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Újra Felvidéki Vállalkozói Expo, ezúttal Kassán!

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége egyik legnagyobb méretű rendezvé-
nye a Felvidéki Vállalkozói Expo. Az Expo fő célja, hogy lehetőséget biztosítson  
a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak a bemutatására, hogy a vállal-
kozások a különböző előadások keretén belül szakmailag is fejlődjenek, valamint, 
hogy bővüljön kapcsolati tőkéjük, hiszen az ország minden pontjáról érkeznek 
látogatók és kiállítók a rendezvényre. Az Expo évente kerül megrendezésre, 
melynek hagyományosan a színhelye Dunaszerdahely, azonban idén kivételesen 
Kassán valósul meg az esemény.

Elvisszük a dél-nyugati régiót keletre!

Felvidék nyugati és keleti régiói között jelentős gazdasági különbségeket észlel-
hetünk - a Csallóközben kisebb a munkanélküliség, több vállalkozás tevékeny-
kedik. Bár kecsegtetőnek tűnhet a közeli határokon túli piacok felé kacsintgatni, 
nem feledkezhetünk meg vidékünk keleti központja, a Kassa nyújtotta lehető-
ségekről sem. Az elmúlt években, több esetben is sikerült keleti vállalkozásokat 
nyugatra csábítanunk, most meg szeretnénk fordítani ezt a folyamatot. 

Nyomj egy RESTARTOT, indítsd újra vállalkozásod

Sajnos a COVID és a vele járó korlátozások minden magán személy, vállalkozás, 
illetve szervezet működését befolyásolták - nem volt ez másképp a vállalkozói 
szövetséggel sem. 2020-ban sajnos nem tudtuk megrendezni az Expo-t, azon-
ban idén ezt az elmaradást kamatostól szeretnénk pótolni. A nemrégiben el-
végzett felmérésünk alapján kijelenthető, hogy a legtöbb vállalkozást súlyosan 
megviselte az elmúlt időszak. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk a hely-
zetükön és megpróbáljuk őket talpra állítani. Eme cél eléréséhez kiváló táptalajt 
biztosít a Felvidéki Vállalkozói Expo, hiszen a vállalkozók rengeteg új kapcsolatra 
tehetnek szert és így új piacok is megnyílhatnak előttük. Hisszük, hogy van kiút  
a COVID okozta nehézségekből, ehhez viszont arra van szükség, hogy minél több 
felvidéki magyar vállalkozót kössünk össze egymással. Ezzel nem csak a vállalko-
zói szféra és a gazdaság, de közösségünk is erősödik egyaránt.

Iván Tamás,
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke



Podnikateľské expo Južného Slovenska je tu opäť, tentokrát v Košiciach!

Jednou z najväčších podujatí Združenia maďarských podnikateľov na Sloven-
sku je Podnikateľské expo Južného Slovenska. Hlavným cieľom tejto výstavy je 
poskytnúť príležitosť na prezentáciu produktov a služieb spoločností, podporiť 
ich profesionálny rozvoj  prostredníctvom rôznych prednášok a rozšírenie ich ob-
chodných kontaktov, pretože návštevníci a vystavovatelia prichádzajú na podu-
jatie z celej krajiny. Expo sa koná každoročne, tradične v Dunajskej Strede, avšak 
tento rok sa podujatie uskutoční výnimočne v Košiciach.

Pozývame juhozápadný región na východ!

Medzi západnými a východnými regiónmi Južného Slovenska si môžeme všimnúť 
výrazné ekonomické rozdiely – na Žitnom ostrove je menšia nezamestnanosť  
a pôsobí tu viac podnikov. Aj keď sa môže zdať sľubné mrknúť sa na trhy za 
blízkymi hranicami, nesmieme zabúdať na možnosti, ktoré ponúka východné cen-
trum nášho regiónu, Košice. V posledných rokoch sa nám podarilo pri niekoľkých 
príležitostiach prilákať východné podniky na západ a teraz chceme tento proces 
otočiť.  

Daj svojej firme REŠTART!

COVID a s ním súvisiace obmedzenia ovplyvnili fungovanie všetkých jednotlivcov, 
firiem a organizácií - a inak tomu nebolo ani v prípade podnikateľského zdru-
ženia. V roku 2020 sa nám bohužiaľ nepodarilo usporiadať expo, ale tento rok 
chceme tento nedostatok napraviť. Na základe nášho nedávneho prieskumu je 
možné konštatovať, že väčšina podnikov bola vážne ovplyvnená týmto obdobím. 
Našou úlohou je pomôcť im v ich situácii a pokúsiť sa ich dostať späť na nohy. Na 
dosiahnutie tohto cieľa poskytuje Podnikateľské expo Južného Slovenska vynika-
júcu živnú pôdu, pretože podnikatelia môžu získať veľa nových kontaktov, a tým 
sa im môžu otvoriť nové trhy. Veríme, že z ťažkostí spôsobených COVID-om exis-
tuje východisko, ale to si vyžaduje prepojenie čo najväčšieho počtu maďarských 
podnikateľov na Južnom Slovensku. Posilní to nielen podnikateľskú komunitu a 
ekonomiku, ale aj nás všetkých.

Iván Tamás,
predseda Združenia maďarských podnikateľov na Slovensku





Kézi könyvkötéssel illetve könyvek javításával, 
újrakötésével foglalkozom. 
• Üres könyvek - vendégkönyvek, krónikák.
• Közigazgatás, cégek, egyházak számára 

- egyedi tartalmak, hivatalos dokuman-
tumok bekötése,

• Saját tervezésű fotóalbumokat, egye-
di, testre szabott megoldásokat - fotó- 
és egyéb albumokat.

• Egyedi díszdobozokat, éremtartó dobo-
zokat. mappákat, hengereket.

A gyerekkoromtól családomban jelen levő 
kreatív újrahasznosítás szellemisége min-
den bizonnyal  meghatározta a világhoz  
és a tárgyakhoz való ösztönösen környezet-
tudatos, minimális szemétben gondolkodó 
viszonyom. 

Alkotásaim ékszerek, ruhakiegésztők, la-
kásdekor - eklektikusan megismételhetet-
lenül, a kollázsok megunhatatlan szabad-
ságával, néha pici praktikus furfanggal 
megfűszerezve. 

Új technikák elsajátítására nyitottan,  
az alap nálam változatlan – anyagom le-
gyen a lehető legnagyobb mértékben újra-
hasznos, értéknövelt, egyedi termékemben 
újjászületve. Kizárólag technikaspecifikus 
esetben nyúlok szintetikus anyaghoz, nagy-
részt pamut, len, selyem, gyapjú, papír, bőr, 
rézdrót, üveggyöngyök azok, amikkel dolgo-
zom.  

Tvorivá recyklácia a ekológia bola v mo-
jej rodine prítomná už viac generácií a od 
detstva predurčovala môj inštinktívne eko-
logicky uvedomelý vzťah k svetu a pred-
metom. Súčasný bezodpadový trend bol 
pre mňa vždy prirodzený.

Tvorím šperky, odevné a bytové doplnky  
s eklekticky neopakovateľným dizajnom,  
s neúnavnou slobodou koláží, občas okore-
nené drobným praktickým detailom. Som 
otvorená novým technikám a základ pre 
mňa je nemenný - materiál je vždy čo naj- 
viac recyklovaný, znovuzrodený v mojom je-
dinečnom produkte s pridanou hodnotou. 
Iba v technicky špecifických prípadoch siah-
nem po syntetickom materiáli. Bavlna, ľan, 
hodváb, vlna, papier, koža, medený drôt,  
sklenené korálky sú moje obľúbené materi-
ály.

www.gabriellamolnar.com  |  FB: mogart  |  IG: mogart_design  |  Tel.: +421 948 508 885

Tradičné, ručné kníhviazačstvo.
• Knihy s nepopísanými hárkami - knihy hostí, 

kroniky
• Pre úrady, firmy, cirkev - s osobitným obsa-

hom resp.väzba úradných dokumentov
• S vlastným designovým riešením so šitím 

na mieru - foto - a iné albumy 
• Jedinečné darčekové krabice, numizmatické 

škatul.

Gabriella
  Molnár



www.violinda.sk

www.violinda.hu
Fb: Violinda Design

Instagram: violinda.design

info@violinda.sk

+421917 108 825

A  Violinda a kidobásra szánt anyagból valami újat és értékes terméket alkot egy 
ősi maja hajtogatási technikával. Az alapanyag a mások által kidobásra ítélt hul-
ladék papír, újság, csomagoló anyag maradék, lejárt szórólap.

Az értéktelen „szemét” így értékes termékké válik, lesz belőle valami, amiből 
nincs még egy a világon. Termékeink 100 %-ban kézzel készülnek, vízállóak, 
strapabíróak- kézi és válltáskák, alkalmi kiegészítők, pénztárcák, sminktáskák, 
ékszerek. 

A VIOLINDA egy újszerű, kreatív újrahasznosítási technológiát kínál a cégek, vál-
lalkozások papírhulladékának (katalógusok, prospektusok, szórólapok) felhasz-

nálására, melyekből egyedi, a cég arculatához illő promóciós ajándékok készíthe-
tők. Ezzel saját presztízs értékét növeli a cég. Tudatja a vevőivel, partnereivel, hogy a 

környezettudatosság és fenntarthatóság számára fontos!

Workshopok, fesztiválok, kézműves táborok alkalmával hívjuk fel a figyelmet az értéknövelésre. Nevelő cél-
zattal felhívjuk a fiatal korosztály figyelmét a kreatív újrahasznosítás és értéknövelés fontosságára. 
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We ♥ Communication
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A steQmar kft. a steelQ 
acélcsarnok-rendszer fejlesztője 
és gyártója. Az értékesítés 
partner-vállalatokon keresztül 
történik, melyek hálózatát 
folyamatosan bővítjük. Jelenleg 
Kelet-Szlovákia és Magyarország 
területére keresünk forgalmazót, 
akár kezdő vállalkozó 
formájában is. Acélcsarnokaink 
környezetkímélők, időtállók , 
valamint bármilyen igény szerint 
igazíthatók, legyen az üzlet, 
raktár, gyártócsarnok vagy akár 
kisebb szálloda, mi megtaláljuk a 
megfelelő megoldást.

Méretre  
és funkcióra 
optimalizált 
acélcsarnokok

LÉPJEN
KAPCSOLATBA
VELÜNK

www.steelq.com

info@steelq.com

+421 905 580 185�

�

�



Mobilbarát weboldalak,
testre szabott webáruházak

Egyedi weboldalak
Eshop audit,

Üzleti folyamatok digitalizálása

Eshop tanácsadás

w w w.w a d o. s k





100 % Local

100% Natural

100 % Handmade with love

Medový zážitok z Medzibodrožia

W W W . Z L A T Y N E K T A R . S K

Bodrogközi mézélmény

Z L A T Ý  N E K T Á R

Zlatynektar

Zlatynektar

+421 915 317 475



www.panyolai.sk





A Pályázatok.sk oldal 

a Corvin & Fodor Consulting, s.r.o. 

cégek együttműködése által létrejött 

portál, melynek célja, hogy nemcsak 

szlovák, hanem magyar nyelven is 

közvetítse az aktuális pályázati 

kiírások információit.

Az alábbi szolgáltatások igénylésére van lehetőség:

STANDARD

ü Hírlevelek – folyamatos 

pályázati értesítés

ü Pályázati adatbázis 

hozzáférhetőség

SILVER

ü Hírlevelek – folyamatos 

pályázati értesítés 

ü Pályázati adatbázis 

hozzáférhetőség 

ü Igény esetén projektek 

keresése 

ü Maximum 1 projekthez 

dotáció keresése 

ü Ingyenes online 

konzultáció

GOLD

ü Hírlevelek – folyamatos 

pályázati értesítés 

ü Pályázati adatbázis 

hozzáférhetőség 

ü Maximum 3 projekthez 

dotáció keresése 

ü Ingyenes online 

konzultáció 

– 1 alkalommal 

ü Személyes konzultáció 

– 1 alkalommal

Projekt témakörök:

ü mezőgazdaság
ü infrastruktúra- és régiófejlesztés 
ü média-termékek forrásának biztosítása
ü kulturális támogatások
ü eszközbeszerzésre irányuló pályázatok
ü energiakorszerűsítés
ü munkahelyteremtő pályázatok
ü turizmussal kapcsolatos pályázatok
ü egészségügy
ü oktatás.

A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei 
alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk 
támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati 
támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott 
pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.

Corvin konzultáció





Slov-Ukra Trans s.r.o.
Staničná 435

076 51 Perbenyik

Üzemhelység:
1. Mája 17, 076 43 Tiszacsernyő

Munkaidő:
Igény szerint

Felelős személy:
Szabó Ferenc

Elérhetőség:
+421 905 384 490

Slov-Ukra Trans s.r.o.
Staničná 435

076 51 Pribeník

Prevádzkareň:
1. Mája 17, 076 43 Čierna nad Tisou

Pracovná doba:
Podľa potreby

Zodpovedná osoba:
František Szabó

Kontakt:
+421 905 384 490

Jó napot kívánok ! 
Cégünk, a Slov-Ukra Trans s.r.o. 2004-ben alakult. Fő tevékenységi köre az export-im-

port vámeljárások, áruszállítás, raktározás, ki- és bepakolás, és minden vele kapcsolatos 
eljárás bebiztosítása. Az áruszállítás nagyobb része az EU-ból a volt szovjet tagállamok-
ba történik. Nagyjából 7 évvel ezelőtt jött a gondolat, becsomagoltatni a lepasztőrözött 
fekete berkenye levét és megkóstoltatni a környezetünkben élő barátokkal, ismerősökkel. 

A kezdeti sikerek láttán létrehoztuk a saját feldolgozó-üzemünket és később folyama-
tosan, lassan kísérletezve bővítettük termékcsaládunkat, azaz a kínálatunkat. Kiszárítjuk 

a kisajtolt gyümölcs húsát, és szárítás után gyümölcsőrleményt készítünk belőle.  
A gyümölcsökön kívül ezt a módszert tudjuk alkalmazni pirospaprikán, valamint a pecsét-

viaszgombával is szárítás és darálás során hasonlóképpen járunk el.

Dobrý deň prajem !
Naša spoločnosť Slov-Ukra Trans s.r.o. bola založená v roku 2004. Našou hlavnou čin-
nosťou sú colné služby, napr. dovoz a vývoz, preprava tovaru a zabezpečenie prepravy, 
skladovanie, vykládka a nakládka a ďalšie. Preprava tovaru sa zabezpečuje najmä z EU  
do bývalých štátov Sovietskeho zväzu. Pred 7 rokmi prišla myšlienka: zabaliť pasterizo-

vanú šťavu jarabiny čiernej a ponúknuť kamarátom, známym na ochutnávku. Na základe 
prvotného úspechu sme vytvorili svoju prevádzkareň a pomaličky sme si rozšírili sor-

timent, vznikli nové produkty. Výlisky ovocia vysušíme a spracujeme na prášok. To isté 
dokážeme aj s červenou paprikou a s hubou leskokôrkou lesklou. 





HESTIA  
fürdőszoba stúdió

Šurianska 10
940 02 Nové Zámky

www.hestianz.sk  
info@hestianz.sk
+421 944 456 804
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REKLÁMTÁRGYAK

Grafické štúdio - GraphicGRAPHIC
G R A F I C K É    Š T Ú D I O

LETÁKY SZÓRÓLAPOK

BANERY MOLINÓK

POTLAČ 
TRIČIEK

PÓLÓNYOMTATÁS

www.gal-grafik.sk

REKLAMNÉ 
PREDMETY

VAŠA REKLAMA JE AJ NAŠA REKLAMA
AZ ÖN REKLÁMJA A MI REKLÁMUNK

POLEP VÝKLADOV
A VOZIDIEL

KIRAKAT DEKOR 
ÉS AUTÓFÓLIÁZÁS





ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!
Most biztosan arra gondolsz, hogy miért pont nálunk állnál meg közel 50 másik vállalkozás közül?
Igazunk van? Ez az első ok, amiért kanyarodj felénk! Mert ugyanazokat a kihívásokat éljük meg mi is
kisvállalkozásként, amikkel Te találkozol. Nem kezdünk el Neked havi többezer eurós
reklámköltésekről beszélni, amikor épp egy hobbyból próbálsz vállalkozást építeni.
Helyette inkább leszünk kreatívak és lelkesek, hogy előrébb tudj lépni. Nem jövünk Ferrarival az
egyeztetésekre, és nem fogunk ferde szemmel nézni Rád, ha kérdésed van. Hiszen pontosan azért
dolgozol velünk, mert a saját részterületeden kiváló vagy, viszont másban lehet, hogy még csak az út
elején jársz.
Ha idáig eljutottál, az azt jelenti, hogy egész ügyes marketingesek vagyunk, hiszen már három perce
fenntartjuk az érdeklődésedet. Sőt, vélhetően szövegírónak sem vagyunk utolsók, hiszen még mindig
nem lapoztál.
A FŐ DOLOG AMI RÁD VÁR viszont még csak most jön: segítünk Neked forrást találni. Méghozzá
pályázatíróként. Keresünk számodra egy pályázatot, ami a céljaidhoz illeszkedik, elkészítjük a
dokumentációt és sikerdíjas alapon együtt szorítunk Veled a kihirdetés pillanatában.
Ha kitartó voltál és idáig is eljutottál mindenképp jár Neked a jutalom. Keresd a standunkat, mondd,
hogy egy ingyenes ajándékról olvastál az EXPO kiadványában és ígérjük, elégedetten távozol majd!

STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJJJJJJJJJJJJJ!
Teraz určite premýšľaš, prečo by si sa mal pristaviť práve pri našom stánku a nie pri stánku jednej z
mnohých ďalších firiem, ktorých je tu mimochodom skoro 50. Však? Toto je prvý dôvod, prečo by
Tvoje kroky mali viesť práve k nám! Pretože presne s tými istými výzvami, s ktorými sa stretávaš Ty,
sa stretávame aj my ako malá firma. Nezačneme Ti rozprávať o nákladoch na reklamu
predstavujúcich niekoľko tisíc eur mesačne, ak sa práve pokúšaš premeniť svoj koníček na fungujúcu
firmu.
Namiesto toho budeme radšej kreatívni a oduševnení, aby si sa vedel posunúť vpred. Neprídeme na
stretnutia na Ferrari a nebudeme na Teba pozerať zvrchu, ak budeš mať nejakú otázku. Veď práve
preto budeš s nami spolupracovať, lebo si výnimočný vo svojom fachu a na druhej strane je možné,
že v niečom inom si ešte len na začiatku svojej cesty.
Ak si došiel až sem, znamená to, že sme celkom šikovní marketéri, veď už celé tri minúty sme si
dokázali udržať Tvoju pozornosť. A okrem toho sa zdá, že ani ako textári nie sme najhorší, keďže
ešte si ani neotočil stranu.
NO TO HLAVNÉ, ČO NA TEBA ČAKÁ, prichádza až teraz: pomôžeme Ti nájsť zdroje. Dokonca aj
ako autorovi grantov, ktorý by chcel obstáť vo výberovom konaní. Nájdeme ti také, ktoré v každom
ohľade zodpovedá Tvojim cieľom, pripravíme potrebnú dokumentáciu a v prípade, že na danom
výberovom konaní uspeješ, Ti budeme držať palce aj vo chvíli, keď oznámia jeho výsledky.
Ak si bol vytrvalý a došiel si až sem, jednoznačne si zaslúžiš odmenu. Vyhľadaj náš stánok, povedz,
že v EXPO bulletine si sa dočítal o darčeku zadarmo a my Ti sľubujeme, že zaručene odídeš
spokojný!
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Kráľovičove Kračany č.91 

vetis@vetis.sk
031/ 55 14 112, 
0918 514 112

Naše pobočky: 

Košice, Cottbuská 11 
Poprad, ul Na letisko č. 107 
Zvolen, Jesenského 25

Partner az állattartásban 

online 24 órában

a hét minden napján

Királyfiakarcsa 91 

vetis@vetis.sk
031/ 55 14 112, 
0918 514 112

Kirendeltségeink: 

Kassa, Cottbuská 11 
Poprád, ul Na letisko č. 107 
Zólyom, Jesenského 25





• kis és nagy cégek számára kidolgozott csapatépítő program
• felépítünk egy vár-pályát érzékelőkkel, LEDlámpákkal, laptoppal
• egészséges mozgás és hasznos szórakozás minden céges csapatnak
• játékosan fejlesztjük az együttműködési készséget és a figyelmet
• Kombinálható programok: Fejlesztő / Lazuló / sportos

KÜL- és BeLTéri oKoscsapaTjáTéK-rendszereK

Bárhová rendelhető!

Te hozd a csapatod, mi hozzuk a várat! JJ

+421 915 96 28 29



A rendelőinkben Királyhelmecen, Kassán és 
Szádalmáson családias hangulatban biztosít-
juk a minőségi fogászati ellátást.

A törődést, és az egészséget behozzuk ott-
honukba a természetes alapanyagú száj- 
ápolási termékekel amik a naturepro.sk web-
shopunkon találhatóak meg.

Kínálatunkat folyamatosan bővítjük termé-
szetes kozmetika és tisztítoszerekkel is.

V príjemnom prostredí a rodinnej atmosfére 
Vám ponúkame ošetrenie v našich ambu-
lanciách nachádzajúcich sa v Kráľovskom  
Chlmci, Košiciach a v Jablonove nad Turňou.

Starostlivosť o Vaše zdravie Vám prinášame 
do Vašich domácností v podobe produktov 
ústnej hygieny na prírodnej báze, ktoré náj-
dete v našom e-shope naturepro.sk

Našu ponuku neustále rozširujeme a pridá-
vame bio kozmetiku a čistiace prostriedky.



Cégünk zöld megoldásokat kínál épületek, kertek és közterületek  
üzemeltetéséhez, amelyek elősegítik, hogy zöld módon éljünk  és dolgozzunk. 

Elsősorban a természetes vagy újrahasznosított anyagokat preferáljuk,  
amelyekkel minimalizáljuk az élő környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

Naša spoločnosť ponúka zelené riešenia pre budovy, záhrady a verejné priestranstvá,  
ktoré pomáhajú ekologicky žiť a pracovať. V prvom rade  

uprednostňujeme prírodné alebo recyklované materiály, ktorými 
minimalizujeme negatívny dopad na životné prostredie.

GRØNN LIV

Elérhetőség,
Kontakt:

Ladislav Hudák
+421905439628
hudak@ekonoconsult.eu

Cégünk kínálata

Zöld infrastruktúra:
• zöld tetők
• zöld falak
• újrahasznosított alapanyagból  

készült burkolatok (járdák,  
parkolók, kerékpárutak…)

• lejtők stabilizálása és megerősítése
• esőkertek

Zajvédelem:
• Lakóépületek, irodák és ipari  

helyiségek zajterhelésének  
csökkentése

 9 Homlokzatok hőszigetelése
 9 Rekonstrukciós munkálatok
 9 Tervezés és támogatói tevékenység, 

Tervezés és szakmai tanácsadás
 9 Képzés és tanácsadás

Naše portfólio

Prvky zelenej infraštruktúry:
• vegetačné strechy
• vegetačné steny
• environmentálne spevnené  

plochy (chodníky, parkoviská,  
cyklotrasy...)

• stabilizácia svahov
• dažďové záhrady

Akustické riešenia:
• odhlučnenie bytových,  

nebytových a priemyselných  
priestorov

 9 Prevetrávané fasády
 9 Rekonštrukčné práce
 9 Projekčná a podporná činnosť
 9 Vzdelávanie a poradenstvo





Cégünk portfóliójának része a forgácsolás, hegesztés,  
sebesség szekrény gyártás, csiga hajtóművek,  

valamint nehézipari hajtóművek gyártása. 

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!

PACK Trade s.r.o.
Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou

+421 902 222 781   p.ignath@packtrade.sk   www.packtrade.sk



 

Cégünk, a Szmolniczky spol. s r.o. létrehozása egy olyan ötlet mentén  
valósult meg, mely a szlovák piacon elérhető borkínálat felfrissítését volt hivatott  

szorgalmazni. Szerettünk volna valami ÚJ és nem TRADICIONÁLIS terméket hozni.
Tevékenységünk középpontjában az innovatív “SMART” termékek értékesítése áll,  

amelyeket magyarországi üzleti partnereink állítanak elő.

A partnereinkkel kötött megállapodás alapján ezen termékek  
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓI vagyunk Szlovákiában!

Iniciatívou pre vznik našej firmy Szmolniczky spol. s r.o.,  
bola myšlienka osviežiť ponuku vín na Slovenskom trhu  

a doniesť niečo NOVÉ a NETRADIČNÉ.
Ťažiskom našej činnosti je sprístupniť inovatívne “SMART” výrobky  

overených výrobcov našim obchodným partnerom.

Na základe dohody s našimi partnermi je naša spoločnosť  
VÝHRADNÝM DISTRIBÚTOROM PRE SR!
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Az ELKIS, s. r. o. magánvállalkozás 1991-ben alakult Anton Kiss néven,  
az elektrotechnikai ipari szakma többéves tapasztalataira alapozva. Jelenleg családi 

vállalkozásként működik, melynek legfontosabb célja a komplex megoldások megtalálása 
ügyfeleink számára a hazai és nemzetközi előírásokkal összhangban.  

A projektjeink megvalósításánál nagyon fontos számunkra az elvégzett munka minősége, 
hangsúlyt fektetve arra, hogy kizárólag megbízható, minőségi termékekkel dolgozzunk 

olyan gyártóktól, melyek sok szakmai tapasztalattal rendelkeznek  
és hosszabb ideje a működnek a piacon. Fontos követelményeink közé soroljuk  

a helyes munkafolyamatok elvégzését és a határidők betartását. Igyekszünk tartani  
a lépést a piaccal és a technológia fejlődésével, ezért minden évben részt  

veszünk különféle iskolázásokon, konferenciákon és kiállításokon is.  
Cégünk Andód községben, Érsekújvártól 2 km-re található, minőségi  

szolgáltatásainkat egész Európa területén be tudjuk biztosítani. 
 

A villanyszerelés következő területein tudunk szolgáltatást nyújtani Önöknek: 
villanyszerelés családi házakban és ipari csarnokokban, LED fényforrások 

forgalmazása és szerelése, projektek tervezése és kivitelezése, szabadvezetéki 
csatlakozó vezetékek telepítése, villámhárítók szerelése, érintésvédelmi 

felülvizsgálatok, közvilágítás szerelése és karbantartása, elektromos fűtés 
szerelése, kosaras emelő bérbeadása.

www.elektrokiss.eu

ELKIS s.r.o., Žitnoostrovská 695/3 941 23 Andovce



+421 905 823 594       bartalos@canton.sk       Canton - Copy Shop       cantoncopyshop

CANTON spol. s.r.o.
Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder, IČO: 35803916, IČ DPH: SK2020235536

Print

Scan

WifiApple 
AirPrint

EthernetPc

SendCloud

 A CANTON Kft. 20 éve van jelen a 
szlovákiai piacon, mint a Canon márka 
akkreditált képviselője. Üzleti partnereinknek 
megoldásokat kínálunk a nyomtatás, 
fénymásolás és dokumentumok digitalizálása 
terén. Fő szempontunk az ügyfél számára az idő- 
és költséghatékony megoldás, ezért nemcsak 
fénymásolók, multifunkciós berendezések és 
dokumentum szkennerek eladásával és szerví-
zelésével foglalkozunk, hanem ezen beren-
dezéseket hosszú- és rövidtávon is bérbe adjuk. 
Az általunk forgalmazott és kezelt irodatechnikai 
berendezésekre teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk: eladás, garancia, szerviz, leasing és 
bérbeadás. 

Látogassa meg standunkat, és ismerkedjen 
meg a digitalizálás és a nyomtatás legújabb 
eszközeivel!

 Spoločnosť CANTON spol. s r. o. pôsobí 
na slovenskom trhu už vyše 20 rokov ako akredi-
tovaný partner Canonu. Zákazníkom ponúkame 
riešenia v oblasti tlače a digitalizácie dokumen-
tov. Naším hlavným zámerom je zníženie 
nákladov na tlač a zefektívnenie časovej 
náročnosti práce s dokumentami. Obchodným 
partnerom poskytujeme komplexné služby:  
predaj, záruka, servis, prenájom a leasing 
multifunkčných zariadení a dokumentových 
skenerov.

Navštívte náš stánok, a spoznajte svet digitalizácie!

printing & scanning solution
since 2001



Kertészkedés gyerekekkel
Ötletek, praktikák, termékek

A Rafael Garden 2021-ben újra indul új köntösében. A vállalkozásommal 
a gyerekek környezeti nevelésében szeretnék szerepet vállalni. Gyakorlati 

kertészkedős programokkal, tapasztalat alapú tanulással, életre szóló 
élményt adva a szülők bevonásával egy zöldebb, környezettudatosabb 

életforma felé kalauzolni az egész családot. A misszióm, hogy a gyerekek 
saját maguk fedezzék fel a kertészkedésben rejlő csodát, mely során  

a földbe szórt magból kifejlett növény majd az asztalukra kerülő táplálék 
lesz. Észrevegyék, hogy a vonzerő abban rejlik, hogy a saját munkájuknak 
gyümölcse van, ami ehető, finom és egészséges is egyben. A kert érték,  

és aki ennek hiányában van az sem búsuljon, mert bizonyára van  
teraszuk vagy ablakpárkányuk,  ahol  lehet konyhakertet, 

fűszernövényeket és virágokat nevelni. Az udvart varázslatos  
virágoskertté lehet varázsolni, ami vonzóvá válik a méhek, tündérek,  

pillangók és a bogarak számára.



A bátorkeszi Euro PRESS B.K. s.r.o.-Kft. 1991-től működik, jelenleg 35 alkalmazottal.   
A vállalkozást édesapánktól vettük át. Egy teljesen újrafelhasználható, és megújuló  

forrásból származó és környezetbarát csomagolóanyag gyártását kezdte el,  
ami a papírtasak és a papírdoboz. Ezen két termék gyártására szakosodtunk.

Kínálatunkban megtalálhatóak az egyszerű gyüjtőcsomagolásoktól kezdve  
a bonyolult, specifikus kartondobozokig szinte minden csomagolás, pl. almára, 

gyümölcsökre, dinnyére, virágokra, cukrász- termékekre, boros és pálinkáspalackokra,  
pizzára, menüboxokra ill. egyéb termékekre. 

A csomagolásokat flexonyomtatással nyomtatjuk több színben. Papírtasakokat 25 éve 
gyártunk. Itt redős talpas- lisztes és egyéb típusok: éltalpas vagy hatszögletes talpú  

tasakok vannak, idén kezdjük az ablakos tasakok gyártását. A szállítást saját  
teherkocsival oldjuk meg. Rendelkezünk ISO 9001-es minőségirányítási rendszerrel  

és FSC környezetvédelmi papíripari certifikátummal.

Szinte bármit becsomagolunk a vevőinknek !
Cséplő Szilárd és Cséplő Zoltán 

az Euro PRESS B.K. Kft-s.r.o. ügyvezetői

Firma Euro PRESS B.K. s.r.o. má prevádzku v Bátorových Kosihách, máme 35  
zamestnancov.  Firmu sme prebrali od nášho otca. On začal výrobu plne recyklovateľných 

obalov a obnoviteľných obalov ktoré sú šetrné k prírode, vlastne sú to kartónové obaly  
a krabice a papierove sáčky. Špecializujeme sa na výrobu a vyvíjanie týchto produktov. 

V ponuke máme rôzne riešenia papierovách obalov: na jablká, ovocie, melóny, kvety,  
pre cukrárenské výrobky pre vinárov-krabice, fľaše na víno a pálenku s potlačou, pre 

dalšie odvetvia kde sa používajú krabice. na pizzu, menuboxy pre reštaurácie, a na dalšie. 
Vyrábame 1 kg-ových papierové sáčky viac ako 25 rokov -hlavne na múku, ale aj sáčky pre 

iné komodity: ryža, ovsené vločky, sáčky desiatové, hexagonálnym dnom a začíname  
s výrobou sáčkov s okienkom. 

Naše várobky potlačíme flexopotlačou vo vysokej kvalite. Máme vlastnú dopravu.  
Vlastníme certifikát riadenia manažmentu kvality ISO 9001 a enviromentálny  

papierensky certifikát FSC.

Skoro všetko dokážeme zabaliť pre našich partnerov! 
Szilárd Cséplő a Zoltán Cséplő 

konatelia firmy Euro PRESS B.K. s.r.o.

www.europress.sk     e-mail: europressbk@europressbk.sk     europress@europress.sk 



Király Zsuzsa kassai születésű fiatal 
grafikusművész, középiskolai tanulmányait 
a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskolán fejezte be  
2006-2010 között. 

A művészeti osztály tanulójaként megis-
merkedett a vizuális nyelv, a képzőmű- 
vészeti kifejezőrendszerek alapjaival,  
és viszonylag korán kiderült tehetsége  
és érdeklődése a grafika iránt. Alkotásaival 
részt vett a tornai művésztelep kiállításain. 
Sikeres résztvevője volt különböző rajz-
versenyeknek és csoportos kiállításoknak. 
Érettségi után 2010-ben felvételt szer-
zett a besztercebányai Képzőművészeti 
Egyetem grafika szakára, ahol 2016-ban 
diplomát szerzett. Mestere Igor Benca 
grafikusművész volt. Legkedveltebb tech-
nikája egyértelműen a linóleummetszet. 
Jelenleg Kassán él és alkot.

Zuzana Királyová, mladá grafička pôvodom 
z Košíc, absolvovala stredoškolské štúdium 
na Gymnázium a základnej škole s vyučo-
vacím jazykom maďarským Sándora Márai-
ho v rokoch 2006 až 2010.

Ako študentka umeleckej triedy sa zoz- 
námila so základmi vizuálneho jazyka, vy- 
jadrovacích prostriedkov umeleckých diel 
a jej talent a záujem o grafiku sa prejavili 
pomerne skoro. Jej práce boli vystavené 
aj na výstavách kolónie umelcov v Turni 
nad Bodvou. Bola úspešnou účastníčkou 
rôznych súťaží v kreslení aj skupinových 
výstav. Po ukončení štúdia bola v roku 
2010 prijatá na Vysokú školu výtvarných 
umení v Banskej Bystrici v odbore grafika, 
kde v roku 2016 promovala. Jej majstrom 
bol grafik Igor Benca. Jej najobľúbenejšou 
technikou je jednoznačne tvorba linorytov. 
V súčasnosti žije a pracuje v Košiciach.

0904841284



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg. / Projekt bol spolufinancovaný  
z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

A jelen brosúra tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos 
álláspontját. / Obsah tejto brožúry nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko 

Európskej únie.




