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Tisztelt Professzor Asszony, Tisztelt Professzor Úr!

Ezúton is gratulálunk Freund Tamás akadémikus úrnak a Környey Emlékfa díjhoz, amelyet a szorongás és az epilepszia okaival 
kapcsolatos kutatási eredményeiért ítélt neki a Környey Társaság.

Áprilisi hírlevelünkben tájékoztatjuk Önt a június 3-ai országos MKB Professzori Klub rendezvény főbb programjairól, és 
elolvashatja Koltai Tamás rendhagyó színházi ajánlóját. 

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a márciusi hírlevelünkben ajánlott Napló-szilánkok: Móricz 1924-1925. című 
darabra, Koltai Róbert előadásában, amelyet klubtagjaink közönségtalálkozóval egybekötött két zártkörű előadáson 
tekinthetnek meg május 4-én és május 9-én. Részleteket előző hírlevelünkben, ide kattintva talál. Tájékoztatjuk, hogy 

jegyeket a készlet erejéig, de legkésőbb április 25-ig igényelhet.

Országos MKB Professzori Klub rendezvény 2012. június 3., Lázár Lovaspark

Az Örkény-centenáriumhoz kapcsolódó főbb programjaink:        

Bojtár Endre professzor úr előadása Örkény ízekre (izékre) szedve címmel, 
Karsai György professzor úr előadása Örkény lázadó hősei címmel, 
Koltai Tamás beszélget Mácsai Pállal az Örkény-darabok aktualitásáról ,
Örkény Antal professzor úr beszélget Háy Jánossal, Az asszimiláns címmel,
Áron László Groteszk című önálló műsora Örkény István műveiből,
klubtagok felolvassák kedvenc egypercesüket, majd elmondják ahhoz kapcsolódó gondolataikat. 
Közreműködő professzorok: Bárdos Jenő, Benedict Mihály, Karsai György, Meleg Csilla, Pálfy Péter Pál, 
Rajna Péter, Török Ádám és – reményeink szerint – Maurer Dóra is.

Szentágothai-centenáriumhoz kapcsolódó főbb programjaink:   

Réthelyi Miklós miniszter úr, Szentágothai János volt tanítványának vetítéssel egybekötött bevezetője, 
Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője beszélget neves Szentágothai-tanítványokkal, 
Hámori Józseff el, Réthelyi Miklóssal, Székely Györggyel, 
Kőnig Frigyes rektor úr előadása A művészet és a tudomány találkozása címmel, 
fi lmek vetítése Szentágothai Jánosról és előadásaiból. 

A 2010-es rendezvényhez hasonlóan ismét részt vesz a rendezvényen néhány partnerünk, akik nem csak szolgáltatásaikat ajánlják 
Önnek, hanem színes programokat is biztosítanak. Partnereink lesznek az MKB csoporthoz tartozó: MKB Egészségpénztár,           

MKB Biztosító, Autó Mirai Kft., amely az MKB-Euroleasing csoport tagja és az MKB Private Banking Szakterület. Programjaikról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Partnerünk lesz az Örkény-kötetek kiadója, a Palatinus Kiadó, akik 40%-os árengedménnyel árusítják Örkény István és Háy 

János köteteit. Háy János délután dedikálja könyveit.

Folyamatban van egy grafi kai pályázat kiírása Örkény egyperceseinek illusztrálására a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

diákjai számára. A legjobb műveket a rendezvényen kiállítjuk, az első három helyezett vendégünk is lesz június 3-án.

Versenyek

Ismét lesz szenior pusztaolimpia, amelyet idén – egyik klubtagunk kérésének 
megfelelően – külön női és külön férfi  versenyszámokban rendezünk meg. Az indulók 
a helyszínen jelentkezhetnek.
2010-ben nagy sikert aratott klubtagjaink körében a fogathajtóverseny, így idén 
is megrendezzük. Sajnos, csak 30 klubtagunk jelentkezését fogadhatjuk el, ezért 
előre is megértésüket kérjük. A jelentkezési lehetőséget következő hírlevelünkben 
hirdetjük meg. 

http://www.mkb.hu/dl/media/group_463afc792a1fd/group_4f06b8aa7ae65/item_3756.pdf


Zenei programok

Kákics együttes     

A zenekar korábban két régiós rendezvényünkön lépett fel, és mindkétszer 
vastapssal köszönték meg vendégeink az előadásukat. Ajánlásként álljon 
itt Bácsatyai László professzor úr beszámolójának egy részlete a tavaly 
novemberi soproni rendezvényről.

„Szégyenkezve bár, de be kell vallanom, így, kenyerem javának elfogyasztásán túl, a 70. évemhez közeledve, először láttam 
élőben nyenyerét, dudát, s a magyar parasztság egyéb hangszereit, rendkívül tehetséges, szinte megszállott zenészekkel. 
Nyenyere, bőrduda, citera, tekerőlant, koboz, láncosbot, különböző furulyák: már a látványuk sem volt mindennapi, hát még, 
amikor megszólaltak! A Kákics együttes műsora átölelte szinte az egész magyarság parasztzenei kultúráját, a Kisalföld, a Rába 
dalaitól, egészen a moldvai csángók ízes-tréfás hangjaiig. Számomra a csúcsot Babot Dóra ízes tájszólásban előadott tréfás 
történetei jelentették: miért vetkőzött pucérra a huncut moldvai csángó öregasszony az ördög előtt? Dóra nemcsak szép volt, 
de természetes előadói közvetlensége magával ragadott: katartikus élmény volt, futkározott a hideg a hátamon.”

Fábián Juli  - Sárik Péter duó

Sárik Péter és Fábián Juli 2008 óta játszik együtt. Már az első koncertjük közönsége is hatalmas 
ovációval fogadta azt az örömöt és felszabadultságot, ahogy a két művész együtt él a színpadon. 
A köztük lévő különleges összhang páratlan lehetőségeket nyújt az improvizációra. A fekete 
hangú díva és a virtuóz jazz-zongoraművész 2011 novemberében mutatta be első közös albumát 
„FeelHarmony” címmel. A feldolgozáslemez igazi ínyencség nem csak a jazz szerelmesei, hanem a 
poprajongók számára is. A „FeelHarmony” a telt házas koncertek hangulatát idézi, ahol gyakran 
előfordul, hogy a két sztár még a legelegánsabb jazzklubok közönségét is táncra perdíti - nemhiába, 
a repertoár igen széles: legyen az egy olyan jazz örökzöld, mint a „Take Five”, egy olyan popklasszikus, 
mint „Ain’t No Sunshine”, vagy az Eric Clapton-féle „Change The World” feldolgozása – bármely slágerből vidám jazzt formálnak. 
Ízelítőnek ajánljuk fi gyelmébe a Black coff ee című dalt, amelyet itt tekinthet meg.

Közösségi hölgysátor

A sátorba egész napos, elsősorban hölgyeket érdeklő programokat szervezünk. Vannak olyan programok, amiket már 
megoszthatnánk Önnel, mert biztosan lesznek, de több programot még egyeztetünk, így következő hírlevelünkben, vagy a 
programfüzetben tesszük közzé.

Játékházak

7 faházba asztalokat, székeket és játékokat teszünk. Lesz hagyományos társasjáték, ügyességi, logikai és IQ játék, sakk és kártya is. 
Bízunk benne, hogy ez is lehetőséget teremt vendégeink között az ismerkedésre.

Következő hírlevelünk megjelenéséig a fontosabb információkról a „Hírek” oldalon tájékozódhat. Amennyiben kérdése merül fel a 
Professzori Klubbal kapcsolatban, kérjük, írjon a professzoriklub@mkb.hu e-mail címre. 

Amennyiben a továbbiakban nem kíván híreket, üzleti ajánlatokat kapni az MKB Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a telebankar@mkb.hu e-mail címen, vagy 
a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöldszámon. Hozzájárulását visszavonhatja postai úton is a Marketing célú megkeresések, MKB Bank Zrt, 1134 Budapest,  
Kassák Lajos u. 16-18. címre elküldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és születési dátumát.
Az MKB Bank Zrt. adatkezelésével kapcsolatban további információ a www.mkb.hu oldalon található, illetve a 06 40 333 666-os telefonszámon várjuk hívását. Adatkezelési azonosító szám: 01463.

Tisztelettel és üdvözlettel:

dr.

Májusi hírlevelünket korábban, május 12-ig kiküldjük, amelyben megtekintheti a rendezvény programfüzetét, és írunk a 
rendezvénnyel kapcsolatos fontos tudnivalókról, így például a buszok indulásáról, regisztrációról, fogathajtóversenyre történő 
jelentkezésről. A hírlevél kiküldését követő napon küldjük az elektronikus meghívót, és postára adjuk a nyomdai meghívót. Májusi 
hírlevelünket postai úton is eljuttatjuk klubtagjainknak.

Színházi ajánló

Bevezetőnkben azt írtuk, hogy elolvashatja Koltai Tamás rendhagyó ajánlóját. Miért írtuk, hogy 
rendhagyó? Írása az Örkény-centenáriumhoz, Örkény darabjaihoz kapcsolódik, és most egy olyan 
előadást ajánl az Ön fi gyelmébe, amely bár megtekinthető színházban is, ám a június 3-ai rendezvényünk 
vendégeinek is alkalma lesz rá. Reméljük, elnyeri tetszését Áron László Groteszk című önálló műsora, 
Örkény István műveiből. Koltai Tamás A vízen járó Örkény című írását ide kattintva olvashatja el.  

http://www.youtube.com/watch?v=0FgD4Mhupzw
http://www.mkb.hu/lakossagi/napi_penzugyek/professzori_klub/hirek/index.html
mailto:professzoriklub@mkb.hu
http://www.mkb.hu/dl/media/group_463afc792a1fd/group_4f06b8aa7ae65/item_3804.pdf

