
Science Winery – 01 

 
Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Science Winery c. műsor, ami a bor és a tudomány sajátos, hangulatos és színes 

ízekkel teli kapcsolatát mutatja be.   

 
A Science Winery első adásában a 2013. január 23-26. között Egerben (Hotel Eger-Park) 

megrendezett XIV. Szőlészeti-Borászati Konferencia egyik előadását tekinthetik meg a 

nézők. Az előadás címe „A klímaváltozás hatásai –mikotoxinok- borok”, melyet dr. 

Csutorás Csaba, az EKF tanára, valamint az Egerfood Tudásközpont csoportvezető 

munkatársa reprezentált. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Science Winery c. műsor, ami a bor és a tudomány sajátos, hangulatos és színes 

ízekkel teli kapcsolatát mutatja be.   

 
A Science Winery második adásában a 2013. január 23-26. között Egerben (Hotel Eger-

Park) megrendezett XIV. Szőlészeti-Borászati Konferencia „Terméskorlátozás és az 

évjárathatás összefüggései a borok minőségében” című előadást láthatják a nézők dr. Gál 

Lajos, az EKF Borkultúra Intézetének igazgatója előadásában. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Science Winery c. műsor, ami a bor és a tudomány sajátos, hangulatos és színes 

ízekkel teli kapcsolatát mutatja be.   

 

A Science Winery harmadik adásában egy a 2013. január 23-26. között Egerben (Hotel 

Eger Park) megrendezett XIV. Szőlészeti-Borászati Konferencián elhangzott előadást 

tekinthet meg a néző, melynek címe „Klímaváltozás: hatások és következmények”, 

előadója pedig dr. Mika János egyetemi tanár. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Science Winery c. műsor, ami a bor és a tudomány sajátos, hangulatos és színes 

ízekkel teli kapcsolatát mutatja be.   

 

A Science Winery negyedik adásában a 2013. január 23-26. között Egerben (Hotel Eger-

Park) megrendezett XIV. Szőlészeti-Borászati Konferencia egyik előadását láthatják a 

nézők; „A konferencia támogatóinak bemutatása, a borászatban érdekelt támogatók” dr. 

Pók Tamás reprezentálásában. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Science Winery c. műsor, ami a bor és a tudomány sajátos, hangulatos és színes 

ízekkel teli kapcsolatát mutatja be.   

 

A Science Winery ötödik adása a 2013. január 23-26. között Egerben (Hotel Eger-Park) 

megrendezett XIV. Szőlészeti-Borászati Konferencia köszöntőjébe –melynek a 

Szépasszony-völgyi Magister pince adott otthont- nyújt betekintést, továbbá az ez 

alkalomból tartott „Borkultúra és alkoholizmus” témakörében folytatott beszélgetésbe is, 

amely meghívott vendégek –dr. Csoma Zsigmond, az EKF borkultúra szakának volt 

tanára; Koltai Lajos operatőr, az EKF mozgóképkultúra szakának tanára; Unoka Zsolt 

pszichiáter- vezénylésével zajlott. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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