Professzori Klub és Kiválóságok Klubja
országos rendezvény
Domonyvölgy, Lázár Lovaspark
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Hálásan köszönjük a kedves meghívást!
Decsi Tamás
Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam meg, hogy Debrecenből ide buszoztunk.
Remek minden, köszönjük a szervezést és persze a finanszírozók áldozatkészségét.
Baranyi Béla
Remek szervezés, jó lenne ha az időjárást is tudnák befolyásolni. Egyébként kitűnő fogadtatás, remek
légkör. Köszönöm a szegedi MKB dolgozóinak mindazt amit ma és egész évben nyújtottak.
Gorzó István
Minden évben nagy élmény az MKB Bank által a Lovasparkban rendezett összejövetel. Köszönjük a
szervezőknek, rendezőknek a kedves fogadtatást, műsorokat és a lehetőséget, hogy találkozhattunk
régi kedves barátainkkal ezen a barátságos, szép helyen.
Kaifás Ferenc
Gyönyörűséges élményekben volt részünk. Éljen az MKB! Örömmel, szeretettel, barátsággal
Mohos Nagy Éva
Nagyon jó, hogy az MKB Bank ilyen kellemes környezetben látja vendégül a professzoraikat.
Pethő Attila
Kellemes volt „indításnak” az erdei kocsikázás a kis almapálinkával. Szép volt Ádám Zsófia kiállítása.
Érdekes volt a Videó Sátor a 13-5-4 perces rövid kisfilmekkel. Gyönyörűek a lovak.
Trombitás Károlyné
Minden nagyon jó, minden nagyon szép.
Trombitás Károly
Nagyon köszönjük a szép programokat.
Csere Tibor

Régi visszatérőként
Bárdos Jenő
Kellemes és csodálatos nap.
Bárdos Erzsébet
Nagyon kellemes a környezet, jó a program s a finomságok is.
Kaposi Zoltán
Mindennel nagyon elégedettek vagyunk. Köszönjük!
Balázs Margit
Mindig olyan nagyszerű élmény erre a rendezvényre jönni, és sok szeretettel köszönjük az MKB-nak és
a szervezőknek.
Erdődi Ferenc
Sokadszor vagyunk itt, mindig nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük a lehetőséget! Reméljük nem
utoljára!
Horváth Zsolt József
Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Nagyon kedves kiszolgálásban van részünk. Mindenkinek
jó egészséget és minden jót kívánunk.
Kedzierszki Ágnes
Mindig nagy élmény ide jönni. Nagyon jó gondolat, hogy tudományos ismeretterjesztő előadások,
zene, művészet, természet – lovaspark és ilyen finom kávé és csemegék együtt szerepelnek a
műsorban. Kedvünkre válogathattunk. Köszönjük!
Radics László
Meglepett az íjászat nehézsége, de nagy élmény volt. A többi gyakorlat is remek volt, jövőre is
megpróbálom.
Czibik Tamás
A CSR tanítani való példája! Szép gondolat, nagy ívű és nagyvonalú megvalósítás, egy élmény dús,
szép nap, emlékezetes mindannyiunknak! Köszönettel:
László Gyula
Ismételten és visszatérően nagy örömmel jöttünk és sok érdekes és pozitív élményt gyűjtünk a
résztvevőknek, a helynek és a szervezőknek köszönhetően!
Boros Imre
Kiváló nyár eleji program. Köszönjük!

Dömötör Adrienne
Így kell kicsődíteni a sok szobatudóst! Gratulálok!
Schiller Judit
Minden évben az idén is minden csodálatos és érdekes. Különösen a tudományos történeteket.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Erős Gyuláné
3. éve veszünk részt ezen a szép és kellemes programon. Egyetlen hiányt érzünk most: a
lovasbemutatót. Ez mindig a fénypontja volt a rendezvénynek. Azért köszönjük a meghívást és gazdag
vendéglátást.
Selényi Endréné
Első alkalommal vagyunk itt. Nagyon jól érezzük magunkat. Gondos, körültekintő szervezés, nagyon
jó idő. Az egyik legjobb alkalom, hogy szakmai kapcsolatokat szélesebb körben is ápolni lehet.
Gratulálok a szervezőknek!
Galambos Gábor
Csodálatos helyen, csodálatos programokat láttunk. Köszönjük
Lendvai Endréné
Köszönjük a kényeztetést és a magas kultúra élvezetét.
Emődy Leventéné
A kulturális és kulináris élvezetek olyan tárházát kapjuk, amihez hasonlót Magyarországon még nem
tapasztaltam. Hálás köszönet mindenért.
Emődy Levente
Csodás, jól szervezett, barátságos, exkluzív.
Lőrincné Istváffy Hajna
Ha csak Simkó Katalin és Miklós Marcell előadásán eltöltött 30 percet veszem, a hátsó sorban olyan
színészóriásokkal, mint Molnár Piroskával és Pogány Judittal, Lukáts Andorral, akkor már emlékezetes
volt ez a nap, melyért hála az MKB Banknak, és a napnak még mindig nincsen vége!
Lendvai Endre
Érdekes előadások, jó zene, kellemes időtöltés. Remek, csak így tovább.
Kathó Ágnes

Szórakoztató programok mellett igazán elgondolkodtató előadások is tarkítják ez a színvonalas
összejövetelt. Köszönet a szervezőknek!
Magura Tibor
Már több alkalommal voltunk itt. Mindig színvonalas programokon vehettünk részt. Ha folytatódik,
jövünk két év múlva is!
Geresdi István
Lám, lám, mi szegediek magunkkal hoztuk ide a napsütést. Önök „cserébe” adták nekünk a
tartalmasabbnál tartalmasabb, színes programokat. A bőség zavarával küszködve mondunk
köszönetet!
Nagy László
A Klub mindig színvonalas rendezvényeihez ez is méltóan illeszkedik. Jól esik egy kis kikapcsolódás a
betűket fogyasztó embereknek, akik valami közvetlenül életszerűt is látnak. Köszönöm a lehetőséget.
Kaposi Márton
Csodálatos volt Tandi Flóra koncertje. Gratulálok a művésznőnek és köszönöm, hogy az MKB lehetővé
tette, hogy megismerjem.
Zimányiné Horváth Vera
Köszönjük a jó ellátást, a kiváló programokat!
Baranyi Béláné
Minden fantasztikus, nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon jó a szervezés is! Máskor is szívesen
jövünk.
Bodnár László
Fantasztikus! A kiszolgálók és szervezők tökéletesek! Nagyon jól érezzük magunkat, mint mindig!
Rózsa Károly
Nagyon kellemes emlékekkel vettem részt a rendezvényen.
Máthé Imre
Nagyszerű élmény, gyönyörű környezet, színvonalas műsor.
Góth Miklós
Kedves MKB és „szegedi lányok”. Nagyon köszönjük ezt a szuper napot! Gratulálunk a helynek és a
szervezéshez!
Csajbók Éva

Nagyon köszönjük a színes programokat és a minőségi vendéglátást! A szervezés a hangulat évrőlévre remek!
Füzesi Zsuzsanna
Kitűnő rendezvény! Köszönjük
Kökényesi Sándor

