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ELSŐ CSALÁDBARÁT 
SZÁLLODÁJA – 1996 ÓTA

Augsburgi-magyar összefogásból 
született meg az azóta is sikeresen 
működő szálloda, amely az évek során sok 
fejlesztésen esett át. A kezdeti célok mit 
sem változtak. 

A szálloda eredményes működése 
pedig a Magyar Kolping Családi Üdülési 
Alapítványon keresztül a kezdetektől fogva 
mozgatórugója több, szociális segítséget 
nyújtó projektnek is.

A Kolping Hotel húsz évvel ezelőtt 
nem azért vált családközpontúvá, mert 
nagyon alaposan felmérte a piacot, és 
úgy döntött, hogy ebből biztosan siker 
lesz. Egyszerűen ez volt FONTOS. 
Szállodánk névadója, Adolph Kolping 
egykor így fogalmazott: 
„A család sorsa – akár rövid-, akár 
hosszú távon nézve – meghatározza 
az ország sorsát.” 

1996-ban az országban elsőként 
vállalkoztunk arra, hogy 
a többgenerációs családi pihenés 

lehetőségét megvalósítsuk, és 
a pihenés alatt a család fontosságát, 
megerősítését és támogatását 
szolgáljuk.  Azóta sokan zászlójukra 
tűzték a családbarát jelzőt, hogy 
hosszabb-rövidebb ideig lengessék. Mi 
nem térünk le az eredeti útról, és húsz 
év tapasztalatával várjuk a családokat. 
Büszkeség mindannyiunknak, hogy 
a szálloda ilyen sok éve töretlenül 
fejlődik, és különleges válaszokat 
tudunk adni a szülők, nagyszülők, 
gyerekek kéréseire.

Érték – a család Érték – 
az összefogás

„Hiszek abban, hogy a magunk 
tökéletlensége ellenére csapatban 
képesek vagyunk a vendégek 
örömét, elégedettségét szolgáló erőt 
létrehozni.”

Baldauf Csaba 
szállodaigazgató

Családoknak 
szeretettel
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   12 millió  forint évente: a Magyar Kolping Szövetség 
tagságát támogatjuk családi üdülésekkel, kulturális 
programokkal, szakmai képzésekkel.

   12 millió forint évente: német partneralapítványunkon 
keresztül hátrányos sorsú gyerekek szeretetteljes 
pedagógiai nevelését és egészséges étkezését 
támogatjuk. 

   A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív 
Alapítványnak gyűjtünk eszköz- és 
műszerpark-fejlesztésre, illetve az orvosok és a nővérek 
továbbképzésére. 

   2010-ben támogatásunk révén jártak először 
bohócdoktorok a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán.
 

   2006-tól 2009-ig csaknem 1 millió 200 ezer forint 
adományt gyűjtöttünk a Piros Orr Bohócdoktorok 
Alapítvány számára.

   Csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat 
hagyományos „Tízezer Gyermek Karácsonya”, azaz 
„cipősdoboz” akciójához. 

   A Csodalámpa Alapítvánnyal együttműködve 
évente több alkalommal biztosítjuk a pihenést súlyos 
betegségben szenvedő gyermekeknek és családjuknak, 
hogy hozzájáruljunk a gyermekek gyógyulásához.

   Határokon túlra is elér a segítségünk: 2006 és 2009 
között azon (is) munkálkodtunk, hogy a székelyföldi 
magyarság egyik fontos találkozóhelye, Zetelaka 
temploma újra méltó dísze legyen a településnek. 
A 30 millió forintos támogatást a hotel saját forrásokból, 
jótékonysági vacsorák bevételeiből és partneri 
felajánlásokból finanszírozta, de munkatársaink is sokat 
segítettek az építőanyagok rakodásában, szállításában. 

Ezeken kívül még számos okot találtunk az évek során, 
amiért mozgósítottuk erőinket!

Érték        – a társadalmi szerepvállalás

Miért ragadott tollat 
Helmuth Kohl, 

német kancellár?

A szálloda - és rajta keresztül a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány - társadalmi szerepvállalása példaértékű. Tágabb 
és közvetlen környezetünknek számos módon nyújtunk támogatást a kezdetek óta, és ettől még a gazdasági válság sem 
tántorított el bennünket. Néhány ügy, amelyet sok más mellett fontosnak tartunk:

Mivel szállodánk 
tulajdonosa 
két közhasznú 

alapítvány, a bevétel egy 
részét mindig és biztosan 
jótékony célra fordítjuk. Húsz 
éve, minden évben: Önök 
minden itt eltöltött éjszakával 
támogatják ezeket a nemes 
célokat. Hálásan köszönjük!

1991-ben Dr. Korinek László, a Magyar Kolping 
Szövetség elnöke kezdeményezte egy családi 
üdülőközpont létrehozását. 1992 áprilisában 
Dr. Antall József miniszterelnök levélben fordult 
Helmuth Kohl német kancellárhoz, kérve 
az építkezés támogatását. 1992 júliusában 
megérkezett a támogató szándéknyilatkozat.

Hallott már a balatonfüredi Kolping 
Hotelről? 
Nem véletlen, hogy sosem hallott róla, hiszen 
már 1991-ben eldőlt, hogy a három lehetséges 
helyszín közül Alsópáhokra esik a választás. 
Füred és Várvölgy volt még versenyben. 

Családi hotel? Az meg micsoda? 
A nemzetközi Kolping mozgalom keretében 
már nagy hagyománya volt a családi 
üdülőbázisoknak és képzőközpontoknak.  
Amikor felmerült a gondolat, hogy 
Magyarországon is létrehozzanak egy 

találkozóhelyet, ahol a családok  
– szülők és gyermekek – együtt pihenhetnek. 
Az alapítókon kívül kevesen hittek a sikerben.

Három év gumicsizmában 
Az alapkőletétel 1993. október 30-án történt; 
majd megfeszített építkezős időszak után 
1996. október 6-án már az ünnepélyes 
megnyitónak örülhettünk. A jelenleg is 
igazgatóként dolgozó Baldauf Csaba már 
1994-ben, az építkezések alatt munkába állt. 
Ő így emlékszik vissza a nyitásra: „Az első 
vendégeket még gumicsizmában üdvözölhettem, 
hisz a próbaüzem már félig kész állapotban 
elindult.”

Járt már a Kolping utcában? 
1995. április 30-án kapta ezt a nevet a hotelt 
hátulról megkerülő utca. Érdemes arra sétálni, 
csodás a kilátás!

Rövid hírek 
a kezdetekről
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Érték – hűség és elhivatottság

Baldauf Csabát eredeti szakmája nem a szállodaiparba vezette volna; mérnökként 
először a hotel kivitelezéséért felelt. A hely azonban beszippantotta, és az ő keze 
alatt vált a Kolping Hotel az ország egyik legsikeresebb szállodájává. Díjai helyett 
szívesebben beszél arról, hogy négygyermekes édesapa (pedig díjból több van neki: 
Pro Turismo, Az Év Szállodása, Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés, 2 évben 
is beválogatták a turizmusra legnagyobb hatással bíró 50 legbefolyásosabb személy 
közé…). Sok emlékezetes pillanat köti a hotelhez. Az egyik legkedvesebb talán az, amikor 
egy munkamegbeszélés helyett a saját húszéves munkaviszonya megünneplésére 
szerveződött meglepetésünnepségbe csöppent… Werner Moritz a szálloda 

német ügyvezető igazgatója. 
Más fontos pozíciója mellett 
nálunk igazi háttérember. 
Ő a jó kapocs köztünk és 
a német tulajdonosok között: 
mindig nyitottsággal fordult 
a magyar kollégák felé. 
Korábban könnyű volt
felismerni: mindig volt nála egy 
notesz. Ma, háromgyerekes 
édesapaként már nem mindig 
van szabad keze jegyzetelni, de 
változatlan lelkesedéssel jelen 
van a mindennapjainkban.

Világviszonylatban is ritka, hogy egy szálloda élén a kezdetektől, 
évtizedeken át két vezető dolgozik együtt. 
Sőt: egyetértésben, egymást támogatva. Hihetetlen? Pedig így van.

Szállodaigazgatók

Nyitáskor a szállodának harminc dolgozója volt, ma 
százötvenketten vagyunk, és időszakosan további 
munkatársak is erősítik a csapatot. Tízen a kezdetek 
óta velünk vannak, és évről évre köszönthetjük az 
öt–tíz–tizenöt éve itt dolgozó kollégáinkat.

A munkatársak is tudják: a családbarát vendéglátás nagy öröm, de különösen is 
nehezített pálya. A hagyományos szállodai csapatot programszervezők, óvónők, 
gyerekanimátorok, edzők egészítik ki. Elsődleges erényük a türelem kell, hogy legyen, 

hiszen előfordul, hogy egyszerre kétszáz gyerek népesíti be a szállodát. Száguldó 
kismotorok, örökmozgó vendégek, speciális szükségletek percről percre. Nemcsak 
értenünk, hanem beszélnünk is kell a családok nyelvét.
A recepciós nem csupán kiadja a szobakulcsokat, hanem ismerősként köszönti 
a törzsvendégeket; a szobaasszony nem csupán kitakarít, hanem tiszta otthont teremt 
egy kisbaba érkezéséhez; a szakácsok nem csupán vacsorát készítenek, hanem akár 
liszt nélkül sütnek palacsintát, vagy laktózérzékeny gyerekeknek tálalják az ebédet. 
Mindenkire több feladat hárul.
Máshol a szobaasszony talán sosem hallott az orrszívó porszívóról, a karbantartó nem 
szerel babakocsit, a kertész nem etet kecskét, a felszolgáló nem cipel etetőszéket, 
a recepciós pedig biztosan nem tud az éjszaka közepén pelenkát nyomni a vendég 
kezébe. Nálunk ezek az „extrák” a mindennapi gyakorlat részét képezik, és minden 
kollégánk készen áll a feladatokra. 

Néha összedob 
egy ebédet 

A szállodaigazgató 
             aktívan részt vesz 
        a hotel életében. 

Néha elviszi 
Bobót futni 

Néha bohóc-
kodik kicsit 

Néha kipróbálja a szolgáltatásokat 

Néha szó szerint 
átveszi a vezetést
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Területi vezetők

Balla Barbara 
(Spa & Beauty Manager) – A Hanami Beauty 
& Spa nemrég nyitotta meg kapuit. Nagy 
öröm ez számunkra, mert komoly kihívásnak 
éreztük az elindítást. A központ élére egyrészt 
olyan munkatársat kerestünk, aki elkötelezett 
a szépség- és egészség-témában, másrészt 
olyat, akitől nem állnak távol 
a „biogondolatok”. Az új vezető már 
a nyitás előtt megkezdte a munkát. 
Csapatának összeállításakor számított 
a rutinos munkatársakra, és bizalmat 
szavazott a lelkes pályakezdőknek is. 
Három gyermek édesanyja.

Bán Lajos 
(Konyhafőnök) – Helyettesként kezdte nálunk, 
majd mestere nyomdokaiba lépve sok éve  
figyeli már izgatottan, hogy ízlik-e a vendégeknek 
a vacsora. Ő felel valamennyi éttermünkért. 
Kiváló ismerője a magyaros és a nemzetközi 
konyhának, otthonosan mozog a táplálékallergiák 
témájában, és bármikor összeállít egy 
műalkotásnak is beillő ünnepi menüt. 
Egy kisfia van.

Kéri Andor
(Recepcióvezető) – A kezdetek óta itt dolgozik. 
Joggal tarthatna igényt „a legtöbb vendéget név 
szerint ismerő munkatárs” címre. 
A törzsvendégeket messziről, ellenszélben is 
felismeri. Napjait többnyire hölgykoszorúban tölti; 
számláz, intézkedik, meghallgat, panaszt kezel 
rendületlenül. Ha van megoldás egy problémára, 
azt ő garantáltan megtalálja. Ha nincs, akkor 
készít egyet. Két gyermek édesapja.

Markóné Hosszú Katalin 
(Gazdasági vezető) – Gondos gazdaként 
őrködik minden fizetendő kötelezettségünk 
felett, és szemmel tartja a beérkező összegeket 
is. Fejből tud minden fontos elszámolási és 
bevallási határidőt, és álmából felébresztve is el 
tudja mondani a szálloda bankszámlaszámát, 
cégjegyzék számát, adószámát, regisztrációs 
számát… Két felnőtt gyermek büszke édesanyja.

Rozner Imre
 (Éttermi igazgató) – A vacsoránál gyakran kap 
„igazgatós” kérdéseket, mert sűrűn összekeverik 
a szállodaigazgatóval. Vele legtöbbször valóban 
valamelyik éttermünkben lehet találkozni. 
Egyszer egy kisfiú megkérdezte: „Anya, ez a bácsi 
melyik gyereknek az apukája? Ahányszor jövünk, 
ő mindig itt van.” Munkájának része az ételek, 
italok alapos ismerete, sokat tud a jó borokról, 
és szívesen beszél is róluk. Két nagy gyermeke 
mellé egy kislány érkezése tette teljessé 
a családját.

Sós Nándor 
(Műszaki vezető) – Kanyargós út vezetett 
a szálloda műszaki vezetői posztjához: ügyesen 
kormányozza a sok szakmát felölelő csapatát. 
Ők szerelik meg, ami elromlik, festenek, füvet 
nyírnak, virágot ültetnek… Rajtuk múlik, hogy
a szobákban hideg/meleg legyen, az uszoda vize 
tiszta legyen, minden és mindenhol működjön. 
Tervei szerint jó apuka lesz, addig is három 
kisgyerek nagybácsijaként szorgalmasan 
„gyakorol”.

Gerlei Éva 
(Programszervező) – Ha a vendégeink úgy 
érzik, a bőség zavarával küzdenek, amikor 
programot választanának, az Éva számlájára 
írható... Óvó nénik, animátorok, fitness edzők 
„pótanyja”… A kezdetektől itt dolgozik: ismer 
minden fát még csemete korából, tudja, 
hogy nézett ki a recepció, amikor az első 
vendég átlépte a küszöböt. Sok emléket őriz 
a hőskorból és a múlt hétről is. A vendégek 
között jár-kel, beszélget reggel-este. Önök 
is biztosan sokszor találkoztak már vele… 
Lánya, Boróka a szemünk előtt cseperedett 
nagylánnyá.

Leposa-Gecseg Ildikó
 (Marketingvezető) – Pályafutását a szálloda 
értékesítési osztályán kezdte, majd 
a marketing osztály látta nagy hasznát 
vidám személyiségének és elkötelezett 
munkabírásának. Jelenleg az éppen babázó 
munkatársakat is helyettesítve ő felel 
a szállodáról megjelenő minden cikkért, 
a weboldalért, hírlevélért, Facebook-üzenetért, 
prospektusért, szórólapért… 
Két kisfiú anyukája.

Palavics Alice 
(HK-vezető) – Hogy mi a HK? Housekeeping! 
Ez a talán titokzatos megnevezés fontos 
pozíciót takar, hiszen nélküle nem lenne 
a hotelben tiszta szoba, csillogó ablak, 
ropogósra vasalt törölköző, hófehér 
fürdőköpeny… Alice naponta sok kilométert 
gyalogol a szállodában (olyan tempóban, hogy 
utolérni is alig lehet), beszerzést intéz, pakol, 
ellenőriz, de az sem áll tőle távol, ha létra 
tetejére mászva törlőruhát kell ragadnia. 
Egy felnőtt fiú és egy kislány anyukája.

Sós Éva 
(Igazgatóhelyettes) – A szálloda második 
embereként minden területen rajta tartja 
a szemét. Egy részleget pedig kiemelt 
figyelemmel terelget, hiszen egy ideje 
értékesítési vezetőként is helytáll. Irányítása 
alatt az értékesítő csapat kidolgozza azokat 
a csomagokat, akciókat, amelyek miatt (is) 
érdemes bennünket választani és hozzánk 
visszatérni. Ők keresik mindenkinek 
a legmegfelelőbb szobát, válaszolnak 
a vendégek foglalási kéréseire, és a sok-sok 
apró kérdésre, amelyek útnak indulás előtt 
– főként az elsőgyermekes anyukákban – 
felmerülnek. Három kisgyermeke van.  

A szálloda igazgatója gyakran hangoztatja, hogy a kreativitást, a kitartást és az elkötelezettséget becsüli leginkább                       
a munkatársaiban. A szűkebb vezetői körbe érthetően ilyen embereket hívott meg. Többségük sok éve dolgozik a szállodában. 
Nézzük, hány terület összehangolt munkájára van szükség, hogy vendégeink kényelmesen pihenjenek:
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Terrortámadás érte New Yorkot, 
két eltérített utasszállító repülőgép 
csapódott a World Trade Center 
ikertornyaiba, melyek később 
összeomlottak. 

Bevalljuk, ekkor még munkaidőben is mindenki 
az amerikai híreket figyelte.  Közben nálunk szerencsére 
sokkal örömtelibb események történtek. Utolsók között 
kaptunk engedélyt saját termálkút fúrására. A kutat, 
melyet ma is megtalálhatnak a Hanami recepciója előtt, 
Geiszbühl Mihályról neveztük el.

Készpénzként is forgalomba 
került az euró, amely 
tizenkét országban váltotta 
fel a korábbi nemzeti 
valutákat.

II. János Pál pápa Magyarországon járt.  Felmerült a szálloda megépítésének gondolata.

Elindult a két legnagyobb magyar kereskedelmi 
televízió (RTL Klub, TV2).

Akár a tévék is hírt adhattak volna arról, hogy máris újítottunk: megnyitottuk 
az egészségközpontot a szállodában. (A mai élményfürdő és a Hanami 
elődje természetesen még egészen másképp nézett ki, mint ma.)

Bill Clinton lett az amerikai elnök.
Mi is választottunk – mégpedig neveket, mert elkészültek az apartmanházak: István, Gizella 
és Ulrich. Átadtuk a recepció, valamint az étterem épületét is. Megérkeztek az első vendégek!

Magyarországon is jól látható volt 
a teljes napfogyatkozás.

A napfogyatkozást már az újonnan átadott Erzsébet-apartmanházból 
is megcsodálhatták a vendégek. Akkoriban egyedülálló szemléletről tett 
tanúbizonyságot az, hogy egy teljes épületet szenteljünk a családok igényeinek.

A szent koronát ünnepélyesen 
átszállították a Nemzeti Múzeumból 
a Parlamentbe.

A második évezred vége új kezdet volt számunkra: megépült az első nyolc bioház, 
és átadtuk a szabadtéri élményfürdőt.

Tizenkét háznyira bővült 
a biofalu, és egyéb 

bővítések is zajlottak a wellness 
központban és az étteremben: 

ez utóbbi két télikerttel 
gazdagodott.

Érték – a befektetett munka
Az elmúlt évtizedekben szinte állandóan zajlott a szálloda fejlesztése. Csak az utóbbi néhány évben több mint hárommilliárd forintot 
fordítottunk bővítésekre, szolgáltatásfejlesztésre. Ennek eredményeképpen 2016-ra, a húszéves jubileumra a szálloda elérheti szinte 
végleges formáját. A beruházások nagy részét saját erőből végeztük, de három alkalommal uniós támogatást is nyertünk.

Hatalmas öröm számunkra, hogy Önök is visszaigazolják a munkánkat. A fejlesztések során figyelembe vettük vendégeink 
visszajelzéseit, igényeit, meglátásait. Egyik vendégünk így fogalmazott: „Lehet, hogy nem olcsó a Kolping, de ránk költik 
a bevételt.”

A fejlesztések főbb állomásai:

       Ez történt a világban         Ez történt a Kolpingban  

1991

1993

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

Az aggteleki cseppkőbarlangokat 
a világörökség részévé nyilvánították.

Elkészült a mintaszoba! Mai szemmel nézve nem 
ébreszt leküzdhetetlen vágyat az ott alvásra, de 
akkor igazán különlegesnek számított!

Bejelentették, hogy a World Wide Web, 
azaz a világháló mindenki számára 
szabad és ingyenes.

Hol voltunk még attól, hogy a szállodának saját honlapja legyen? 
Pedig kiírhattuk volna rá: Alapkőletétel 1993. október 30-án, 
Dr. Surján László népjóléti miniszter és Dr. Szendi József veszprémi 
érsek részvételével.
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Angela Merkel német kancellár először 
látogatott Magyarországra.

Izgalmas programokkal fogadhattuk volna a kancellár asszonyt, hiszen ekkor 
adtuk át a gokartpályát, sőt a Mihály-kút frissen gyógyvízzé nyilvánított vizével is 
koccinthattunk volna.

Első alkalommal rendeztek 
futball-világbajnokságot az afrikai 
kontinensen. A vuvuzela azóta tartozik 
az emberiség alapélményei közé…

Felix Baumgartner ejtőernyős ugrás során átlépte 
a hangsebességet. Október 14-én harminckilenc kilométer 
magasból ugrott ki, négy perc tizenkilenc másodpercet töltött 
szabadesésben, végül sikeresen földet ért.

Németország 1:0-ra nyert a brazíliai labdarúgó vb döntőjében 
Argentína ellen.
Elindult a budapesti metró negyedik vonala a Kelenföld vasútállomás 
és a Keleti pályaudvar között (2006 és 2014 között épült).

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 

2014

2015

Barack Obama lett az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke, majd 
ugyanebben az évben 
Nobel-békedíjat kapott.

Kate Middleton és Vilmos brit királyi herceg 
esküvőjére figyelt a világ. Az eseményt akár 
kétmilliárdan is nézhették az egész világon.

XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy lemond 
tisztségéről. Utódját, Ferencet a Time magazin 
2013 végén az év emberének választotta. Ferenc 
az első egyházfő az amerikai kontinensről 
és a déli félgömbről, valamint az első nem 
európai pápa III. Gergely óta.

Hosszú Katinka a kazanyi vizes világbajnokságon 
200 méter vegyesen világcsúccsal győzött.

Amíg Amerika az elnökválasztás lázában égett, bennünket 
az építkezés izzasztott meg. Fogtuk magunkat, és építettünk 
egy föld alatti kávézót… Így tudtuk megoldani, hogy a szülők 
Bobóországhoz közel, mégis nyugodtan tudjanak egymással 
néhány szót váltani. Ugyancsak a felnőttekre gondoltunk, 
amikor átadtuk az új termálfürdőt és uszodát, amely csendet 
és gyerekmentes perceket jelent a szusszanásra vágyóknak.

A mi saját világszámunk az volt, hogy határidőre befejeződött az Ulrich-ház 
teljes felújítása. A kétágyas szobák átalakítása mellett négy exkluzív 
lakosztály is készült. A szobákhoz interaktív élményfolyosó vezet a természet 
motívumaival.

Sosem mondtunk le arról, hogy a szálloda szépség-, 
és egészségközpontja elnyerje méltó formáját. 
Büszkén ízlelgettük a szót az ünnepélyes átadás 
előtt: HANAMI. Ezzel párhuzamosan befejeződött 
egy újabb apartmanház felújítása, és a családi 
élményfürdő is kívül-belül megújult. Mozgalmas év 
volt… El is döntöttük: 2014-ben juszt sem építkezünk!

Mi is hamarosan úszni fogunk… a munkában. Újabb beruházást 
készítünk elő, hogy a szálloda étterme is megfiatalodott külsővel 
fogadja a vendégeket, ezzel lezárva egy fontos fejlesztési szakaszt.
A szálloda 2016-ban teljes pompájában ünnepelheti húszéves jubileumát.

Nem éppen intergalaktikus hír, de nekünk nagy öröm volt: végre 
minden szobába beköltözött a WIFI.

Mi is kicsit elfáradtunk, mintha évek óta metrót építenénk… Kis időre 
abba is hagytuk az építkezést. A meglévő dolgokon végeztük el 
az utolsó simításokat, helyükre kerültek az apróságok, dekorációk, 
és készültek a tervek a következő fejlesztési fázisra.

Értékes pillanatok Fontos értékmérő a szálloda munkatársai számára, hogy a vendégek és a szakma 
 is elismeri az elvégzett munkájukat. Íme, néhány nagy pillanat az elmúlt évekből:

  „Premium Quality Hotel” díj „Health & 
Spa” kategóriában, Fit Reisen utazási iroda 

  Certificate of Excellence díj, Trip Advisor 

  TOP10 családi és a TOP10 barátságos 
szálláshely, Utazok.hu 

  az „Év családbarát szállodája” díj, 
Utazó Magazin 

  Travellers’ Choice díj, Tripadvisor 
 

  Kiválóság Díj, Booking.com 

  Superbrands cím 

  elismerő oklevél, HolidayCheck.com 
 

  Magyar Turizmus Minőségi Díj 
 

  Zala megye legeredményesebb 
vállalkozásai közé kerültünk 
 

  Az új, egységes– európai Hotelstars 
Union szállodaminősítő rendszerben 
négycsillagos minősítés  

  A legjobb családbarát szállodák között 
– a Németországban összeállított listában 
a Kolping Hotel az egyetlen magyar hotel 

  Az Unió környezetvédelmi címkéje, 
az EU Eco Label kitüntetés 
 

  Zöld Szálloda, Magyar 
Szállodaszövetség 
 

  „OK für Kids” minősítés, 
TÜV Service Check 

  Hévízi Tradicionális Kúra minősítés

Magyarországon is elindult a Facebook. 

Magyarországon bemutatták az 1956-os forradalom ötvenedik 
évfordulójára készített Szabadság, szerelem című filmet.

Igazán filmbe illő, mozgalmas évünk volt: kibővítettük és átalakítottuk 
Bobóországot, uniós normáknak megfelelő kalandjátszóteret és babajátszóteret 
adtunk át, megnyitottuk a Bobó Barátai Mini Farmot, és megépült a szabadtéri 
babapancsoló speciális medencéje.

Egymás után posztolhattuk volna az újdonságokat: 
•  Felújítottuk az Erzsébet-ház családi apartmanjait.
•  Elkészült az erdei kalandpark kötélpályával, kilátó- és mászótoronnyal. 
•  Átadtuk az önkiszolgáló éttermet a családi élményfürdő szomszédságában.

Mark Zuckerberg megalapította a Facebookot. A mi közösségépítésünkhöz a negyedik csillaggal tudtunk hozzájárulni.

Ha már alapélmény: nálunk ez folyosó képében testesült 
meg; ekkor adtuk át az elsőt. A felújított István-ház vadonatúj 
apartmanjaihoz vezet ezentúl kalandos út: léggömböktől mini 
benzinkútig. Érdemes műanyag motorra pattanni!
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Ignácz Erika 
belsőépítész. Jó néhány éve ő álmodja új 
formába a szálloda minden talpalatnyi helyét. 
Neki köszönhetjük az élményfolyosókat, 
a kedvesen tekergő szerelmes üzeneteket 
a hálószobákban, a szállodai piacon 
egyedülálló megoldású családi lakosztályokat, 
a Hanami Beauty & Spa különleges 
belsőépítészeti megoldásait… 
és még annyi mindent.

Geiszbühl Mihály 
nélkül a Kolping Hotel nem jöhetett volna létre. 
Fiatal nyugdíjasként több mint húsz éve igent 
mondott a német és a Nemzetközi Kolping 
Szövetség felkérésére, hogy segítsen 
az alsópáhoki üdülő létrehozásában. 
Az alapítvány ügyvezetőjeként felügyelte az 
építést, a finanszírozást, az egyeztetést 
a különböző hivatalok és intézmények között. 
Tette ezt fáradhatatlan lelkesedéssel, kellő 
humorral és hatalmas kitartással.

Julia Junk  
az augsburgi Kolping Képző Központ titkárnője, aki 
személyzet hiányában felvette az első foglalásokat. 
Aztán a Kolping Tours utazási iroda alakulásakor 
már hivatalból küldte hozzánk a vendégeket. 
Ma már szinte legenda, hogy a kezdetekben 
a foglalásokat négyzetrácsos papírlapon vezette. 
Ha változás volt, elővette a hibajavítót. Bizonyos 
helyeken komoly vastagsága volt a papírnak…

Dr. Korinek László 
volt a Magyar Kolping Szövetség elnöke 1990 és 
1998 között. 1991-ben ő kezdeményezte a családi 
üdülőközpont megépítését, amely húsz évvel később 
a Kolping Hotellé fejlődött.

Makk István és Bocsarov András 
építészek, akik megnyerték a szálloda tervezésére 
kiírt tendert. Meg tudták valósítani azt az eredeti 
elképzelést, hogy tájba simuló, légies épületegyüttest 
készítsenek, ahol csak pár lépés a szobából 
a természet, és az épületek körbeölelik 
a biztonságos, zárt parkot. Munkájuk mellé azóta 
több építész is letette névjegyét, és ebből 
az összmunkából született mindenki örömére 
a ma látható épületegyüttes.

Alois Zeller 
az augsburgi egyházmegye prézese, a Magyar 
Kolping Családi Üdülési Alapítvány kuratóriumának 
tagja.  Zeller atya 2004 óta – Josef Hosp prézes atya 
utódaként – tölti be ezt a posztot, kapcsolata 
a szállodával azonban már 1996-ban kezdődött. 
Egy német kisváros papjaként szervezett 
Szombathelyre egy kirándulócsoportot, és 
természetesen ellátogattak a félig kész Kolping 
Hotelbe is. Azóta is rendszeres vendégünk, hol 
munkaügyben, hol lelki hét vezetőjeként – utóbbira 
nagylétszámú „fan-klubja“ is követi. Talán 
az egyetlen augsburgi kollégánk, aki leggyakrabban 
vonattal közlekedik. Hazáig kb. 4 átszállással, ezáltal 
nem kis feladat elé állítva a keszthelyi vasútállomás 
pénztárosát. 

Szabó János 
a Magyar Kolping Családi és Üdülési Alapítvány 
ügyvezetője, a Magyar Kolping Szövetség 
gazdasági vezetője. Minden fejlesztésben részt 
vett, a pályázatok pontos elszámolása nélküle 
nem sikerülhetett volna. Szívügye a társadalmi 
szerepvállalás, és sokat tesz azért, hogy a hotel 
sikerén keresztül a Kolping Szövetség tagsága is 
támogatást kapjon pályázatok formájában.

Monsignore Josef Hosp 
az augsburgi egyházmegye prézese, közben 
1987-2004 között a Magyar Kolping Családi 
Üdülési Alapítvány kuratóriumának is tagja. 
Hosp atya a kezdetektől részt vett a szálloda 
létrehozásában, ő álmodta meg a központi épületben 
található csodálatos kápolnát. Ha már megálmodta, 
nagy gondot is fordított arra, hogy az ide látogató 
vendégek, főként Kolping-csoportok rendszeresen 
igénybe is vegyék szentmise, meditáció, lelki 
programok céljából. Több mint 10 éve nyugdíjba 
vonult, de hazájában a mai napig is gyakran 
helyettesíti, kisegíti utódját a lelki szolgálatban. 

Gebhard Kaiser
az augsburgi Kolping Képzőközpont elnöke. 
Bár már 1995 óta tagja az intézménynek, elnöknek 
2012-ben választották. Azóta tagja a Kolping Hotel 
Kft. felügyelőbizottságának, ill. a Magyar Kolping 
Családi Üdülési Alapítvány kuratóriumának is. 
Bátran elmondhatjuk, hogy szállodánkba tett első 
látogatásától kezdve igazi rajongónkká is vált. 
Elkötelezett túrázóként feleségével az egész 
falut, a környező dombokat és a szomszédos 
településeket is bejárta, majd egy évvel később 
már igazi háromgenerációs nyaralást szervezett 
hozzánk  gyerekekkel, unokákkal. 

Joachim Lehmann 
ügyvezetőként 39 éve felépítette az augsburgi 
Kolping Képzőközpontot, valamint a hozzá 
tartozó intézményeket. Széleskörű kapcsolatai 
és elismertsége révén nagy részt vállalt a Kolping 
Hotel megépítéséhez szükséges költségek 
előteremtésében (szövetségi és bajor minisztériumok, 
különböző egyéb szervezetek, Kolping-egyesületek 
stb.). Gyakran járt a szállodában, és a jó gazda alapos 
szemével nézett körül. Híresek voltak a „jegyzetei“, 
amiket egy-egy látogatása után küldött. És valahogy 
mindig jogosak voltak az észrevételei.  

Matthias Stegmeir 
az augsburgi Kolping Alapítvány ügyvezetője 
1974-től 2009-ig a Kolping Hotel Kft. 
felügyelőbizottságának elnöke, szintén 2015-ig 
a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány 
kuratóriumának tagja. Szállodánk létrejöttét 
a kezdetek óta szívügyének tekintette. Az építkezésnél, 
majd azt követően az összes fejlesztésnél ötleteivel, 
véleményével segítette munkánkat. Kezdetben 
gyermekeivel, majd néhány évvel ezelőtt már 
nagyszülőkként élvezhették háromgenerációs 
szolgáltatásainkat. Mindig is azt hangoztatta, 
hogy az alsópáhoki hotel a világ második legjobb 
szállodája. Az első ugyanis a wertachi (bajor) Kolping-
üdülő, ahol évtizedeket töltött el ügyvezetőként. 

Dr. Schwillinger Ferenc
reumatológus és fizioterápiás főorvos, aki 
húsz éve vezeti terápiával részlegünket. 
Tapasztalt asszisztensekkel és szakképzett 
gyógytornászokkal együtt több ezer vendégünknek 
segített már mozgásszervi panaszaik enyhítésében. 
Beválasztották Hévíz orvos nagykövetei közé, így 
azon is dolgozik, hogy a hazai és külföldi orvosokat 
megismertesse a hévízi terápiával.

Fontos emberekről 
A-tól Z-ig

Minden munkatársunk fontos. Csak akkor működünk jól, ha mindannyian 
együtt, egy irányba haladunk. Azokon kívül, akik napi munkájukkal 
tesznek hozzá sikereinkhez, sokat köszönhetünk azoknak, akik munkája 
fontos mérföldköveket tett le a Kolping Hotel történelmének útjára. Egy 
könyv is kevés lenne, hogy mindenkit név szerint felsoroljunk. Hálás 
köszönettel gondolunk azokra a támogatóinkra is, akiket itt most 
helyszűke miatt nem tudtunk külön bemutatni.
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Jééé, tényleg családbarát!

Egyedülálló fejlesztések!

          Szeretjük a családokat. 
Nem csak nyáron és a hosszú hétvégéken.
      Nem csak azokat, akik beférnek egy kétágyas szobába.
Nem csak azokat, akik kifogástalanul végigülnek egy vacsorát.
                            Nem csak azokat, akik csendben pihennek.
                                      Nem csak azokat, 
         akik szeretnek a környéken kirándulni.
                        Szeretjük a családokat. 

                                                   Tényleg.

…kiáltanak fel olykor a vendégeink. Meglepődnek, hogy nemcsak beszélünk a családokról és az ő kényelmükről. Nem csoda: 
sajnos divat lett családbarátnak titulálni különböző szállodákat, hiszen a jelző valóban hívogató – még akkor is, ha csupán 
hangzatos ígéret. Sajnos úgy látjuk, a családbarát jelző veszít erejéből, mert ma már bárki bármire ráaggathatja (meg is teszi), 
és sok vendég csalódásának forrása a reklámszlogenként puffogtatott családbarátság.

Bátran állíthatjuk, hogy a Kolpinghoz 
hasonló mennyiségű beruházást 
még senki sem tett a családok 
érdekében a hazai piacon. Persze 
egy-két ötletünket le lehet másolni 
(láttunk már szállodásokat kezükben 
jegyzettömbbel a programjainkon), 
de a nagy egész, annak minden apró 

finomságával, érzékeny részletével 
nem utánozható. Csodát tenni mi sem 
tudunk, de az biztos, hogy van húszévnyi 
előnyünk – és egyedi módszerünk. 
Nincsenek viszont központi irányelvek, 
vagyis senki nem mondja meg, merre 
menjünk. Mi magunk vagyunk a fejlődés 
motorja. Mi is családban élünk, értően 

hallgatjuk meg a vendégek kéréseit, 
sőt nekünk is van naponta jó néhány 
ötletünk. Beszélgetünk itt a helyszínen, 
és online is folyamatosan (Ön már követ 
bennünket a Facebookon?). Elszántan 
felvállaljuk a különböző korosztályok 
pihenésével járó szépségeket és 
nehézségeket.

  Olyan családi lakosztályokat hoztunk létre, ahol 
a gyerekeknek külön GYEREKszobájuk van. Nem 
felnőttszoba pótággyal. Vagy két összenyitható szoba. 
Színes-szagos gyerekbirodalom. Így a szülőknek este 
nem kell suttogva ülni a pótágyon alvó gyerek mellett. 

  Az István-ház apartmanjainak és az Ulrich-ház szobáinak 
átépítése során a konnektorokba a hagyományosnál 
komolyabb és biztonságosabb gyerekzárakat építettünk be. 
(A szerkezet kívülről nem látható, de ott van!)

  Családi lakosztályainkban alapfelszereltség a bébiőr. 
Talán semmiségnek tűnik, hiszen szinte minden kisbabás 

háztartásban megtalálható már. Ide viszont olyan 
különlegeset kellett találnunk, amelyik képes megbirkózni 
a domborzati viszonyokkal és a távolsággal.

  Azok az egygyerekes családok, akik megelégszenek 
egy kétágyas szobával, 2015 óta olyan, kifejezetten 
gyerekeknek tervezett pótágyat használhatnak, amely 
nem foglalja el a fél szobát.

  A szállodában csaknem kilencven babakocsi 
várja a családokat, hogy ezzel is csökkentsük 
a becsomagolnivaló holmi mennyiségét. 
Van testvérbabakocsink is.

  Élményfolyosóink az országban egyedülállóak. 
Még esős időben sem unalmas a séta, ha szembejön 
a mesebeli róka, a holló és még a sajt is; vagy akár meg 
lehet tankolni a kismotort a különleges benzinkúton…

  A szobákhoz közeli babakonyhák teljes felszereltséggel, 
éjjel-nappal az anyukák rendelkezésére állnak. 
Mikrohullámú sütő pedig minden szobában van.

Szállás

©Kolping Hotel****Spa&Family Resort.All Rights Reserved.
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  Sok szállodában van etetőszék. Néhány. 
Nálunk hetvenhat darab van – csak az étteremben. 
További hatvanhárom pedig – a családi lakosztályokban. 
Praktikusan elrejtettük őket a szekrénybe, hogy csak 
akkor foglaljanak helyet, ha szükség van rájuk.

  Néhány üveg bébiétel az éttermi kínálatban már nem 
számít különleges törődésnek. Mi igyekszünk ennél sokkal 
többet adni. Minden vacsoránál van húsos püré, amit különös 
gondossággal készítünk. Kímélő eljárással 80 °C-on főzzük 
meg a zöldségeket, így szép, élénk színűek és vitamindúsak 
maradnak. A vacsora kínálatát minden este gyümölcspüré is 
erősíti. Valódi, friss, lehetőleg helyi idénygyümölcsből.

  A különböző táplálék-intoleranciában szenvedők 
fogadására is alaposan felkészültünk. Legyen az tejfehérje-, 
tojás-, gluténérzékenység, laktóz intolerancia vagy 
szójaallergia, szakácsaink a legnagyobb odafigyelés mellett 
készítik el alternatív hozzávalókból a kreatív fogásokat. 

Étkezés

Programok
  Játszóház szinte minden sarkon van. De vajon máshol 

is gondolnak-e arra, hogy a legkisebbeknek külön 
birodalmuk legyen? Hogy a meseolvasás is mesésebb, 
ha egy igazi mesekuckóban lehet hallgatni a történeteket? 
Hogy véletlenül se kelljen extra pénzt fizetni az itt töltött 
időért?

  Gyerekfelügyelőket sok szálloda alkalmaz. Szerintünk 
nagy különbség van egy felügyelő és egy kedves óvó 
néni között. Ő ugyanis nem csupán arra ügyel, hogy egy 

bizonyos ajtón ne menjen ki a gyermek, hanem arra is, 
hogy ha már bent marad, otthon érezze magát: ért 
a gyerekek nyelvén és tartalmas programokba vonja be 
őket – minden nap, legalább nyolc órában.

  Programok sokaságát szervezzük az év 365 napján. 
Nem csak akkor, ha ünnepi hétvége van. A szokásos 
szállodai programok mellé eleinte programhétvégéket 
találtunk ki. Aztán elindult néhány témahét. Majd szinte 
egybefolytak a témahetek, jelenleg pedig gyakran már 

több fut párhuzamosan – és egytől egyig díjmentesen. 
Számunkra a legnagyobb öröm, ha élményt tudunk adni 
Önöknek.

  Sokat kerestünk, de egyelőre nem találtunk még 
egy olyan helyet az országban, ahol az egy és három év 
közötti gyerekekre díjmentesen vigyázna szakképzett óvó 
néni minden nap, akár három órában. Nálunk 
a gyerekfelügyelet nem hároméves kortól indul.

Wellness
  Vannak szállodák, ahol a szobáktól folyosó vezet 

a nagy, nyilvános fürdőbe. A sokcsúszdás, nagytornyos 
vízi birodalmakkal nem tudunk versenyezni. De ha Ön 
nem szereti a sportcsarnoknyi vizet és a nagy tömeget, 
akkor az élményfürdőnket biztosan díjazni fogja. 
Van benne babapancsoló, vizes játszótér és csúszda is.

  A családbarát fejlesztések sorába illeszkedik 
a gyerekmentes felnőtt-wellnessünk. Hogy miért? Mert 
a szülőknek is szükségük van kikapcsolódásra, feltöltődésre, 
csendre, egymással való találkozásra. Amíg a gyermekek 
Bobóországban játszanak, a szülők lelkiismeret-furdalás 
nélkül fedezhetik fel újra a kettesben töltött idő szépségét.

  Jártunkban-keltünkben azt tapasztaljuk: még ma sem 
mindenhol alapvető, hogy a babapancsolóban és 
a homokozóban a gyerekek naptól védve játszhassanak. 
Mi már az átadáskor árnyas helyszíneket terveztünk.

Soha ne a büfépulton keressék 
a speciális étkeket. Forduljanak 
szakácsainkhoz, akik egyedileg 

készítik el Önöknek. Így biztosak 
lehetnek abban, hogy az ételt, amelyet 
felszolgálunk, az utolsó összetevőjéig 
ellenőrizte a séf.
Tudták, hogy nálunk Bobó születésnapi 
tortájából is készül gluténmentes és 
laktózmentes változat is?



  Felkészültünk arra, hogy gyakrabban kell karbantartási 
munkákra gondolni, mint a szállodákban általában: 
majdnem mindennapos vendég a festő, hogy a maszatos 
kezek nyomait eltüntesse a falakról, folyosókról.

  Lényegesen több berendezési tárgyat veszünk, 
mint ami egy 4 csillagos hoteltől elvárható lenne:   

nagyfelhasználók vagyunk biliből, WC-szűkítőből, 
zsámolyból, babakádból, gyerekétkészletből, előkéből…

  Rengeteg apróság kellhet még egy család 
pihenéséhez. Ezek hiánya csak akkor derül ki, ha hirtelen 
valóban szükség van rájuk: babahordozó, bicikli-utánfutó, 
orrszívó porszívó és társai. Nálunk ez sem probléma.

  A csábító hirdetésekben a gyerekkedvezmények 
olykor becsapósak is lehetnek. Csak akkor jár, 
ha a csemete a szülőkkel alszik pótágyon? Milyen 
szolgáltatásokat tartalmaz az alapár, és miért kell külön 
fizetni? Nálunk a pihenés költsége tervezhető, és benne 
vannak a hotelben szervezett programok is.

Fontos Apróságok 

Nincs akadály!
  Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgássérült vendégek 

kényelmére. A négy, számukra kialakított szobában 
a tágasabb elrendezés mellett speciálisan felszerelt 
fürdőszobát készítettünk elő. 

  Gondoltunk a kerekesszékesekre és a babakocsit toló 
vendégekre is: az épületen belüli közlekedést könnyítik 
az akadálymentes folyosók, liftek és az automata ajtók. 

  A park egész területét utak hálózzák be, a lépcsők 
mellé pedig szerpentineket építettünk, hogy a domborzati 
viszonyok se okozzanak nehézséget.

  Különleges szolgáltatásunk, a TopChair – ez jelenleg 
az egyetlen Magyarországon –: a kerekesszékesek 
és mozgássérültek közlekedését teszi biztonságossá 
emelkedőkön, lépcsőkön, küszöbökön egyaránt.

 A fürdőben medencelifttel várjuk a kerekesszékeseket.

  Nem csak a mozgásukban korlátozottakra gondoltunk. 
A hallókészüléket viselők számára a recepción 
mobil indukciós hurokerősítőt helyeztünk el, mely 
rádiófrekvencián keresztül felerősített hangot sugároz 
a hallókészülék számára.

A Kolping Hotel a munkatársak számára is családbarát. 
Sokan azt mondják, ez lehetetlen, hiszen a vendéglátó 
szakma fizikailag és lelkileg egyaránt igénybe 

veszi a dolgozókat. Arra törekszünk, hogy a munkatársak 
minél kevésbé érezzék a szezonalitás, a fokozott 
terhelés, a stressz, a túlórák, a rendszertelen életmód, a hétvégi 
munka felőrlő hatását. Egyrészt így érhetjük el, hogy 
mindenki a maximumot nyújtsa a saját szakterületén, másrészt 
csak így várhatjuk el, hogy pozitív kisugárzásuk a vendégekre 
is jó hatással legyen. Vannak közös eseményeink, amikor mi 
vagyunk a vendégek, és együtt – valahol máshol – vacsorázunk. 
Van, hogy a gyerekeink is találkoznak egymással, sőt még Bobóval 
is. Ez a szálloda nem rideg munkahely. Ha néha felbukkan egy 
dolgozó a vendégek között civilben, az nem a véletlen műve.

Akinek gyermeke van, aki családban él, bizonyára sokkal jobban 
érti és átérzi a családok igényeit és szempontjait. Ezért aztán 
számunkra a gyermekes munkavállalók hozzáadott értéket 
jelentenek, nem pedig hátrányt. Ezt a felismerést a kollégák 
toborzásánál és megtartásánál is szem előtt tartjuk.

A Kolping Hotel törekvéseit a Három Királyfi és Három 
Királylány Mozgalom által 2014-ben kiírt Családbarát vállalat 
pályázaton különdíjjal értékelték. De talán az egyik legnagyobb 
elismerésünk, hogy a vendégek gyakran keresnek meg bennünket, 
amikor az időközben felcseperedett, vendéglátósnak tanuló 
gyermekeiknek gyakorlati helyet keresnek. Hiszen ahol jó 
vendégnek lenni, ott biztosan jó dolgozni is.

Jó lehet itt dolgozni,
egész évben nyaralás!
Ami a vendégeknek a vágyott úti cél, az nekünk munkahely, ahol az év legnagyobb részét 
töltjük. Talán nem minden nap tudunk rácsodálkozni a park szépségére, a reggel hangjaira vagy 
a levegőben szálló illatokra, de néha megállunk, és büszkén körbenézünk.
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Táncra perdültünk

Ittunk fejenként 
tizenöt kávét

Talicskában szolgáltuk fel 
a vacsorát

Újraélesztettünk, mentettünk

Valóban, ilyet nem lehet 
minden munkahelyen csinálni!

2006-ban olyan vállalkozásra adtuk a fejünket, amelyre ma is mosolyogva emlékszünk vissza. A szállodában 
dolgozó területi vezetők – többségében erősen botlábúak minimális táncolós múlttal rendelkezők – 
összefogtunk, hogy a tízéves jubileumra közös táncot adjunk elő. Rengeteget gyakoroltunk, a palotás 
zenéjére aludtunk el, álmodtunk és ébredtünk fel; munka előtt, munka után is gyakoroltunk (néha helyette 
is…), és végül VASTAPS volt a jutalmunk!

Összeültünk, és egyik nap tizenöt csésze kávét 
ittunk fejenként. Vállaltuk az „áldozatot”, hogy 
megtaláljuk az igazit. Amelyet ma már Ön is 
megkóstolhat a reggelinél, újságolvasáshoz, 
sütihez, csobbanás előtt vagy után… Gondolta 
volna, hogy egy év alatt egy tonna (!) kávé 
fogy el a hotelben? Persze nem azért, mert mi 
minden nap megiszunk 15 csészével.

Szeretünk meglepőek és ötletesek lenni. A tízéves jubileum ünnepi 
vacsorájánál elhatároztuk, hogy felidézzük az építkezés hangulatát. 
A felszolgálók munkavédelmi sisakot húztak, talicskába rakták 
a vacsorát, és a raklapokból tákolt asztalokra tálalták.

Szerencsére nem élesben, és reméljük, soha nem is lesz rá szükségünk. 
Ettől még felkészültek akarunk lenni. Magyarországon egyedülálló 
módon speciális elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettünk részt. 
A képzés komoly segítséget nyújt abban, hogy hatékonyabban tudjunk 
segíteni a szülőknek, ha gyermekük vészhelyzetbe kerül, és bátran 
cselekedjünk, ha baj van. 

A Nemzetközi Kolping Szövetség 31. Közgyűlésének 
adhattunk helyszínt 2007-ben. Ötvenhárom ország 
háromszázhúsz küldötte találkozott egymással. Örömteli 
kihívást jelentett a hatalmas rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolítása. Azzal leptük meg őket, hogy „lábuk elé 
tettük a világot”. Óriási puzzledarabokból összeraktuk 
a Föld országait, és köszöntöttük azokat az országokat, 
amelyek képviseltették magukat a világtalálkozón.

Megtöltöttük a fegyvert, felsorakoztunk a kijelölt 
helyen, majd határozottan célba vettük… az Ulrich-házat. 
Erre a vidám szertartásra invitáltuk a vendég gyerekeket 
is, hogy festékkel töltött vízipisztolyok segítségével 
színezzük be a kiürített épület falát. Utánunk felsorakozott 
a nehéztüzérség is: a szakmunkások teljes erővel 
nekiláttak az épület felújításának.

2015-ben a gyönyörű virág mellett extra műsorral is készültek szállodánk férfi tagjai, hogy 
nőnap alkalmából elkápráztassák a hölgy dolgozókat. A felkészülésre fordított energiát és 
a figyelmességet ezúton is köszönjük!

Óriás puzzle-t 
raktunk munkaidőben

Összefirkáltunk egy 
épületet kívülről

Dalra fakadtunk és meghatódtunk

Lufiba rejtettünk 
üzenetet

A tizenöt éves jubileumunk ünneplésekor lufi volt 
az asztali dekoráció, amelyre előzetesen cetlit kötöttünk. 
A cetlire a nevünket írtuk, és a sok lufit egyszerre 
a magasba engedtük – azzal az üzenettel, hogy 
aki megtalálja, küldje vissza. Ő is jól jár, és a lufit 
elengedő is boldog lesz.
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Generációk 
számokban

Kulisszák mögött

  Öröm, hogy sok családnak tudunk 
felejthetetlen pihenést biztosítani. Egy 
évben egy közepes méretű város lakossága 
fordul meg nálunk: nagyjából 25.000 
vendég, közötte csaknem 7.000 magyar 
családdal.

  Előfordult, hogy egyszerre 505-en 
pihentek a szállodában. Ez azt jelenti, hogy 
minden pótágy, kiságy és strandmatrac 
foglalt volt. Még a szomszéd szállodákból 
kölcsönkértek is.

  Bármennyi gyermek van 
is a szállodában, mindenkinek jut tartalmas 
szórakozási lehetőség. Egyszerre akár 
235 gyerek is lehet a vendégek között: 
ugye nem kell magyaráznunk, hogy milyen 
komoly felkészülést igényel ez?

  Volt olyan család, amelyik 13 saját 
gyerekkel jött el pihenni.

  Legfiatalabb vendégünk egy tíznapos 
kisbaba volt, aki sokadik gyermekként 
érkezett a családba, és a rutinos szülők 
bátran indultak vele Alsópáhokra.

  A legtöbbször visszatérő 
törzsvendégünk 43 alkalommal pihent 
a szállodában.

  Az idősebbek is szívesen választják 
a hotelt úti célnak. Volt olyan német csoport, 
amelyben a csoportvezető bácsi volt 
a legfiatalabb a maga 84 évével…

  2015. április 1-jére különleges, bolondok 
napi akciót hirdettünk. Csak azon a napon 
100 forint/gyerek áron lehetett foglalni. 
Egy igazán szemfüles család rögtön le is 
csapott az akcióra: két felnőtt és tizenegy 
gyermekük érkezett hozzánk 
(a tizenegyedik még pocakban volt velük). 
Az akciót mintha csak nekik találtuk volna ki: 
165.000 forintot fizettek a félmilliós költség 
helyett. 70% engedményt kaptak! Ugye, hogy 
megéri figyelni Facebook oldalunkat?

A hévízi fürdőkultúra gyógyító 
hatása Európa-szerte legendás, 
gyógyulni vágyók tömegét 
vonzza a Balaton nyugati csücske 
mellé. Nem meglepő, hogy a tavat 
és vele együtt a tradicionális hévízi 
gyógyászatot hungarikummá 
nyilvánították.

Büszkén mondhatjuk, hogy mi is 
megkaptuk a jogot a Hévízi Tradicionális 
Kúra hivatalos képviseletére. Szállodánk 
hévízi alapokon nyugvó, gyógyterápiás 

kezelései (iszappakolás, súlyfürdő, 
gyógymasszázsok, ivókúra) házhoz 
hozzák a gyógyvíz jótékony hatását. 

Saját kútból, 320 m mélyről érkező, 
34 °C-os minősített gyógyvizünk 
fürdőkúraként rendszeresen 
alkalmazva enyhíti a reuma, az 
artritisz vagy a csontritkulás okozta 
mozgásszervi panaszokat, de baleseti 
és műtéti utókezelésre, izomlazításra 
is kiválóan alkalmas. Sőt, a hölgyek 
változó kori nehézségeit is könnyítheti.

Rendszeresen tartunk olyan háznéző programot, 
amikor a vendégek bepillanthatnak a kulisszák mögé. 
Egy alkalommal hetvenhárman jelentkeztek a sétára: 
ezt látva a sokat próbált programszervezőnk 
szemöldöke is felszaladt – és úgy maradt.

Nem csak a nagy létszám lehet emlékezetes. 
Rendszeresen szervezünk magyar nyelvórát 
németeknek. 1997-ben egy alkalommal egyetlen fő 
jelent meg a kiírt időpontban (a minimális létszám 
három fő), de annyira lelkes és érdeklődő volt, hogy 
programszervezőnknek nem volt szíve elküldeni: 
természetesen megtartotta neki az órát, amely két és fél 
órásra sikeredett. A végén megkérdezte vendégünket, 
hogy visszatalál-e a szobájába (mivel időközben 
beesteledett, és néhány ajtót bezártak már), amikor 
kiderült, hogy ő nem is a vendégünk, hanem Hévízről jött 
át nézelődni, de annyira felkeltette az érdeklődését 
a program, hogy itt ragadt.

Egy átlagos nyári napon fél tíz és fél tizenegy között 
nyolcvan–százan fordulnak meg az oviban, hogy 
a barkácsprogramon részt vegyenek, és saját készítésű 
aprósággal távozzanak. 

Volt, hogy egyszerre huszonhat gyereket bíztak 
a szülők az óvó nénikre. Ez még egy összeszokott
óvodai csoportban is komoly kihívást jelentene, nemhogy 
itt, ahol a vegyes csoport nemcsak az életkorok, hanem 
a nemzetek keveredését is jelenti – olyan gyerekekkel, 
akik életükben először látják egymást.

Egy nyári vacsoránál átlag hét-nyolc tányér fogy 
fejenként… Ilyenkor bizony nagy szükség van 
a Mercinkre (Mercedes-árú mosogatógép), amely másfél 
perc alatt mosogatja, fertőtleníti és szárítja a tányérokat. 

Ha már az étteremnél tartunk, ott igazán nagy számok 
szerepelnek a szakácskönyvben. Végy harminc kiló 
marhahúst… süsd meg hamburgernek. Még kevés is lesz 
egy estére.

Tudják-e, melyik étel receptjét kérik el 
leggyakrabban a vendégek? Sosem találnák 
ki: a tejbegrízét. Mert valahogy finomabb, 
mint az otthoni. Egy nyári estén tizenöt 
liter a legkevesebb, amennyi elfogy belőle.

A recepción mindig zajlik az élet: egy átlagos napon 
száztízszer csendül meg a telefon. 

Újratervezés! A szobákat az átépítések miatt többször 
kellett újraszámozni, emiatt a törzsvendégeket mindig 
meg kell nyugtatnunk, hogy ugyanott laknak majd, 
mint a legutóbb, csak épp a szoba száma változott.

A csárda teraszán található diófa az egyik 
legkedvesebb a szívünknek. Ő volt itt előbb, mi 
ügyesen körbeépítettük, és nagyon örülünk, hogy 
azóta is jól van. Szépsége mellett az egyik legnagyobb 
kihívás is ehhez a fához kötődik számunkra: a tövében 
található kavicsok rendre elvándorolnak… 
A kis csúszdához, az asztalok alá, a recepcióhoz, de 
egyes darabok talán még messzebbre is merészkednek… 
Nincs ötletük, hogyan lehetne megfékezni a kis 
utazókat?

Recepcióvezetőnk húszéves tapasztalattal különös 
időjárási megfigyelést tett: a panaszos vendégek 
száma és az aktuális hőmérséklet között  
– ahogy a jogászok mondják – feltűnő az arányosság.

Mosodánk is nagyban játszik! Évente két és fél millió 
liter vízre van szükségünk ahhoz, hogy mindent 
kimossunk. Két nagyteljesítményű mosógépünk van, 
de nemigen jut nekik pihenőidő. Egy évben több mint 
százharminc tonna ruhát mosunk ki.

A szálloda mini újságja, a Páhok Post a kezdetektől 
a reggelinél köszönti a vendégeket. El tudják képzelni, 
hogyan készült, amikor még nem volt számítógép? 
Húsz évvel ezelőtt kolléganőnk az újságból kivágott 
egy időjárás-jelentést és egy viccet, ráragasztotta 
egy papírlapra, írt és rajzolt mellé valamit, 
lefénymásolta, és már készen is volt a napindító sajtó!

Egyik legérdekesebb fellépőnk Mutyi bohóc: sokan 
hozzá kapcsolják foglalásukat. Mások meg épp 
ellenkezőleg: őt akarják mindenképpen elkerülni. 
Így szép a világ: ki-ki eldöntheti, minek örül 
leginkább.

Világhírű 
szomszéd
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Megér 
egy mosolyt

Építkezünk, tehát vagyunk

„Aha, az a Kopling 
Hotel Alsómohokon! 
Azt ismerjük!”

Belátjuk, se a település neve, se a szálloda neve nem egyszerű, főleg a külföldi 
fülnek. A nyitás után (amikor még a Németországból érkező vendégek zsebében 
sem volt GPS) gyakran előfordult, hogy a recepción kis cetlire fel kellett írni: 
ALSÓPÁHOK. Oda kell visszatalálni.
De a határokon belül is feladjuk a leckét, és számos vicces megoldás születik. 
Szerencsére a postásunk már rutinos, és nem bizonytalanodik el a címzettet illetően 
akkor sem, ha ezt látja a borítékon:

Sőt: „Kolping Hotel Family Frost & Spa”, és még cifrább megoldások sokasága. 
Van, amelyik még a nyomdafestéket sem tűri… Azt talán mondanunk sem kell, 
hogy „Tisztelt Kolping Úr!” még ma is sok levelet kap…
Amikor a felülnézeti fotónkkal egy turisztikai kiállításon mutatjuk be a szállodát, 
gyakran kapjuk meg a kérdést – „Jó, jó, a falut látom, de ebből a sok házból melyik 
a hotel?”

Az eddigiekből is jól látható, hogy 
az eltelt húsz év alatt egyszer sem dőltünk 
hátra elégedetten. Ma már szinte semmi 
sem tükrözi a kezdeti állapotokat. Valamit 
mindig építettünk, felújítottunk, bővítettünk, 
újragondoltunk. Lassan talán körbe is érünk, 
és a húszéves hotel egységesen, jó formában 
ünnepelhet. 
Minden bútort, burkolatot, kiegészítőt mi 
választottunk, személyesen jártunk sok-sok 
boltban, sőt gyárakban, hogy kipróbáljuk, 
teszteljük, nyomon kövessük az egyedi 
gyártású tárgyakat. Minden tele volt 
termékmintákkal, és emiatt néha az irodák 
is inkább bemutatóteremhez hasonlítottak. 
Öröm, hogy vendégeink gyakran viszik 

magukkal a nálunk látott ötleteket saját 
otthonukba.

Azt is be kell vallanunk, hogy nem minden 
építkezés volt gondtalan sétagalopp. 
Mi is gazdagodtunk ráncokban és ősz 
hajszálakban, és minden bizonnyal akad olyan 
mesterember is, aki örökre emlékezetébe 
véste a Kolpingban töltött napokat.

Ha apróhirdetésben keresnénk utólag 
a megfelelő szakit, valahogy így hangozna:

plafonra és falra ragasztandó romantikus 
üzenet precíz elhelyezéséhez szakembert 

keresünk! 

Pihent nyakizmok, és extra erős ragasztó elengedhetetlen! 

aki olyan hosszú folyosót 
tud építeni domboldalra, 
amit szinte nem is lehet.

Jelige: Száraz lábbal az Ulrichból 

az élményfürdőbe! Ígérjük, 

nemsokára építünk félútra egy 

másik fürdőt!

Hómunkásokat 

keresünk nagy 
mennyiségű hó 
kilapátolására. 

A munkavégzés helye: 
Kolping Hotel, családi 

élményfürdő medencéje. 

(2013. március 15-én tetőcsere miatt fedél 
nélkül maradt az élményfürdő abban 

a bizonyos váratlan, hatalmas, márciusi 
hóban.)

Frissen megnyitott 
szépségközpontunkba vezető 

lépcsősor burkolására keressük 
azt az ügyes mestert, aki néhány 
éjszaka alatt sok ezer „kavicsot” 

felvarázsolna 
a falra. 

Jelige: A Nappal együtt 
a vendég is felkel!

Egyedileg 
tervezett tapéta 

ragasztására 
keressük azt 

a szakembert, aki 
hosszú távon 

a falon tudja tartani 
a dekorációt. 

Eddigi rekord: fél nap.

Guiness-rekord 
mennyiségű kis mütyür 
tárolására szeretnénk 

szekrényt rendelni. 

Meg polcot. Meg vitrint. Meg még 
néhány szekrényt. Vitrin is kell, 

mondtuk már? És kérjük, tegnapra 
hozza a kész bútort, mert a vízilovak 

sokasága már kifolyik 
a programszervezőnk irodájából.

is kerestetik, hogy letörölgesse 
a víziló figurát, a fogkefe-vízilovat, 

a vízilovas poharat, a vízilóval 
díszített tolltartót, a víziló perselyt, 

a vízilovas társasjátékot… és 
a hozzá tartozó polcokat, 
szekrényeket, vitrineket.

 Éves állás, napi 8 óra, 3142 db víziló.

Ugyanitt  
türelmes takarítónő 

keresünk vállalkozót. 
Amit adunk: kihívásokkal 

teli munka sok-sok szállodai 
szobában. 

Jelige: Párhuzamost, merőlegest 
hiába keres a falakban.

Csigavonalban 

Statikus szakember 
kerestetik

Beépített bútorok 
készítésére 

Coolping

Call-Ping

Kuplung

Cemping 

Holding

Copling

Kipling 

Cording

Hotel

Recepción: „Tessék mondani, nem adott 
le valaki egy cumit? Elhagytuk. Fekete, 
halálfejes.”

Vendég kérése a kollégákhoz: „Tegyenek 
már ki egy papírt valahova, és írják rá, hogy 
a gyerekek hét óra után csendesedjenek 
el, mert zavarják a mi gyerekeinket az 
alvásban.”

Szüreten német (városi) néni:
– Elnézést, de egész idő alatt a szemembe 
süt a nap, alig tudok így dolgozni!
– Tessék esetleg háttal állni a napnak. Na ugye…

Recepción a vendég ezzel a kéréssel fordult 
az ott tartózkodó férfi kollégánkhoz:
– Tudna nekem egy szárnyas betétet adni?

– Recepció, jó napot kívánok!
– Tudnának kölcsönadni egy 36-os 
sportcipőt? A 111-es szobába kellene 
felhozni.

„Én vagyok itt a vendég. A pénzemért, 
ha akarok, akár lezárt területen is 
közlekedhetek.”

Német bácsi bement a fodrászatba, és 
kérte a kolléganőt, hogy szíveskedjen neki 
megmutatni a bajuszvágóját. A fodrászunk 
furcsállta ugyan, de azt gondolta, igazi 
borotva-gourmet-val hozta össze a sors, hát 
megmutatta neki. Hősünk közelebb lépett 
a tükörhöz, rendbe szedte a szakállát, 
a művelet végén kirázta a szerkezetből 

a fölös szakállforgácsot, letette a pultra, 
majd az ajtóból visszanézve hanyagul 
megkérdezte: „Ezért most tartozom Önnek 
bármivel is?” A kolléganőnek segítettünk 
becsukni a tátva maradt száját. Viszont 
mindjárt szóltunk az éttermi kollégáknak, 
hogy ma egyetlen kíváncsiskodónak se 
mutassák meg a sörcsapot.

        −  Itt állok a tornateremben, ki van írva, 
hogy gerinctorna 11-kor, itt meg senki sincs.
        −  Jó napot kívánok, hölgyem, a heti 
programban az áll, hogy 11-kor vízi torna 
van. Tessék átmenni az uszodába, még eléri.
        − NEM IGAZ, én azt olvastam, hogy 
gerinctorna.
        − És hol tetszett olvasni?
        − A napi újságban.
        − Abban is vízi torna szerepel, itt van 
előttem egy példány.
        − Akkor biztos az e-mail, amit érkezés 
előtt kaptam.
        − Pillanat türelmet… Nem, hölgyem, 
abban is vízi torna áll mára.
        − Jó, akkor nem tudom hol, de 
VALAHOL azt olvastam!
        − Tudja, kb. tíz éve az a gyakorlat, hogy 
11-kor vízi torna van.

        − Hát akkor ez a mai nap kivétel. 
Egggészen bizzzzzztos vagyok 
bennnnne, hogy 11-re gerinctornát 
hííííííííírdettek, és ragaszkodom hozzá, érti?
        − Persze, értem. Lehet, hogy mégis 
Ön téved, mert azért az gyanús, hogy 
sem az edző, sem pedig más vendég 
nincs a teremben.
        − Na, ez mindennek a teteje. Kifizetek 
egy vagon pénzt a nyaralásért, és még 
engem néznek hülyének.
        − Nem nézzük Önt hülyének, csak 
próbáljuk az esetleges hiba forrását 
megtalálni.
        − Akkor keressék csak, de nélkülem, 
mert az biztos, hogy én azt olvastam 
VALAHOL, hogy most gerinctorna 
van, és kész.
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Áhhhh, úgyse, 
olvassa el senki!

Önök kérték – mi megvalósítottuk 

Ami gyakran elhangzik, de (még) nem tudtuk megvalósítani

A hotel átlagos érdemjegye az elmúlt egy 
évben a magyar vendégek osztályzata 
alapján (5-ös skálán)

Legyen óra a családi élményfürdőben.

Legyen lift az összes lakóépületben.

Legyen úszómedence!

Ezt sajnos nem tudjuk a közeljövőre ígérni. Domborzat–Kolping Hotel: 1–0.

Jól hangzik, de azért mi bízunk benne, hogy ami a domborzati viszonyok miatt 
egyik oldalon nehézség, az másik oldalon éppen szépsége a helynek.

Ideális helyzet lenne, ha 24 órás ügyeletben lenne a hotelben gyerekorvos, baleseti sebész 
és fül-orr-gégész. Sajnos egyelőre nem tudjuk megoldani. De bármi is a gond, a recepción 
segítenek, hogy a lehető leghamarabb szakszerű ellátáshoz jussanak a vendégeink.

Támogató légkört szeretnénk teremteni. Ahol (majdnem) mindent szabad. Hiszen talán pont 
ezt szeretik bennünk Önök is. Ahhoz, hogy az itt töltött napok valóban mindenki számára 
pihentetőek legyenek, az Önök együttműködésére is szükségünk van.

Tudjuk már rég, hogy az „egész munkaidős” Bobó reális lehetőség. Csak 
nagyon halkan jegyezzük meg, hogy a gyerekektől kapott rengeteg szeretet 
ellenére sem lehetne álomállásként meghirdetni.

Képzeljük csak el, hogy mutatna ez a park 
közepén… talán majd… egyszer… a föld alatt…

Erre sajnos nincs ráhatásunk. Nekünk már fel sem tűnik… De tökéletesen megértjük, 
hogy ez a helyi szokás zavaró lehet a másféle „zajokhoz” szokott fülnek.

Ha nincs is nyitva egész nap, a menetrendet mindig rugalmasan alakítjuk 
attól függően, hány vendégünk van, és milyen korúak a gyerekek.

Hosszabban tartson nyitva a fitness terem.

Legyenek egészségesebb ételek 
a gyerekbüfében és az uszodai étteremben.

Mindig vannak olyan apróságok, amik még 
így is hiányoznak a szobából.

Legyen nyitva egész nap a Bobó Café.

Legyen műfüves focipálya.

Sokat kellett rá várni, de igazán méltó megoldás született.

Utólag kellett kivitelezőt találnunk, aki a lépcsőház közepére bevarázsol egy 
liftet. Sikerült! Nem csak a babakocsisok nagy örömére.

A domborzati viszonyok többször is nem várt nehézségek elé 
állítottak bennünket. Nem mondjuk, hogy elsőre, de megoldottuk.

A nyitás óta igényük az úszóknak. Öröm, hogy lehetőségünk volt megvalósítani. 
Sőt: egész fürdőrészleget építettünk, ahol minden a felnőttek kikapcsolódásáról szól.

Legyen mozgólépcső 
a recepciótól az étteremig.

Legyen a hotelben 
gyógyszertár és orvos.

„Mondják meg a többi vendégnek, hogy 
viselkedjenek rendesen!”

Jó lenne, ha Bobó óránként felbukkanna.

Az Erzsébet-házból legyen közvetlen 
folyosó a wellness központba.

Ne harangozzanak a templomban.

Legyen egész nap nyitva a gokart pálya, 
kötélpálya, mászófal…

A szobai zárak mágnesesre cserélése után könnyen meg tudtuk 
oldani, hogy a fitness terem ajtaja szobakártyával legyen nyitható. 
Sportoljon, amikor Önnek megfelel.

Már több helyen sikerült megvalósítani, és további cseréket is tervezünk. Tudjuk, hogy mindenki 
a recepció dupla ajtaját cserélné le legszívesebben. Szeretnénk hamarosan jó hírről beszámolni.

Megpróbáltuk, hiszen mi is örülnénk neki. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy hiába teszünk ki teljes 
kiőrlésű tésztából készült túrós tésztát, wellness salátát, szinte érintetlenül kell visszavinnünk. 
A milánói spagetti és a pizza viszont sosem marad meg. Nehéz jó döntést hozni.

Erre többször tettünk kísérletet, mert tényleg sokan kérték, de amikor 
nyitva voltunk, magányosak voltak a kollégák az üres kávézóban.

Hogy még kényelmesebbé tegyük nyaralásukat, az Önök kérésére vásároltunk éjszakai irányfényeket, 
csúszásgátlót a zuhanyzókba és leesésgátlót a gyerekágyakhoz, valamint fejvédőt a legkisebb babák ágyába. 
Akinek ezekre szüksége van, a recepción díjmentesen kölcsönözheti.

Évekig nézegettük a régi, füves pálya hepehupáit. 2014-ben 
örömmel adtuk át a modern, műfüves pályát a focirajongóknak.

a Booking.com-on foglalók:            8,5 (10-es skála) 

a Tripadvisor látogatói:                      4,5 (5-ös skála)

a Holidaycheck.de-n:                         5,3 (6-os skála)

Így pontoztak még bennünket4,7

Gondolta volna, hogy a kérdőívekre a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk? 2002 óta számoljuk, azóta 
csaknem 42.000 kérdőívet kaptunk vissza kitöltve. Annak örülünk, ha egyre több válasznál kapunk 
részletes indoklást. És nem csupán egy ember dolga nálunk a kérdőívek olvasása. Munkatársaink alig 
várják a kérdőívek összesítését hónap végén, hogy lássák, hogyan teljesítettünk, Önök hogyan értékelték 
munkánkat. Egy-egy havi összesítés akár 40–50 oldal is lehet! A dicsérő sorokból töltekezünk, 
a kritikákból építkezünk. Minden vendég javaslata fontos, és a jó ötleteket rendszeresen meg is valósítjuk.

Legyenek zárhatóak a szobaajtók belülről.
Bennünket is kötnek a tűzvédelmi szabályok, de közben megértjük a szülők aggodalmát is, hogy a leleményes gyerekek 
egyetlen pillanat alatt „meglóghatnak”. Keressük a biztos (és szabályos) megoldást, hogy mindenki nyugodtan alhasson.

Legyen összekötve a recepció is a többi épülettel zárt folyosón.

Legyen wifi mindenhol.

Legyenek automata ajtók a házakban.
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Önök írták

Élménymérő
 vagy  ? Válasszon! Reméljük, sok a , mert mi ezt 

szeretnénk Önnek adni:

voltak nagy, közös családi pillanatok

önmagamra is jutott idő

levették a programszervezés gondját a vállamról

magunk mögött hagytuk a hétköznapok feladatait 

jó volt rácsodálkozni egymásra

viszünk magunkkal erőt adó emlékeket 

visszavágyunk, visszatérünk

 
Legtöbbször azt dicsérik meg a vendégek, 
hogy a személyzet minden tagja mosolyog. Sőt, 
volt, aki azt írta: „szíven ütötte” a személyzet 
kedvessége. Ennyire nem természetes 
már a híres magyar vendégszeretet?

A munkatársakra leggyakrabban 
ezeket a jelzőket használják: kedves, rugalmas, 
segítőkész…

Gyakran kiemelik a vendégek: jól esik nekik, 
hogy az óvónők megjegyzik a gyerekek nevét, 
és visszatéréskor ismerősként üdvözlik őket.

Köszönjük annak a vendégnek, aki így 
fogalmazott: családbarát minden cm2-en és 
minden egyes pillanatban. Valami hasonló 
szlogenen gondolkozunk már egy ideje!

Újra és újra azt olvassuk, hogy akik először 
jönnek hozzánk, már sokat hallottak rólunk, és 
hatalmas várakozással, egyfajta csodavárással 
indulnak neki a nálunk töltött pihenésnek. 
Nagy feladat ez nekünk, és a legjobb, amikor 
sikerül az elvárásokat beteljesítenünk.

Másik kedvenc szülői elismerésünk: végre 
egy nyaralás, ahonnan nem fáradtabban 
mennek haza, mint ahogy jöttek…

Alapvető célunk, hogy ne egy szállodalánc 
magabiztos sztenderdjével, hanem egyéni, 
kreatív megoldásainkkal forduljunk a vendégek 
felé. Mikor azt olvassuk a kérdőívben: 

meglepődve tapasztalták, hogy a hely 
nélkülözte a nagy hotelekre jellemző 
személytelenséget, akkor örömmel nézünk 
össze: az üzenetünk célba ért.

„Ezt látni kell!” – hangzik el gyakran. Ha Ön is 
így gondolja, vigye jó hírünket, és látogasson el 
hozzánk újra és újra.

Hónapról hónapra legalább 300 vendég 
veszi a fáradságot, hogy a kérdőívben 
megfogalmazza a kollégákról szóló 
véleményét. Külön öröm számunkra, ha valakit 
név szerint is megjegyeznek!

„Nem kellett a napi rutinnal foglalkozni.” 
„Gyerekkel utazni nem könnyű dolog. Önök ezt 
nagyon sok ponton megkönnyítették.” Zene 
füleinknek. Hiszen ezek a fő célok.

Arra is kapunk néha „panaszt”, hogy 
annyi volt a program, hogy nem értek oda 
mindenhova, és nem sikerült mindent 
kipróbálni. Kívánhatnánk ennél többet?

Ilyen volt – Ilyen lett

2016

Isten 
hozott!

Ezzel a köszöntéssel kezdtük meg kampányunkat. 
Régen hagyomány volt a kisbabás otthonokat zászlóval 
megjelölni, hiszen a közösségnek is érték, öröm volt egy 
kisbaba születése. 
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
Babazászló-projektjét megismerve elhatároztuk,
hogy minden újszülött tiszteletére – akik a köszöntéskor
még nem múltak el 6 hetesek – zászlót húzunk egy
teljes éven át. Nem titkolt célunk, hogy a zászló minden 
nap lobogjon az újszülöttek köszöntésére, és egy virtuális 
térképen a születések helyszíneit is jelöljük.

A legjobb felkészülés, 

a lehető legjobb 

szándék és 

a legnagyobb 

gondosság mellett 

is előfordul, hogy 

hibázunk. És valóban 

valami nem úgy, 

nem akkor, nem 

annyira… mint ahogy 

ígértük. Elromlik, 

eltörik, elmarad… 

túl sós, ízetlen vagy 

elfogyott… esetleg túl 

hideg, vagy nagyon 

meleg… Néha 

a körülmények 

„fognak össze” 

ellenünk, de bizony 

van, hogy egyszerűen 

mi, a dolgozók, 

az emberek hibázunk. 

Sajnáljuk! Tényleg 

szeretnénk jól 

csinálni. Azért 

ugye látszik, hogy 

igyekszünk?

Ide kívánkozik 

egy mondat…



Családok 
vagyunk

– 4 jubileumi meglepetés
4 évszak 

52 hét – 52 híres ember és a családja

12 hónap 
– 12 nagy előadás

Ötvenkét híres ember jön el hozzánk a családjával, hogy részt vegyenek a hotel ünnepi 
évének programsorozatában. Kicsit szeretnénk kimozdítani őket abból, amit minden nap 
csinálnak, és létrehozni találkozásokat, egymásra csodálkozást: hogy pl. az énekes milyen jól 
olvas mesét, a színésznő ügyesen bánik a ragasztópisztollyal, a sportoló pedig igazán sokat tud 
a kertészkedésről. Lesznek köztük kis- és nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők 
és patchwork családok, babásak és kamaszokat nevelők, vagy épp kicsit és nagyot egyszerre 
szeretők. Sokfélék lesznek. Akár pont olyanok, mint az Ön családja. Szeretné megtudni, hogy kik 
ők, és mi fontos számukra a családi pihenésben?

Igazán komoly témákkal készülünk. Élmény és gyarapodás–ez is 
lehetne a mottónk. Szeretnénk együtt gondolkodni Önökkel és 12 
meghívott előadónkkal ilyen témákról: a család mint megtartó erő, 
a család mint konfliktusforrás, a család mint a közösség alapja … 
és még számos érdekesség. Ígérjük, alaposan körbejárjuk a témát.

2016

… olimpiai bajnok tornász, az év 
férfisportolója

… a Katona József Színház színésznője, 
akit több népszerű filmben is láthattunk 

(S.O.S szerelem, 9 és ½ randi, stb.)

… a Kossuth-díjas magyar népzenei 
együttesből

… etnográfus, folklorista, énekes, 
egyetemi oktató

… színésznő, aki egy ideje már 
gyerekeknek is énekel és blogot ír 

anyukáknak

… a birtokigazgató, borász, aki volt 
már az év kedvelt borásza, a Borászok 

Borásza, és az év bortermelője is

… az író, aki sokat tud a különböző 
családmodellekről (is)

… akinek hangja ismerős 
lehet a Kossuth adóról 

… zongoraművész házaspár 

és MÉG 
SOKAN 
MÁSOK!

ŐK ITT 
LESZNEK!

… újságíró, műsorvezető, sportriporter, 
kommentátor

… olimpiai ezüstérmes kézilabdázó

… mesemondó, népmesegyűjtő, 
folklórkutató

… mesekutató, író, kritikus, esszéista, 
etnográfus

… világhírű divattervező

… Karinthy-gyűrűs magyar humorista, 
író, a hazai stand-up comedy egyik 

képviselője

… színésznő, akit sok más mellett 
az Üvegtigrisből ismerhetünk, és 
meseterápiás lemezt is készített

… világbajnok testépítő és édesanya 

… egy személyben színész, énekes, 
szövegíró, zeneszerző, műsorvezető, 

rendező

… klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta 

… énekesnő, született lázadó, a hazai 
alternatív színtér emblematikus, 

meghatározó képviselője

… EMeRTon-díjas magyar színésznő, 
musicalénekes

… József Attila-díjas magyar költő

… hétszeres magyar bajnok ökölvívó

… a Játékszín művésznője

A 152 munkatársnak összesen 126 tizennyolc évesnél 
fiatalabb gyermeke van. Közülük 31 még hétéves sincs.

Impresszum Egy részét Önök ihlették, egy részét mi írtuk, egy része pedig szinte már történelem…
Írjuk tovább együtt a 25 éves jubileumra készülve!
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jubileumi év – 201620. 

… kétszeres olimpiai bajnok 
párbajtőrvívó

A változtatás jogát fenntartjuk!


