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Sok ember félelemmel várta az elmúlt év végét, hiszen egyes jövendölések világvégéről és egyéb
katasztrófák eljöttéről szóltak. Voltak, akik azt jósolták, hogy az idő, mint olyan szűnik meg, de hogy
mi is lesz az idő után, azt senki nem tudta. A legismertebb jóslat szerint, december 21-vel háromnapos sötétség és téboly várt az emberiségre és a világ - ha meg nem is szűnik - de másképp folytatódik majd.
Nos, az év vége elmúltával, mintha el is feledkeztünk volna a félelmekről és azok, akik a legbelsőjükben féltek a világ vagy önmaguk megsemmisülésétől, vagy látványosan kinevették a jóslatok alapján várható változásokat, most szinte cinikusan azt mondják, „lám én megmondtam, semmi nem
lesz az egészből”.
Kevesen vannak, akik számára az elmúlt idő a világ vége helyett egyfajta új ablak megnyílását mutatja, egyfajta bölcsesség elérésének az útja tárul fel azok előtt az emberek előtt, akik hittek és hisznek a
fény a szeretet teremtő erejében a világban.
Tény szerint igaz, hogy az elmúlt év december 21-e egy különleges bolygóállással létrejött, egyedi nap
volt a történelemben, ami egyfajta vízválasztóként hozott új fényt a napéjegyenlőség eljövetelével,
amikor a fény megszületését, annak gyarapodását is megünnepelhettük egyúttal.
De különlegességével ez a nap lényegesen nagyobb fordulatot is jelképez és nagyobb, kézzelfogható változást is hoz azoknak, akik a jövőben hitük szerint szeretettel fordulnak embertársaik felé. Véget
ért egy hosszú ciklus, amit a Maják is már tudásuk alapján tényszerűen írtak le és megkezdődött egy
új, az élet szépségét és örömét hirdető időszak. A megújulást mindannyian vártuk már a zsigereinkben éreztük annak szükségességét, és igaz még csak csíráját érezzük, vagy csak reméljük, hogy mielőbb érezhetővé válik az Új korszak hatása, de abban biztosak lehetünk, hogy ez így lesz. Ahhoz, hogy
ez a változás mielőbb minél nagyobb körben és minél több ember számára érezhető legyen, nekünk
EMBEREKNEK kell megtennünk azokat a dolgokat, melyek csodákat eredményeznek. A csodák léteznek, ha létre tudjuk hívni azokat.
Ezeket a csodákat egymásnak teremtjük meg gondoskodással, szeretettel, együttérzéssel, emberi segítséggel, és hittel.
A csodák jövőbeni megteremtéséhez hívom, várom Önöket, akik tagjai a Hegyvidék Üdülőszövetkezetnek, hogy vigyük végbe együtt az élet csodáit, egy mosollyal, egy jó szóval egy odafigyeléssel. Mi
ebben az évben is Önök felé nyújtjuk karjainkat várakozóan és hívogatva, tudva azt, hogy a most induló új korszakban kizárhatjuk a tébolyt és még kényelmesebb, még örömtelibb élményeket és üdüléseket nyújthatunk át az Önök részére.
Biztos lehet benne, hogy nálunk –aki keresi az - megtalálja a szeretet és a gondoskodás fényét
és kérjük, hozza magával családja és személyes elismerését és jókívánságát egy mosolyában, ami
mindannyiunknak széppé teszi a jövő korszakát.
Egészségben és sikerekben gazdag Boldog új Évet kívánok Önöknek:

Szabó László
elnök

Felfelé vagy lefelé?

Mit hoz a kígyó?

Vigyázat becsaphatják!

Komfortos valóság

Csodás gyógyulások

Hegyvidék Szállodalánc
A nyugalom otthona
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Derűs évkezdet

avagy mit hoz a Kígyó 2013-ban?
A maya naptár szerinti világvége elmaradásával az újév előtt állva
sokakat érdekel, mit tartogat a jövő.
Nem véletlenül, ugyanis ez az
időpont egy korszakváltást jelez
az emberiség életében. Elérkeztünk fejlődésünk egy magasabb
szintjéhez az ezoterikával foglalkozók szerint, az ötödik dimenzióhoz, amely már régóta érlelődött. Nagy átalakulásokat,
fejlődéseket hoz az egyénekben és az emberiségben egyaránt. Egyfajta fejlődési spirál indul el ebben
az évben, ami az új évezred komoly változásainak
is előhírnöke lesz. Az anyagi világ fontosságát egyre
inkább felváltja a szeretet, a
segíteni akarás, még annak
ellenére is, hogy jelenleg
mindenkinél szűkösek az
erre fordítható források.
A 2013-as évvel elérkeztünk a
sokak által nem kedvelt, félelmeket tápláló 13-as számhoz. Pedig
ez csak egy szám a számsorból,
nincs sem túl pozitív, sem túl negatív jelentése. Kinek szerencsét hoz,
kinek nem. Ezért van az, hogy
a különböző népek is másképpen értékelik számmisztikailag. A
számmisztikában a 13 a teremtés,
az örök megújulás, az építés száma.
Mivel a zodiákus köre a 12-nél
befejeződik (óra, naptár, csillagév),
ezért gondolták úgy, hogy véget ér
2012-vel egy ciklus és ha nem kezdődik újra az 1-esnél, akkor véget
ér a ciklus, és „az óra 13-at üt”.
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A kínai asztrológia szerint 2013
a Kígyó éve, ami az idén február
10-én kezdődik a Holdújév ünnepével. Ez az év elsősorban azoknak kedvez, akik szintén a kígyó
évében látták meg a napvilágot. Alkalmas lesz terveink megvalósítására, de jobban figyelnünk kell a csalárdságra, ravaszságra. Számíthatunk anyagi, de

erkölcsi gazdagodásra is, a kígyó
ugyanis ritkán kerül bajt hozó
konfliktushelyzetbe, de bőkezű
és felelősségteljes. Emiatt az év
során előforduló pénzügyi akadályokat könnyebben lehet leküzdeni, mint korábban.
A kínai horoszkópban a Kígyó a
misztikumot, a szépséget, szakrálist
és a bölcsességet jelenti. A 2013-as
évet gyors változások, meglepetések jellemzik. Ebben a periódusban a családra fektetik majd a nagy
hangsúlyt. A kínai hagyományok
szerint a Kígyó a házban bőséget
hoz a családnak, amely nem fog
éhezni. Nagyon fontos, hogy ebben

a periódusban kemény döntéseket hozzunk, analizáljuk minden
döntésünket és tegyük meg a kellő
óvintézkedéseket.
Az ázsiai hagyományok szerint
a Víz-Kígyó egy nyugodtabb periódust hoz, amelyben a szeretet és a
bőség kellően érezteti majd magát.
Úgy tartják, hogy a Kígyó Éve gazdasági szempontból rendkívül
kedvező, legfőképpen az üzletembereknél, a vezetőknél.
Ez az év egy ellentmondásos elemekkel teli periódust hoz, mint az
instabilitás, dinamizmus,
szeretet, jólét.
Az év érzelmekkel fűtött
indulatokkal, izgalommal,
megérzésekkel és nagy
belső lelki átalakító folyamatokkal lesz teli. Újra felfedezzük, hogy van szívünk,
van lelkünk és kissé elengedjük az anyagiasságot.
2013-ban azok az emberek nyernek legtöbbet, akik
őszinték maradnak önmagukhoz, mert ezzel lelki
nyugalmat kapnak. Ezzel a legyőzhetetlen fegyverrel az élet más
területén is sikereket érnek el.
2013 nemcsak a változások éve
lesz, hanem a lehetőségeké is és
áldás lesz azok számára, akik bizalommal, lelkesedve tekintenek az
életre.
Azt kívánom, hogy a 2013-as év
hozza el mindenkinek azt a csodát,
amire vágyik, azzal a boldogsággal,
amiről álmodik és mindazt a tápláló szeretetet, melyből a nehézségek
közepette erőt merít!
Szabó László
elnök

i n fo

!
Vigyázat
becsaphatják!
A becsületes üzletkötés és korrekt ügymenet, mintha lassan a múltba veszne, vagy legalábbis mintegy kiváltság
olyan módon jelentkezik mostanság.
Több tagtársunk kereste meg Szövetkezetünket és számoltak be részletesen arról, hogy milyen módon keresték fel őket különböző személyek telefonon, ajánlatot színlelve üdülési joguk
megvásárlására.
Ezúton szeretnénk határozottan és
nyomatékosan Önök felé jelezni, hogy
a Hegyvidék Szövetkezet munkatársai
nem tettek és nem tesznek ilyen megkereséseket és felelőtlen ígéreteket.
Továbbá azt is szeretnénk jelezni, hogy
nincs és nem is volt megbízása a Szövetkezetnek más cég felé, hogy nevében eljárjon ilyen ajánlatokkal.
A tény az, hogy manapság több
olyan cég létezik, akik jól ismertek
nemcsak az üdülési jogvásárlók, vagy
azt vásárolni szándékozók előtt, de a
hatóságok előtt is. Nagyon sok a csa-

lás és nagyon sokan, az embereket
becsapva igyekeznek előnyös üzleti ajánlatnak tűnő lépésekkel megtéveszteni a gyanútlan személyeket, akik
később aztán bánhatják elővigyázatlanságukat.
GIGABÍRSÁG AZ ÜDÜLÉSI
JOGGAL VISSZAÉLŐKNEK
A tavalyi év végén látott napvilágot az
a hír, miszerint a Markgold Kft-t (korábbi nevén Holiday Club Hungary Kft)
visszaeső bűnösként a Gazdasági Versenyhivatal 40 milliós bírsággal sújtotta. A cég félrevezette a fogyasztókat azzal, hogy megunt üdülési joguk
értékesítését ígérte, ha újat vásárolnak,
de ígéretét nem teljesítette. Azzal is
becsapta a vásárlóit, hogy a ténylegesnél magasabb és valójában soha nem
létező listaárakból engedményt adva
bírta rá őket a vásárlásra.
Tartsa szem előtt Ön is a saját érdekét és ne engedje, hogy becsapják!

Sajnos olyan világban élünk, ahol
vannak olyan cégek személyek, akik
kihasználják az egyes emberek pillanatnyi anyagi vagy egyéb problémáit. Számos esetben azt is tapasztaltuk, hogy olyan cégek, mint a
S.P.A Rubin Wellness Ház Kft. vagy
az Eurobenefit Kft. olyan meghívással keresték meg tagjainkat, hogy a
Hegyvidék Szövetkezet tart előadást
üdülési joguk eladási lehetőségéről.
Nos, biztosan állítjuk, hogy az ilyen
módon jelentkező emberektől óvakodni kell, hiszen engedélyünk nélkül, visszaélve azt a látszatot akarják kelteni, hogy tagjaink megkeresése törvényes és előnyös lehetőséget kínál a számukra. A tény az,
hogy ma az üdülési jogok piacára
ugyan az mondható el, ami az idegenforgalom, vagy a gazdaság egészére. Csökkenő kereslet és a fizetőképtelenség határát súroló nagyszámú emberek sora, akik vágyakoznak
a megélhetés biztonságára és ennek
részeként az évi legalább egyheti üdülésre. A gazdaság fellendülése azonban láthatóan várat magára, de jelen cikkünkkel is azt kívánjuk
Önök felé jelezni, hogy ne engedjék,
hogy csalárd módon visszaéljenek az
Önök vagyonával.
Őrizzék és használják üdülési jogaikat, mert azok értékét nem szabad
egy válság idején elherdálni. Gondolják meg sokszorosan hogy felülnek-e
a bizalmaskodó, vagy éppen előnyösnek feltűntetett, de valójában ártó
megkereséseknek, amiket igazából az
Önök vagyona ellen szeretnének tenni.
Ne üljenek fel olyan csalóknak, akik
más (vagy épp az Ön) vagyonát szeretnék megszerezni és újabb, nagy összegű üdülési jogvásárlás címén további
összegeket kicsalni Önöktől.
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eco comfort

a felelősségteljes pihenés

A csatlakozási lehetőséggel szinte azonnal élve
megelégedéssel használjuk immár a lakrészünket, amihez az új hét éjszakás üdülési időbeosztásra való átváltásunk további előnyöket jelentett. Ezzel a családunk egy értékes és igazán jó
lépést tett az üdülési jogunk használati értékének növelésére.
Szívből tudom ajánlani minden barátomnak és
tagunknak az eco programhoz való csatlakozást.”

Meghosszabbított
akció
Az ecocomfort lakrészek igénybevétele
minden olyan vendégünknek, tagunknak lehetséges, aki a hagyományos hatéjszakás standard,
vagy a már korszerű 7 éjszakás üdülési joggal
rendelkezik.

extrahéteco
Folytatódik a közelmúltban nagy sikerrel elindított új üdülési formánk bővítése. Mint arról
már korábbi számunkban olvashattak, a tavalyi év során eco comfort néven energiatakarékos és hőszigetelt apartmanok létrehozására került sor, elsőként Sopronban a Solar Club
Hotelben.
Az eco comfort néven megteremtett
üdülési rendszer mindazoknak kínál kényelmet,
akik az eddiginél olcsóbb, ugyanakkor komfortosabb üdülési lehetőséget szeretnének igénybe venni.
Az apartmanok új egy és másfélszobás lakrészei műszakilag teljesen megújult környezetet
biztosítanak. A felújított apartmanok teljes hőés hangszigetelést kaptak, kicserélésre kerültek
a szerelt falak, valamint új nyílászárók, és ajtók
kerültek beépítésre.
Ugyan nem szoktunk magazinunkban helyt
adni tagi levelek egészének vagy részbeni közzétételére, de most mégis az eddig beérkezett
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számos elismerő használók egyikétől, aki már
átváltott az eco comfort lakrész használatára – kérésére neve nyilvános közlésétől való
eltekintés mellett - hadd idézzünk néhány előremutató gondolatot.
„Örömmel és megelégedéssel vettük családommal azt a kezdeményezést, amely lehetővé tett számunkra az eco comfort lakrészek létrehozásával és kialakításával, hogy
egy magasabb szintű, de nem RCI apartmant
használhassunk a jövőben. Az általunk használt apartman ízlésesen kialakított és a hőszigetelés és nyílászáró csere jótékonysága valóban
egész kiváló érzetet eredményez a régi lakásokhoz képest. Téli használat során tapasztaltuk,
hogy sokkal melegebb és az egyenletes hőérzetet tovább javította, hogy végre nem süvít a szél
a szobában. Meleg időben a hőszigetelés miatt
sokkal hűvösebb, komfortosabb érzést nyújt a
szobánk, így nagy melegben sem hiányzik a
légkondicionálás.

ECO EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS MÉG A TAVALYI ÁRON
Az ecocomfort lakrészeket egyszeri, vagy-

is egy alkalommal történő önkéntes hozzájárulás megfizetésével lehet igénybe venni.
Az egyszobás apartmanok egyszeri eco
hozzájárulási összege: 30.000.- Ft
A másfélszobás apartmanok egyszerieco
hozzájárulási összege: 49.000.- Ft.
A jelenlegi üdülési jogok eco comfort
átminősítésére az egyszeri önkéntes hozzájárulás megfizetésével van lehetőség, amely egyben biztosítja azt a jogot, hogy az ilyen lakrészek üdülőjog tulajdonosai a jövőben ezt a típusú apartmant vehetik mindig igénybe.
HARKÁNYBAN IS
TAKARÉKOSAN

Megkezdtük a harkányi apartmanok átalakításának szervezését is, így már az ebben a szállodában üdülési joggal rendelkező tagjaink is
választhatják komfortos szobáinkat.
ECO FINANSZÍROZÁS
Az eco comfort egyszeri hozzájárulás és
az extra7 eco új üdülési rendszer együttes

a j á n ló

választása esetén kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Ez a takarékos megoldás mindenki számára elérhetővé teszi a jövő
kiadásainak mérséklését és apartman típustól
és a csatlakozási díj összegétől függően, akár
6 havi részletfizetéssel is segítjük az Ön részvételét is.

EXTRA 7
Takarékos megoldásaink közt most igazán költségkímélő módon újíthatja meg eddigi hagyományos, hat éjszakás üdülési jogát.
extra 7 ajánlatunk igénybevételével Ön
most igazán kedvező feltételekkel olcsón
alakíthatja át eddigi 6, vagy akár 13 éjszakás üdülési rendszerét új, 7 éjszakás üdülési programra. Rugalmas kínálatunk lehetővé
teszi, hogy eddigi 13 éjszakás joga helyett
két 6 éjszakás, vagy két 7 éjszakás új üdülési rendszerű, korszerű joggal (vagy ezek
kombinációjával) vegyék szolgáltatásainkat
a jövőben igénybe.
extra 7 üdülési heteink szombattól szombatig terjedő időszakban vehetők igénybe.
Az új üdülési rendszer legfőbb előnye, hogy a 4
éves ciklusban rövid periódussal visszatérően, a
korábbinál lényegesen jobb időbeosztással és
főszezont is magában foglaló hetekkel vehető
igénybe. Ezzel lényegesen lerövidül a korábbi

12 éves bonyolult üdülési ciklus és egy kiszámítható jól tervezhető és használati értékét
jelentősen megnövelt programozott üdülésre válthat az, akinek most a megtakarítás és
a jobb üdülési lehetőség egysége fontos.
Extra 7 eco üdülési rendszerünkbe való
áttéréshez most emelt összegű beszámítást és extra kedvezményt adunk akkor, ha az
eco comfort lakrészek igénybevételével
egyidőben, rugalmas és korszerű üdülési rendszerünkre cseréli 6 éjszakás üdülési turnusát.
extra 7 eco üdülési rendszerünkhöz most

egyszobás apartman esetében 45.000.- Ft egyszeri, rendkívül kedvező áron történő átminősítési díjmegfizetésével csatlakozhat.
extra 7 eco üdülési rendszerünk másfélszobás apartman esetében egyszeri 69.000.- Ft
átminősítési díj megfizetésével vehető igénybe.
Az extra 7 eco egyszeri átminősítési díj az
új üdülési rendszerbe való csatlakozás költségeként, az eco comfort egyszeri hozzájárulási díjon felül fizetendő.
Pénzmegtakarítás
hosszú távon

Szinte már közhely, de mégis naponta szem-

besülünk azzal a ténnyel, hogy az energiaárak
változása minden eddigi képzeletet is felülmúl.
A hőszigetelés és energia-megtakarítás igénye
minden felelősen gondolkodó ember részére
elsődlegesen jelentkező igény, melyre üdülési
rendszerünkben az eco comfort lakrészek kínálnak megoldást.
Befagyasztani nem tudjuk az energia árak
emelkedését, de halasztani és mérsékelni annak
hatását megfelelő eszközökkel lehetséges.
Az eco comfort lakrészekben üdülő tagjaink 3 éven keresztül változatlan tagi hozzájárulás mellett üdülhetnek, vagyis még 2015-ben
is a 2013. évi árakon vehetik majd igénybe szolgáltatásunkat.
Az idő nem áll meg, de az egyszeri eco hozzájárulás megtételével Ön is biztosíthatja családja számára a kiszámítható és komfortos üdülés
lehetőségét.
Válassza a takarékos megoldásokat, amely
hosszútávon a pénztárcáját is megkímélik és a
nálunk eltöltött napjait is komfortossá teszik.
További információ és jelentkezés:
Kereskedelmi Iroda (1027 Budapest,
Bem József u. 4.)
tel.: 06-1/246-4930 fax: 06-1/201-3017
Mobil: 06-20/410-3172, 06/20 410-2064

AZOK A BOLDOG SZÉP NAPOK
A múltidézés szándékával fordulok most elsősorban azon tagjainkhoz, akik a Hegyvidék Üdülőszövetkezetben kezdetétől fogva részt vettek üdülési rendszerünkben és élvezték üdülési rendszerünk előnyeit.
Közeleg a 2014. év, vagyis a Szövetkezet fennállásának 30. évfordulója, amikor is egy olyan emlékkönyvet kívánunk megjelentetni, amely
nemcsak méltó emléket állít az egykori alapítók szándékának, de jövőbe mutató értékként is képes rögzíteni azt a szándékot és elért eredményeket, melyet hazánk legnagyobb taglétszámú üdülőklubja képes felmutatni.
Az emlékkönyv és nosztalgia kiadvány elkészítéséhez várjuk azokat a fotókat, melyek akár az építkezés során lettek elkészítve Önök által,
vagy azt követően az épületeink átadását követően.
Ugyancsak szívesen vesszük azon emlékek, érdekes, színes történetek leírását, amely a szállodáink valamelyikében eltöltött üdülést idézi
fel és olyan példaértékű élményt mutat be, amely minden olvasónk számára érdekes és igazán különleges emlékként és példaként jeleníthető meg.
Kérjük, küldje be élményleírását, régi fotóit és legyen Ön is ezáltal szerkesztője a Jubileumi Ünnepi Kiadványnak, hogy méltóképp ünnepelhessük meg majd a jövő évben közös múltunk és hitem szerint közös jövőnk csodás történéseit.
Kérjük, hogy a beküldendő borítékra írja rá: „AZOK A BOLDOG SZÉP NAPOK” Postacím. 1531 Budapest, Pf.52.
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JANUÁR

A mosoly olyan fény, mely az arc
ablakán mutatkozik és jelzi, hogy
a szív otthon van.
(Ismeretlen)
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ÁPRILIS

Egy jó szóban három
télre elégséges meleg van.
(Mongol közmondás)
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Isten oda önti áldását, ahol üres
edényt talál.
(Kempis Tamás)
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A legszebb ajándék amit az ember
kapott, az örömre való képesség.
(Luc Clapiers de Vauvenargues)

H

SZ V
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

CS
2
9
16
23
30

P SZ V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

K

SZ
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

H

JÚNIUS

V
3
10
17
24
31

MÁJUS

SZ
2
9
16
23
30

Nem szabad elfáradni, hanem
a csodának csendesen, mint egy
madárnak a kezünket odatartani.
( Hilde Domin)
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Az öröm olyan mint egy tarka
üveg. Ha az ember átnéz rajta,
mindent más fényben ragyogtat.
(Albert Ludwig Balling)
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A nevetés és a mosoly kapuk és
ajtók, melyeken át a sok jó dolog be
tud lopakodni az emberbe.
(Morgenstern)
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A nyugalom otthona

Nem minden öröm vezet Istenhez,
de Isten mindig örömhöz vezet.
(Ismeretlentől)
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A boldogság nem a dolgokban van,
hanem abban, ahogyan ezek szemünket és szívünket hangolják.
( Jeremias Gotthelf )
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Azok az emberek, akik szívből
szeretnek, nem öregednek meg.
(Penzoldt)
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Egy barátságos pillantás a sötétséget úgy töri át mint a napsugár.
(Albert Schweitzer)
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A derű és a humor olyan varázslók,
akik kövekből virágot fakasztanak
és a sivatagban oázist.
(Hans Wallhof )
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Felfelé vagy lefelé?

Megalakult a FIKK Klub!
Gyakran tesszük fel ezt a kérdést egymásnak bizonyos helyzetben és szinte
természetesnek tartva és várva a választ
olyan helyeken, ahol a közlekedésünket
egy épületen belül lift használata kön�nyíti.
Az ember természeténél fogva törekszik az egyre nagyobb kényelemre, és sokszor bele sem gondol abba, hogy annak
megteremtése nem csupán elhatározás kérdése. Számos alkalommal volt már
arra is példa, hogy egy jó szándékú és sok
ember körülményeit javító terv, kudarcba
fulladt, néhány akadékoskodó és összeférhetetlen ember akaratossága miatt.
Mindannyian ismerjük azt, amikor
jó szándékú emberek inkább kerülve a
konfliktust félreállnak a másik elől, mintsem elrontsák a napjukat a meddő vitatkozással és idegeskedéssel. Ezt a béketűrést használják ki azok, akik számára az ego
számít és nem törődve a másik emberrel,
átgázolnak rajtuk.
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Ehhez hasonló esemény volt az azóta
is nagy és visszatérő vihart kavart lift ügy
a szállodáinkban, a Szövetkezeten belül,
amikor is néhány fős ellenszavazat miatt,
néhány éve nem sikerült megvalósítanunk a tagi kezdeményezés alapján megtervezett lift beruházást.
Félreálltunk akkor, akik csalódtunk, és
azóta senki nem tette fel ezt a kérdést,
hogy merre is induljunk.
Az azóta eltelt időben nagyon sok
tagunk sérelmezte és haragját fejezte ki
a liftek „leszavazása” miatt. Számos vendégünk részére komoly gátat és akadályt
jelent, hogy igénybe vegye emeleti lakrészét a szállodáinkban.

HISZEN EZ NEM IS
LEHET KÉRDÉS!
A széthúzás helyett egy új összefogás
megteremtésére teszek javaslatot elsőként magazinunk hasábjain a Szövetkezet elnökeként, amely egy új és szabadon
választható csatlakozási lehetőséget kínál

mindazok számára, akik képesek és készek
közösen tenni jövőnkért.
Személyes felhívással hirdetem meg
a FIKK klub, vagyis a „FELFELÉ IGYEKVŐK
KÉNYELMES KLUBJA” megalapítását, melyhez minden tagunk szabadon csatlakozhat, aki személy szerint is szeretné üdülésének körülményeit kényelmesebbé tenni.
Ebbe a klubba azon tagjainkat várjuk,
akik személyes hozzájárulással képesek és
szeretnének részt venni az egyes szállodákban a közeljövőben építeni tervezett
felvonók megvalósításában.
A FIKK klub tagjai, vagyis a „kényelemre
vágyók” egy egyszeri személyes hozzájárulással jogot szerezhetnek ahhoz, hogy a liftek megépítését követően, azokat ingyenesen használhassák majd egyes szállodáinkban.
A létesítendő liftek olyan mágnes kártyával (elektronikus kulccsal) lesznek elindíthatóak és használhatóak, melyet azon
személyek kapnak, illetve vásárolnak meg
hozzájárulásukkal, akik e Felfelé Igyekvők
Kényelmes Klubjának tagjai.
Az egyszeri hozzájárulás összege (amit
a FIKK klubtagságba való belépésnek is
tekinthetünk) a tagjaink részére, a tulajdonukban lévő üdülési hetek alapján, napi
1490.- Ft egyszeri összeget tesz ki. Az egyszeri díj befizetését követően a lift használatért nem kell a továbbiakban fizetni, csupán ezt az egyszeri hozzájárulást kell egy
FIKK Klub tagnak megfizetnie. Ennek az
összegnek a megfizetésével az adott, általa
üdülési joggal használt szállodában megépülő liftet a jövőben további hozzájárulás
nélkül használhatja.
A fentiek alapján, ha vendégünk, 6
éjszakás standard üdülési jogát a jövőben olyan kényelemmel kívánja használni, hogy ne okozzon számára gondot az
első, vagy második emeleti apartmanjának használata, úgy egy alkalommal
8940 Ft összeget, vagyis (6 x 1490- Ft-ot)

felh í v á s

fizet be, mellyel az általa birtokolt üdülési
joghoz tartozó szállodában építendő liftet
használhatja a jövőben.
A Sopronban, Mátraszentimrén és Harkányban tervezett liftek a jelentkezések
függvényében, megfelelő számú jelentkező és önkéntes résztvevő esetén kerülnek kivitelezésre, várhatóan 2013 évben.
A Szövetkezet a jelentkezők regisztrálását,
vagyis a FIKK Klub tagságát az egyéni hozzájárulás beérkezését követően rögzíti, az ilyen
célra beérkezett összegeket külön kezeli,
tartja nyilván és kizárólag erre a célra használ-

ja majd fel. A FIKK klub létrehozásával immár
megnyílik a lehetőségünk arra, hogy összefogjunk és közös elhatározásból és közös
akarattal igyekezzünk jó irányt választani.
Én arra buzdítom Önöket kedves tagjaink, hogy tartsanak velem és tartozzanak Önök is a Felfelé Igyekvők Kényelmes
klubjába, hogy mielőbb kérdezhessük
meg egymástól a lift ajtajában állva, hogy
merre tetszik menni? Felfelé vagy lefelé?
Most Önökön a válaszadás lehetősége!
Önön is múlik, milyen gombot nyomunk
meg és merre indulunk!

Tartozzon Ön is a Felfelé Igyekvők
Kényelmes Klubjába és szerezzen jogot
arra, hogy a jövőben egyéni hozzájárulással épülő liftjeinket Ön is ingyenesen használhassa.
Várom Önt a FIKK Klubban!
Kérem, tartsanak velem a megfelelő
irányt választva, vagyis FELFELÉ!
Üdvözlettel az immár körvonalazódó
liftajtóból.
Tisztelettel:
Szabó László
elnök

Viharok idején sem tévedni a cél elérésében
Évszázadok óta tudott dolog, hogy talán a legnehezebb úgy a kikötő felé kormányozni egy hajót,
hogy néha a hullámoktól sem a kapitány, sem a
személyzet nem látja a célt. Ilyen esetekben a nem
kellőképp elhivatott és összeszokott csapat odaveszhet a hullámsírba és velük együtt mindaz a
vagyon, ami rájuk lett bízva. De a legádázabb hullámok és fenevadak – melyeket az egykori hajósok nagytestű, százkezű polipoknak írtak le – sem
képesek eltéríteni céljától azokat az elhivatott hajósokat, akik becsületes és jövőbelátó elszántsággal
vezérlik útjukat. Ma is vannak ilyen hajósok és csapatok, akiknek nemcsak a tudása, de a szándéka
és akarata is képes, a mások által szinte hihetetlennek tűnő eredmények, események elérésére.
Ilyennek tekinthető manapság, ha egy gazdasági társaság, vagy gazdálkodó szervezet úgy
marad fenn az élet hullámain, hogy megfelelő
szaktudással és korrekt üzletvitellel kezeli vitorláit és választja meg a célba vezető áramlatok és
szelek sodrását.
Nos, a mi hajónk is igazolhatóan kiállta az elmúlt
idők, évek „hajózásának” megfelelő ellenőrzését
akkor, amikor a közelmúltban a gazdasági élet
legszakavatottabb ellenőrző hivatala ellenőrizte le,
hogy a „hajózás” során a szabályzatoknak és előírásoknak megfelelő módon, azok betartásával
történt-e az iránytartásunk és értük el céljainkat.

A NAV ellenőrzés tapasztalatai
és eredményei
Az elmúlt év végén, ismételten egy teljes
körű és átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti
Adó és Vámhivatal a Szövetkezetünknél. Igaz,
egy ehhez hasonlatos ellenőrzés, legutóbb az
öt évvel korábbi tisztségválasztás idején volt,
akkor és vélhetően most is, valamely olyan
tagunk bejelentése alapján, aki ellenérdekelt
benső gondolatokkal nehezíteni kívánta ügyviteli rendszerünk működését.
Persze még azt megelőzően, hogy bárki vagy
bárkik megorrolnának erre a kijelentésre,
akár köszönetet is mondhatnánk azért, hogy
az elvégzett ellenőrzés és vizsgálat alapján
elmondhatjuk, hogy igazoltan jól és hibátlanul, eredményesen tevékenykedtünk az elmúlt
években.
A lezárult teljes körű NAV ellenőrzés megvizsgálta a Szövetkezet működésének teljes rendszerét, szerződéseit és ügyvitelét, adózási kötelezettségeinek teljesítését és megállapította,
hogy a Szövetkezet az ellenőrzött időszakban
minden kötelezettségét teljesítette, működése
és üzletmenete szabályos volt.
Mindig, amikor hasonló esettel találkozik az
ember, vagyis amikor egyes emberek rejtett cselekedeteiben megbúvik a hamisság és mások-

kal szemben azt feltételezik, hogy nem szabályosan és törvényesen jártak el, saját magukról
állítanak ki bizonyítványt. Mindezek felett felmerül még egy kérdés, - amire az olyan emberek, akikben a hamisság szinte vérré vált, nem
képesek válaszolni – és ez a tudásnál fontosabb
értéket fogalmazza meg.
A tudás megszerezhető, tanulható és számot lehet róla adni. Ezt tettük mi is, amikor
a NAV ellenőrzés eredményeként a szövetkezet könyvelése, ügyviteli rendszere kiválóra vizsgázott.
De mi fontosabb a tudásnál?
Mindazt, ami érdemessé teszi az életet, nem ésszel
kell megérteni, hanem idebent kell érezni.
Ez az, ami a dolgok és a fizikai élet tudása felett
van, és ami sajnos manapság csak kevesek értéke. De ez vezethet csak el addig, hogy célokat és
eredményeket mások örömére és gyarapodására hozzunk létre.
A magazin hasábjain is szeretnék köszönetet
mondani azoknak a munkatársaknak, akik a
tudásuk legjavát és azon felül mindazt világossá tették, hogyan lehet és csakis így kell szolgálni közös céljaink elérését.
Szabó László
elnök
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Csodás gyógyulások Máriagyűdön
A magyar falu, amit félmillióan keresnek fel évente: tényleg csodatévő?
Máriagyűdhöz sok csoda köthe-

Rákóczi-szabadságharc

tő, de nem csak ezért érdekes. Har-

során Eszékre menekítet-

kányhoz közel, a Villányi-hegység

ték, ahonnan azonban sosem

déli oldalában, Pécstől és Harkány

került vissza.

közt található hazánk egyik legősibb

A ma is látható szobrot 1713-

kegyhelye, Máriagyűd.

ban adományozta a pécsi

A természet által festőien körülölelt

püspök a falunak. A hely

templom már önmagában varázs-

csodás ereje a hívők és az

latosnak hat, a legendák és a hívő

itt meggyógyultak tanúsá-

közösség szerint azonban ennél

ga szerint, azonban ellenállt

többről is szó van.

a történelem viharainak. Ezt
a helyet a világ csodatevő és

Ősök nyomában

gyógyító helyei közt tartják

A hegy oldalában már a Római Biro-

nyilván. Legendája hason-

dalom ideje alatt is állt egy kút, mely

latos a szintén Magyaror-

az Eszékről Pécsre tartók pihenőhe-

szágon található Dobogókő-

lye volt. A rómaiak után több nép-

höz, melynek gyógyító erejét

csoport is élt itt, közülük a magya-

még a Dalai Láma is elismer-

rok megjelenése előtt utolsóként egy

te. Itt található a Föld szíve

már keresztény szláv nép, az antok,

hazánkban, amely a gyógyí-

akik valószínűleg már ekkor elhe-

tó erejéről híres Dobogókő-

lyeztek a forrás mellett egy Mária-

nél ver, itt húzódik ugyan-

szobrot.

is bolygónk szívcsakrája. Ha

A honfoglaláskor ide érkező magya-

idelátogat, energiával töltőd-

rok tehát már egy keresztény közös-

het fel, a fülét a Rám-hegyen

ségbe csöppentek, tőlük vették át

található Ferenczy-sziklához

tek, ezután pedig a járványnak cso-

a Szűzanya tiszteletét is. Az István

illesztve pedig a szívdobbanásokat is

dával határos módon vége szakadt.

király által Pécsváradra telepített

hallhatja.

Ennek állít emléket a templomhoz keleti irányból csatlakozó Szent

bencések 1006-ban találták meg a

Jelenések és csodás gyógyulások Jézus anyjának kegyhelyén

Mihály-kápolna, melynek jobb olda-

kis, kőből készült kápolnát. Később
II. Géza király építtetett itt templo-

Az első Mária-jelenések Mária-

az eredeti, még a bencések által épí-

mot.

gyűdön a források szerint 1687-hez

tett kápolna maradványa is látható.

Hányatott sorsa miatt azonban ma

kötődnek. Egy Tamás nevű hely-

A gyógyulások sora ezután is foly-

már a harmadik Mária-szobor lát-

béli szőlőgazdának, majd a siklósi

tatódott: az 1700-as években össze-

ható a templomkertben. Az első,

ispánnak, Mátyásnak jelent itt meg a

sen 302 csodás gyógyulást jegyeztek

szláv eredetű szobor a török idők-

Szűzanya. Később azonban további

fel, a gyógyultak 106 mankót hagy-

ben veszett el, amikor a templomot

jelenéseket is feljegyeztek. A temp-

tak itt, és a templom szentélyének

mecsetként használták, a máso-

lom környékének gyógyító hatást

falát is hálatáblák borítják. A gyógy-

dik szobrot pedig, melyet 1698-ban

is tulajdonítanak. Az 1738-as pes-

ulásoknak köszönhetően a templom

Kaproncáról kapott a kegyhely, a

tisjárvány elől Siklós lakói ide gyűl-

1805-től hivatalosan is kegyhelynek

szobrot, ekkor emeltek fölé először

12 SCH magazin

lába beépítve a hagyomány szerint

Kö szö n t ő

számít, 2008-ban pedig megkapta a

mas látnivalókkal várja az utazó-

nálata egyszerű, mellékhatás nélkü-

bazilika címet. A templom minden-

kat. A falu fölött húzódó Tenkes-

li és szinte azonnal érezhető pozi-

nek köszönhetően híres búcsújáró-

hegy, melynek neve egykori kapi-

tív közérzetjavulást eredményez.

hely, látogatóinak számát évi ötszáz-

tányának megfilmesített története

A MAGNETER készülékek a test

ezerre becsülik.

miatt is ismerős lehet, több turista-

és a lélek harmóniáját állítják hely-

ösvénnyel büszkélkedhet, a temp-

re. A készülékek használatához a

Vallás, ember és
természet harmóniája

lom környékén található kis pin-

szállodák munkatársai segítségük-

cékben pedig villányi borokat lehet

re vannak, a recepciókon lehet beje-

Ha elmélyülésre, feltöltődésre

megkóstolni.

lentkezni és időpontot egyeztetni a
kezelésekre.

vágyik, érdemes felkeresnie a templomot valamelyik búcsú alkalmá-

Gyógyulás kézközelben

Ne csak várja a csodát, de tegyen is

val: minden Mária-nap és minden

Mindezeknek a megtapasztalásá-

érte, hogy a gyógyulás megtalálja

jelesebb egyházi ünnep alkalmával,

hoz kiváló szállás lehetőséget kínál a

Önt. Ehhez segítünk Önnek készü-

évi 23-25 alkalommal tartanak ilyet.

harkányi Siesta Club Hotel, ahol Ön

lékeink ingyenes használatával.

Mivel a kegyhely látogatottsága túl-

is tehet a gyógyulásáért.

Keresse fel szállodánkat, vegye

nőtt a templom keretein, a harmin-

Mint azt magazinunk korábbi szá-

igénybe 2013-ban is a turnu-

cas években szabadtéri oltárt is épí-

maiban már közzétettük, a szállo-

sa mellett kedvezményes szállás

tettek a templom mellé.

dáinkban ingyenesen használhat-

lehetőségeinket is. Kedvezményes

A kikapcsolódásként kirándulás-

ják tagjaink azt a gyógyászati mág-

szállásdíjaink sorában használja

ra vágyóknak is érdemes elláto-

nes terápiás készülékeket, melye-

OKOS utalványunkat, mely 2013-

gatniuk a békés baranyai faluba,

ket az Önök gyógyulásáért állítot-

ban is jelentős kedvezmény több-

amely a templom mellett is izgal-

tunk szolgálatba.A készülékek hasz-

letet ad Önnek.

RENDKÍVÜLI -10% KEDVEZMÉNY,
AZ SCH OKOS UTALVÁNYOKBÓL
2013-ban is azon tagjaink számára, akik a tagi turnuson felül igénybe kívánják venni szállodáink apartmanjait, extra kedvezményt kínálunk SCH OKOS UTALVÁNYAINK értékéből.
Most minden megkezdett 10 ezer
forint feletti SCH OKOS UTALVÁNY
vásárlása esetén, 10% kedvezményt
adunk vásárlóinknak, tagjainknak az
utalványból.
Az SCH OKOS UTALVÁNY szállodai
felhasználása előtt történő megvásárlásával tagjaink így extra kedvezménnyel vehetik igénybe szállodai
szolgáltatásunkat.
Ugyancsak extra kedvezményt

élvezhetnek tagjaink barátai, ha az
eddigi vendégkártya kedvezmény
mellé előre megvásárolják SCH
OKOS UTALVÁNYUKAT.
Az SCH OKOS UTALVÁNY megvásárolható a Kereskedelmi Irodánkban,
(1027 Budapest II., Bem J. u. 4,) vagy
központi irodánkban, vagy postai
úton a postázási költség megfizetése mellett.
Élvezze Ön is az SCH UTALVÁNY
extra kedvezményeit akár hos�szú hétvégére, akár más időszakban
kívánja felhasználni azt.
Ne feledje! Az utalvány ajándékként
is kiváló lehetőség, ha meglepné
szeretteit, barátait.
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kérd őív

Ez az év is jól kezdődik
Nyilvántartási rendszerünk fejlesztése és üdülőszövetkezetünk tagi adatainak és nyilvántartásának aktualizálása érdekében kérjük
Önöket, hogy személyes adataik frissítése és pontosítása érdekében, szíveskedjenek kérdőívünket kitöltve és aláríva címünkre
visszaküldeni. A nagyszámú tagságunk velejárója, hogy egyes tagjaink életkörülményei, lakcíme vagy más személyes adatai gyakorta
változnak, így időszakonként szükségessé válik a nyilvántartásunk pontosítása aktualizálása.

Díjazzuk a válaszait!
Együttműködését most értékes nyereményekre válthatja, ugyanis azon tagjaink közt,

akik 2013. február 28-ig visszaküldik kérdőívünket, három darab
két személyes, kétéjszakás hétvégét sorsolunk ki.
Sorsolás az idei évi közgyűlésen történik. Kérjük a kivágott és kiküldött kérdőív visszaküldendő borítékára írják rá:
„EZ AZ ÉV IS JÓL KEZDŐDIK”. Postacím: 1531 Budapest Pf.52

KÉRDŐÍV
Név: ..............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................
Értesítési cím: ............................................................................................................................................................................................
Telefon: ....................................................		E mail: ............................................................................................................
Hány éves Ön?
o 60-65 év közt

o 65-70 év közt

o 70-75 év közt

o 75 év fölött

Milyenek a családi körülményei?
o egyedül él
o férj/feleséggel él

o családdal/gyermekekkel él

Milyen lakáskörülmények közt él?
o társasház
o lakásszövetkezet

o családi ház

o egyéb…………………………

Milyen jövedelemmel rendelkezik?
o 70.000.- Ft alatt o 70-100.000.- Ft közt

o 100-130.000.-Ft közt

o 130.000.-Ft fölött

Mennyit költ lakhatásra és megélésre a jövedelméből?
o 40%
o 50%
o 60%

o 70%

Mennyit költ gyógyszerekre, kezelésekre a jövedelméből?
o 10%
o 20%
o 30%

o 30% fölött

Mennyit költ kirándulásra, szórakozásra a jövedelméből?
o10% alatt
o10%
o 20%

o 30%

o 70% fölött

o 30% fölött

Felmérésünket statisztikai céllal, kizárólag az SCH részére készítjük.
o Részt kívánok venni a nyereménysorsoláson és hozzájárulok adataim SCH-n belüli kezeléséhez.
(Adatait bizalmasan kezeljük)

.............................................

aláírás

Kiadó: Hegyvidék SCH Szövetkezeti Üdülőszálloda-lánc
Felelős kiadó: Szabó László az igazgatóság elnöke
A kiadó és szerkesztőség címe: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Tel.: 247-0611 Fax: 246-4932 E-mail: info@hsch.hu
Nyomda: Mesterprint Kft.
Felelős vezető: Szita Lajos ügyvezető igazgató
Címlapfotó: www.garrisonphoto.org
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Nosztalgia estek
a SAS Club Hotelben

Örökzöld slágerek, lágy dallamok és csodás ízek
BarátSCHágos
Vendéglátás
Töltsön el Ön is egy
estét üdülőklub-tagjaink
és barátok közt.
Svédasztalos korlátlan
ételfogyasztás, aperitif,
korlátlan üdítő és
borfogyasztás.
Mindez most csak
3.900.- Ft/fő áron
Nosztalgia estek időpontjai:
2013. február 09. és 23.
március 09. és 23.
Jelentkezés:

Telefon: +36 20 331 7174
vagy 06 1 246 6512
e mail: direktor@sasclubhotel.hu

SZERENCSÉS
ÉVKEZDET
AZ SCH-nál
Induljon jól az esztendő!
Töltse ki a magazinunkban lévő
személyes adategyeztető kérdőívet és nyerjen
két fős két éjszakás
hétvégét szállodáink
valamelyikében!
Minden Kedves tagtársunknak
BOLDOG és EGÉSZSÉGBEN GAZDAG
ÚJ ÉVET kívánnak a Szövetkezet
tisztségviselői és munkatársai

