolják. Mindkét variációt 
ki lehet próbálni…

A Demeter Pincészet gazdag és színes 
kínálattal áll az érdeklődő székelyföldi 
borkereskedők rendelkezésére. Meny-
nyiségi szőlőtermelés helyett Egerben 
immár régóta minőségivel találkoz-
hatnak a fogyasztók. A borbemutatók 
sikerén felbuzdulva „közkívánatra” elvi 
megállapodást kötöttek a rendezvény 
szervezőivel és a borkereskedőkkel a 
forgalmazásra. A találkozók ugyanis 
alkalmat adtak arra, hogy az egriek fel-
térképezzék a székelyföldi piacot. Meg-
állapodásuk szerint összeállítanak egy 
egri, tokaji, szekszárdi, villányi borcso-
magot, kialakítják a marketingjét, és a 
jövő tavasszal Erdélyben piacra dobják 
a magyar borokat.

Mika István                              

Demeter Csaba borász

Gazdag és színes az egriek kínálata

TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával



Országos Mikrohitel Program az Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program • 4,9%

Kedvezményes kamatozású mik ro hitel kezdő és működő mikro vál lal ko zásoknak:

•   legfeljebb 7 millió Ft beruházásra és forgóeszközre
•   futamidő: 8 illetve 3 év
•   türelmi idő: maximum 6 hónap

•   minimum 20% önerő szükséges
•   ingatlanfedezet szükséges
•   FIX évi 4,9% ügyleti kamat

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (+36 36) 410 724

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítványnál elérhető, mikrovállalkozások számára  
kedvező konstrukciók 

Kombinált mikrohitel 
program
•   vissza nem térítendő támogatással kombinált mikro-

hitel kezdő és működő mikro vállal kozások nak 
•  legfeljebb 10 millió Ft mikrohitel és 
•  legfeljebb 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 
•  meghatározott beruházásokra fordítható 
•  min. 10% önerő szükséges 
•  ingatlanfedezet szükséges 
•  FIX ÉVI 8,75% kamat

A hitelből támogatható projektek:
•  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (vásárlás, építés, felújítás);
•  Új tárgyi eszköz beszerzése;
•  Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, hardver beszerzése;
•  Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése;

A Kombinált Mikrohitel Program a pályázatból származó vissza nem térítendő támoga-
tást a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítványnál (HMVTA) fix kamato-
zású mikrohitellel – azaz visszatérítendő támogatással – kombinálja. A két rész egymástól 
elválaszthatatlan egységet képez.

Habár mind a mikrohitel igénylést, mind a pályázati anyagot egy helyen, a HMVTA egri 
irodájában (Eger, Trinitárius u. 2.) személyesen kell leadni, ám a mikrohitellel ellentétben 
a vissza nem térítendő támogatást nem a HMVTA, hanem a MAG – Magyar Gazdaságfej-
lesztési Központ Zrt. bírálja el.




