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Hardy Orsolya - Dráva Hotel Thermal Resort****
Örömmel fogadtam el a zsűriben való szereplés lehetőségét. Bár Budapesten születtem és nőttem
fel, Dél-Dunántúl, azon belül is Harkány igazán közel áll a szívemhez.
Gyerekként, általános iskolásként szívesen indultam én is versenyeken, játékokon, és szerencsésnek
érzem magam, hogy lehetőséget biztosíthatunk munkámon keresztül a gyerekeknek az ismereteik
bővítéséhez, játékhoz.
Középiskolai választásomnál fontos volt, hogy sokoldalú iskolába „nőhessem ki” magam, így Szerb
Antal Gimnázium történelem és angol orientáció keretében sok élménnyel, ismerettel gazdagodtam.
Főiskolásként a humánerőforrás területén bővítettem ismereteimet a Szent István Egyetem berkein
belül, de már itt világossá vált számomra, hogy Hotel, idegenforgalom területen szeretném folytatni
mind a tanulmányaimat, mind a munkával való mélyebb ismereteimet. BGE Turizmus menedzsment
szakon töltött évek alatt pár hónapot külföldön töltve erősítettem nyelvtudásomat, világnézetemet.
Gyakornokként kezdtem a harkányi Termál Kemping Apartmanházakban, és a Dráva Hotelben, ahol a
teljes kemping szolgáltatást, a vendégfogadási stratégiát és vendégek részére nyújtott szolgáltatások
körét is megismertem. Az egyetemi éveim alatt és azt követően is maradtam a szálláshely
szolgáltatás területén. Diplomamunkám a jövőbe vetít, a szálláshely szolgáltatások Zöld Hotel
minősítéséről, nemzetközi minősítés magyarországi adaptációjáról szólt, a Dráva Hotel ilyen irányú
törekvésein keresztül.
Mi kell a vendégfogadáshoz? Jó kedv, kreativitás, pontosság és minden esetben sok – sok
emberszeretet.
Örülök, ha örömet okozhat a Termál Kemping Apartmanházak, ha ezen a nyereményen keresztül
kedvet kapnak a kreatív gondolkodáshoz, játékhoz, történelem ismereteik bővítéséhez, egészséges
életmód követéséhez. Játssz velünk, hívd meg barátaidat is!
Mindig is igazán kedveltem azokat a játékokat, pályázatokat, mely során a gyerkőcök, akár egyénileg
a szülők bevonásával, akár pedig osztályszinten a tanáraik közreműködésével serényen készítik el a
pályaműveket. Ez a lehetőség ismét közelebb hozza a gyermeki – játékos énemet a mindennapi
feladataimhoz.
Úgy gondolom, az ehhez hasonló munkák, „feladatok” nagy jelentőséggel bírnak egy gyermek
életében, hiszen egy rajzpályázat, egy meseíró verseny, vagy akár egy névadó játék szemmel látható
eredményeket érhet el a személyiségük fejlődésében. Nekünk is igazán inspiráló munkánk során látni
ezt a nyerni akarást, a precíz munkavégzést, az igaz csapatmunkát vagy akár a büszkévé tenni akarást.
Kezdetben próbáltam a saját táborozós emlékeimből kiragadni azokat az élményeket, amelyek közel
15 éves távlatból és felnőtt fejjel is élénken élnek bennem. Szerintem mindenki számára
felejthetetlen osztálykirándulásos élmények közé sorolhatók a bicikli túrák vagy az éjszakai
„kommandók”, a kincsvadászatok, vagy akár a tábortűz körüli vetélkedők.
Az ilyen, és ehhez hasonló élményekkel szeretnénk gazdagítani gyerekeket is, hogy évek múltán is
könnyedén fel tudják eleveníteni az ehhez hasonló örök emlékeket.
Inspirál, hogy a táborozóktól közvetlenül és közvetetten kapott folyamatos visszajelzések alapján,
szálláshelyünk, és a kalandok színesítése érdekében elővarázsolt programok igen kedveltek diákjaink
körében.

A kikapcsolódás mellett fontosnak tartom a készségfejlesztő és a gyerekek lexikális tudását gyarapító
programokat is. A helyi adottságoknak köszönhetően ehhez rengeteg lehetőség kínálkozik számukra:
Dráva menti kerékpártúra, Siklósi Várlátogatás, pécsi városnézés, mohácsi busókaland, harkányi
csúszdapark vagy erdei iskola.

