Vendégkönyv bejegyzései
Régiós Professzori Klub (PTE és KE) és Kiválóságok Klubja rendezvénye
Szekszárd – Bodri Pincészet
2015.06.07.

Gratuláció a Bodri Pincészetnek, köszönet az MKB Banknak. Az esemény bizonyíték arra,
hogy az értelem – pénz - élvezet együttese mire képes. Csak így tovább!
Kalmár Sándor
Gratulálok a gyönyörű és igen hangulatos pincészethez! További sikeres bővülést kívánok!
Török Ádám
Lenyűgöző a hely, a bor. Köszönjük!
Szász Domokos

Köszönjük az MKB-nak, személyesen Kozma Katának, hogy ismét egy gyönyörű helyre hozott
bennünket!
Dzsinich Csaba es Ilona

Nem először vagyunk itt (és nem utoljára), de mindig megtapasztaljuk a fejlődést,
dinamizmust, alkotóerőt. Adja Isten, hogy az erő sokáig szolgáljon minket.
Bod Péter Ákos és Bodné Szőnyi Léda

Gratulálok a hangulatos es varázslatos pincészethez, köszönet az MKB-nak, hogy ide
látogathattunk, és élvezhetjük a bőséges es gazdag vendéglátást.
Vizy Zsolt

Remek környezet és étel, - de a székek lábai alá filc vagy gumi kell!
Gayor Tibor

Csodálatos a táj, a pince lenyűgöző. Az ellátás lenyűgöző
Pléh Csaba

Megint egy fantasztikus napunk volt a Professzori Klubbal es a Bodri Pincészettel!
Köszönjük!
Mándoki Míra és Bartha Tibor

Talán az év legszebb napját kaptuk meg ma! Köszönet a házigazdáknak és a rendezőknek. Az
Isten éltesse őket sokáig!
Steffler József és Steffler Józsefné Gabi

Köszönjük a meghívást.
Kepes András

Olyan remek ötlet volt a Bodri Pincészetbe jönni, itt rendezni műsort - felolvasást és zenét -,
hogy nyár elején jobbat el sem lehet képzelni. A programon túl pedig a vendéglátás volt
felülmúlhatatlan. A szervezés, a szekszárdi fogadtatás, az ebéd, a borkóstoló, a kirándulás,
sorolni is nehéz. Életre szóló emlék! Köszönjük szépen a meghívást!
Szekszárd, június 7.
Sári László

Szívemből gratulálok!
Szaktudás + szeretet + stílusérzék = felejthetetlen élmény, páratlan hangulat.
További építő ötleteket, sok sikert kívánok!
Kalmár Sótonyi Mária

Kedves Vendéglátók, Szervezők, Kollégák!
Hálás köszönet a színvonalas és mindig újat nyújtó programokért, az élményekért!
A környezet és a vendéglátás pedig - mint minden alkalommal - rendkívül színvonalas és
kedves volt. Szeretetteljes profizmus jellemezte az egész napot. Köszönettel, tisztelettel,
barátsággal:
Füzesi Zsuzsanna

