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partners 25 – a buli
Elôzô (303.) számunkban a partners 25. születésnapja

alkalmából már beszélgettünk Ratkovics Péterrel, a cég
tulajdonos-ügyvezetôjével.

Egy születésnap azonban nem múlhat el ünneplés
nélkül sem: természetesen a partners is hatalmas bulit
rendezett e negyed évszázad tiszteletére. A rendezvényre
2015. szeptember 10-én került sor, helyszínéül pedig a
Bugyiban található Forster Vadászkastély szolgált, amely
igazán festôi környezetet biztosított az ünnepséghez. A
több mint száz vendég között pedig nemcsak a partners
partnereivel találkozhattunk, hanem jelenlegi és régi
kollégáikkal, illetve szakmai barátaikkal is. 

Alapvetôen – ahogy a meghívóban is fogalmaztak – az
elmúlt 25 év legfontosabb eseményeit idézte fel a parti,
amelynek részeként interaktív játékokban próbálhatták ki
a vendégek, mennyire vannak „otthon” 25 évnyi retróban.
Emlékeznek-e, mi-
lyen zenét hallgat-
tunk, hogyan tán-
coltunk, mit hord-
tunk, melyek voltak
a „sláger” parfü-
mök, vagy éppen
milyen technikai
eszközöket és mire
használtunk. Azt
gondolom, nem
vagyok egyedül, aki rácsodálkozott, és jószerint ôskövü-
letnek tartotta ezeket az alig 25 éves dolgokat… Minden-
esetre, igencsak szórakoztató volt szembesülni velük!

A születésnapi parti „hivatalos” programjaként Rat-
kovics Péter idézte fel a partners elmúlt 25 évének leg-
fontosabb céges és szakmai eseményeit, nem elhallgatva

sem a sikereket, sem a nehézségeket. Részletesen beszélt
azokról az állomásokról, amelyeken keresztül az egykor
számítástechnikával foglalkozó cég mára a csomagoló-
anyag-gyártás, azon belül a flexó-elôkészítés területén a
legmeghatározóbbá vált, mint az ESKO kizárólagos hazai
képviselete. 
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Ishu Khurana Jana Blazickova
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A születésnapra természetesen
hivatalosak voltak a partners két leg-
nagyobb beszállítójának, az ESKO-

nak és DuPont Cyrel® üzlet-
ágának képviselôi is – Karsten
Nygaard, Hubert Steffan, Jana
Blazickova és Ishu Khurana –,
akik egy-egy elôadást is tartot-
tak. 

Miközben zajlottak az elô-
adások, elkészült a vacsora,
amely igazi magyaros ételeket
is felsorakoztatott – például
bográcsban fôtt marhalábszár-
pörkölt nokedlivel –, de a vendéglá-
tók azért gondoltak a könnyedebb
gasztronómia kedvelôire is. És ahogy

kell, innivaló is
akadt bôséggel:
pompás pálin-
kákból, nemes
borokból és jó-
fajta sörökbôl

válogathatott kedvére a társaság. Rend-
ben: üdítôitalok is voltak… A vacso-
rát követôen pedig elkezdôdhetett a
tánc: a talpalávalóról a Tutti Frutti
Duó mûfajokon átívelô repertoárja
gondoskodott. És persze, a szülinapi
torta sem maradt el: este tízkor gör-
dült be a mintegy százszeletes Sza-
mos-torta, tetején a partners logójá-
val, amit egyszerre hárman döftek
le… Az igencsak emelkedett hangu-
latú parti nagyjából hajnali kettôig
tartott, bár néhány kitartóbb ember
csak négy óra tájt tért nyugovóra. 

Nos, nyugodtan kijelenthetô, hogy
a partners és barátai igazán remekül
ünnepelték a cég 25. születésnapját. ■
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