
A  Hídépítő székház udvarára szervezett Kerti 
Parti hangulata sokakat vonzott, és az „ön-
jelölt” séfek mellett az jó étvágyú kollégák is 

megtalálhatták a számításaikat.
Az est alkalmával főképp a húsok és a fantázi-

adús pácok domináltak, de megtalálhatóak voltak a 
különböző saláták és a szemet gyönyörködtető sü-
temények is. A „terülj terülj” asztalkákról szinte bárki 
összeállíthatta magának a megfelelő menüt az ét-
rendjéhez illően. Sokat nevettünk együtt, és újból be-
bizonyosodott, fontos számunkra a csapatszellem.

Ezúton is köszönjük a szervezésbeni támogatást a 
Marketing és PR osztály munkatársainak!

A parti sikere után arra ösztönöztem a 
résztvevőket, mondják el a véleményüket:

„Szerintem jó kezdeményezés volt, ügyesen szerve-
zett és vidám hangulatú, jó ötlet a jövőben is hasonló 
rendezvények szervezése! :)”

(Lóczki Attila)

„A magam részéről nagyon jó kezdeményezés-
nek tartom az ilyen vagy az ehhez hasonló össze-
jöveteleket, amelyek lehetőséget teremtenek, hogy a 
megszokottól egy kicsit kötetlenebb, közvetlenebb han-
gulatban, módon is legyen lehetősége a dolgozóknak 

együtt lenni, értékes időt együtt tölteni. Ilyenkor jut 
idő egy kicsit megállni, beszélgetni, együtt pihenni, 
lazítani. Úgy tudom, akik ott voltak, szívesen jöt-
tek, vidáman, jól érezték magukat, és szívesen jönné-
nek újra. Én is! Hogy mennyire? Nem szeretek sütni/
főzni (inkább nagyon-nagyon nem szeretek), de izga-
lommal készültem erre az eseményre, pedig tudtam, 
hogy nem is igazán tudok részt venni – sajnos csak 
a végére érkeztem meg. Előző éjszaka sütöttem, lehet, 
hogy olyan is lett, de a »szeretném, hogy a többieknek 
finom lenne«, »benne volt a sütiben!« Szuper volt és 
jöhet a következő!”

(Szabó Szilvia)

„Szerintem jó volt.”
(Simsik Anna)

„Nagyon örültem a kezdeményezésnek, jó ötlet-
nek tartottam már az elején, hogy egy újabb al-
kalom »házon belül« az együttlétre, nem csupán 
munkakörülmények között.

Amit picit nehezményeztem, hogy hamar »be-
zárt a bazár« szívesen maradtam volna még a ke-
mény maggal.

Szuperül éreztük magunkat nagyon jó volt a tár-
saság és a hangulat is. Minden étel isteni finom volt 
és a Draxi pálinkája verhetetlen! :) Remélem jövőre is 

lesz ilyen összejövetel, ahol legalább ekkora létszám-
ban és ilyen hangulatban tölthetünk együtt néhány 
órát! És azt is remélem, hogy a következő alkalommal 
Nagy-Mélykuti Bence nem fogja szemetesnek hasz-
nálni a grillezőmet… :)”

(Szabó Balázs)

„Nagyon jó ötlet volt a kerti parti a csapatépítés 
elősegítésére. Remek lehetőség volt azon kollegákkal 
is beszélgetni és időt tölteni, akikkel az év során rit-
kábban találkozunk és beszélgetünk. Az új kollegák ré-
szére is egy jó alkalom volt a kötetlen ismerkedésre.

Nagyon változatos finom ételeket hoztak, készítet-
tek a résztvevők.”

(Kertész-Volczér Ildikó)

„Teljesen jó volt, volt minden. Jól éreztem magam. 
Lehet legközelebb is tartani ilyet.”

(Gál Péter)

„A jó kerti-party és grillezés ismérve:
Jó hangulatban, kellemes társaságban, friss-üde 

borral füstősnek lenni, finomakat enni… mindegy, hogy 
alulról felfelé vagy fentről lefelé, esetleg nyárson sül  
a hús… ez a Híd kerti-party!”

(Nagy-Mélykuti Bence)

Összeállította: Baranyi Réka

amikor éppen nem építünk...48

...Partizunk a kertben

„Mindenki azt eszik-iszik,  
amit hoz és ELKÉSZÍT!”

A farsangi buli pozitív fogadtatásán felbuzdulva, szeptember 28-án ismét nagyszerű 
kezdeményezésnek lehettünk részesei a Hídépítők Egyesületének szervezésében.

Az ötlet ezúttal is kreativitásuk kibontakoztatására ösztönözte a kollégákat, legfőképp  
a konyhaművészet terén.




