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Azt hittük 
már soha nem jön el…
Az idei hosszú tél és hideg tavaszi idő sokunk számára már azt a látsza-

tott keltette, hogy a nyár soha nem fog eljönni. Az emlékezetes hóvi-

harok és az azt követő kaotikus állapotok az utakon, már a múlt emlé-

keinek ködébe vesznek. Szinte már nem is emlékezünk arra, amikor az 

első hóvirág kibújása a tavasz hírnökeként megmelengette a szívünket. 

A tavaszi özönvízszerű esők és a közelmúlt árvizei elmúltával ,azonban 

lassan helyreáll a nagyon is szeszélyes időjárás és eljön a megérdemelt 

„vakáció” ideje.

A szállodáink felkészültek vendégeink fogadására, igaz az időjárás miatt 

igencsak igyekeznünk kellett, hogy a szokásos tavaszi karbantartási 

munkákkal, de a jó idő eljövetelével ismét derűs mosollyal és megszé-

pült környezettel várjuk Önt is.

A napok múlásával egyre jobb hírek érkeznek az idő melegedéséről, így 

lassan biztosak lehetünk abban is, hogy a hidegen indult nyárelőt köve-

tően lesznek még izzasztó napok.

Eljött tehát az idő, az igazi kikapcsolódásra és pihenésre. Használja ki Ön 

is szállodáink lehetőségeit, a gyógyfürdő, a kulturális túrizmus, vagy az 

erdő, a hegy vendégvárását.

A nyári időszakban se feledkezzen meg arról, milyen nagyszerű lehet ez 

az év is, hiszen rajtunk  és Önön is múlik, hogy jókedvvel töltse el sza-

badidejét, nyaralását a „Nyugalom Otthonában.”

Várjuk Önt és kívánom, hogy a 2013. év nyara örömmel és élményekkel 

gazdagítva, jó egészséget hozzon mindannyiuknak.

-10%

Olcsó
Kiszámítható
OtthOnOs
sOKszínű

Váltson sch okos utalVányt!

okos, mert...

extra kedVezmény!

üdüljön 
ön is okosan!

Lepje meg szeretteit, barátait vagy akár önmagát és fizesse bónusz napjainak 
szállodai költségét az előre megvásárolt extra OKOS KEDVEZMÉNNYEL 

akár a tagi vagy vendégkártya kedvezmény érvényesítésével együtt.
Részletek a 9. oldalon

Minden 
Megkezdett

10.000.- Ft ÉrtÉkű 

utalvány vásárlás 

esetÉn 10% 

kedvezMÉnyt 

adunk
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Közgyűlési Határozatok
a Hegyvidék SCH Üdülőszövetkezet

2013. május 25-én megtartott 
Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta

1/2013(V.25.) számú Közgyűlési határozat 
A Közgyűlés a 2012. évi lakásszövetkezeti egyszerűsített éves beszámolót, 2 611 810 e Ft mérleg 
főösszeggel 2 660  e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja és egyetért azzal, hogy az adózás 
utáni mérleg szerinti eredményt 2 196 e Ft-ot az eredménytartalékon belüli felújítási alapba he-
lyezzük.
A közgyűlés elfogadja - az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel - az Igazgatóság beszámolóját  
a Szövetkezet 2012. évi gazdálkodásáról, beruházási tevékenységről.

2/2013(V.25.) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a független könyvvizsgáló 2012. évi lakásszövetkezeti törvény szerint készült egy-
szerűsített éves beszámolóról szóló jelentését, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

3/2013(V.25) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Felügyelő Biztos beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

4/2013(V.25.) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett 2013. évi költségvetési tervet és a 2013. évi be-
ruházások, felújítások és beszerzések tervét a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja, azzal, hogy  
a 2014. első félévében a Szövetkezet a 2013. év gazdálkodási pénzügyi tervnek megfelelő pénz-
ügyi keretek alapján tevékenykedik.

5/2013(V.25.) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a tagi hozzájárulás fix összegének, valamint a személyes igénybevételi díj össze-
gének 2013-ra tervezett összegét helyben hagyja, 2013-ra nem rendel el korrekciót, vagy pótbe-
fizetést.
A Közgyűlés az éves tagi hozzájárulás fix összegét, valamint a helyben, minden harmadik, vagy 
ezen felüli az apartmant használó személy esetében az általa fizetendő igénybevételi díj összegét 
a 2014. évtől 5%-kal emeli. 

Az ECO komfort lakrészek fix és helyi igénybevételi díj összege a szerződéskötéstől számított 3 
éven keresztül nem változik azoknak, akik anyagi hozzájárulással részt vesznek az új típusú apart-
manok kialakításában és a szövetkezettel ezekre új üdülési jog használati szerződést kötnek.

Így a fix tagi hozzájárulás összege 2014. évre:

Standard jogok esetében

 1szoba (1 éjszaka) esetében 5.060.- Ft
1szobás (6 éjszakás jog) esetében 30.360.-Ft

 1szobás (13 éjszakás jog) esetében 65.780.- Ft

 1.5 szoba (1 éjszaka) esetében 6.035.- Ft
1.5 szobás (6 éjszakás jog) esetében 36.210.- Ft
1.5 szobás (13 éjszakás jog) esetében 78.455.- Ft

Standard Plusz üdülési jogok esetén

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében 35.420- Ft
1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében 42.245.- Ft

Emeltszintű RCI és Prémium jogok esetében

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében 56.945.- Ft
1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében 68.215.- Ft

A Közgyűlés elrendeli, az elfogadott 2014. éves fix tagi hozzájárulás teljes összegének 2013. szep-
tember 20-ig történő befizetését.

Azok az RCI tagok, akik a nemzetközi csererendszer miatt előre kifizették a 2014. évi tagi hozzá-
járulás fix összegét, nekik a 2013. évi tagi díjat kellett megfizetni. 
Azok az RCI tagok, akik a nemzetközi csererendszer miatt, szeretnék előre kifizetni a 2015. évi tagi 
hozzájárulás fix összegét, azok a 2014. évi hozzájárulás fix összegével tehetik meg 2014. május 
20-ig.

6/2013(V.25) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. január 01-től visszamenőleg az Igazgatóság és a Felügye-
lő Biztos részére a tiszteletdíj összegének megállapítása során a Szövetkezet gazdálkodásának 
eredményességéhez rendelt rendszert változatlan formában alkalmazza.
Ennek alapján a tiszteletdíj két részből - havi fix díj + a Szövetkezet eredményessége utáni díj ösz-
szegéből - tevődik össze.

A fix havi díj összegét, az Igazgatóság tagjainak 69.300,- Ft/hó, a Felügyelő Biztosnak bruttó 
80.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A tiszteltdíj a Szövetkezet eredményessége utáni részének számítási alapja, a Szövetkezet egysé-
ges szerkezetbe foglalt, módosított és kiegészített 224/2000.(XII.19.) sz. kormányrendelet által, 
a lakásszövetkezetek számára előírt egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredmény kimutatá-
sában, a tárgyévi adózás előtti összes eredmény (2 709 e Ft), valamint az év során beruházásra, 
felújításra, beszerzésre és karbantartásra fordított (35 960 e Ft) nettó pénzeszközök összessége.
Az eredményességhez rendelt tiszteletdíj mértéke:

- a bizottsági tagok esetében a tételek (eredmény+beruházás+fejlesztés+felújítás+kar-
bantartás) összegének 1,2%-a,

- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés+karbantartás) a közgyű-
lés által elfogadott számszaki adatokhoz képest 40% elmaradással valósul meg, akkor  
a tiszteletdíjak eredményességhez kötött része nem jár.

Az év során elért, gazdasági eredményességhez kötött, azzal összefüggő teljesítmény utáni tisz-
teletdíj összege nem haladhatja meg a havi fix tiszteltdíj 12 havi összegének 60%-át.
A tiszteletdíj fix havi részének kifizetése, negyedéves rendszerességgel történjen, az eredmé-
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nyességhez kötött díj kifizetése, a tárgyév pénzügyi zárását elfogadó közgyűlést követően kerül-
jön kifizetésre.

7/2013(V.25) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. január 01-től visszamenőleg a Szövetkezet Elnökének alap-
bérét a KSH által közzétett 2012. évre vonatkozó infláció mértékével (5,7 %-kal) emeli.

8/2013(V.25) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Szövetkezet elnökének 2013. évre esedékes prémiumfeladatát, a Szövetkezet 
egységes szerkezetbe foglalt, módosított és kiegészített 224/2000.(XII.19.) sz. kormányrendelet 
által a lakásszövetkezetek részére előírt egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredmény ki-
mutatásban a tárgyévi adózás előtti összes eredmény, valamint az éves beruházási, felújítási, 
beszerzési és karbantartási terv nettó összegszerű teljesüléséhez köti.

Abban az esetben,
- ha a tételek, vagyis az eredmény (2 709 e Ft) és a beruházások + felújítás + beszerzés + kar-
bantartás (35 960 e Ft) a közgyűlés által elfogadott számszaki adatok szerint valósulnak meg, 
akkor a prémium összeg, ezen pénzügyi tételek összességégnek 2,0%-a.

Koordináció
- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés+karbantartás) a közgyűlés által el-

fogadott számszaki adatokon túl összességében több mint 2 millió Ft összeggel kerül túltelje-
sítésre, akkor a prémium összege ezen pénzügyi tételek összességének 2,6%-a.

- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés+karbantartás) a közgyűlés által elfo-
gadott számszaki adatokhoz képest 40% elmaradással valósul meg, akkor prémium nem jár. A 
prémium összege - a terv túlteljesítése esetén sem - haladhatja meg hat havi alapbér összegét.

9/a/2013(V.25) számú Közgyűlési határozat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megerősíti a 9/2009. (V.23.) sz. Közgyűlési határozatát, mely szerint 
felhatalmazza az Igazgatóságot 9400 Sopron Panoráma u. 14. 7156/6 hrsz. alatt lévő 2 460 nm 
alapterületű Proswimmer villa telkének megvásárlására 50 M Ft vételár erejéig. A Közgyűlés úgy 
dönt, hogy a vételár szükséges összegét egyszeri tagi hozzájárulás befizetéssel rendeli el, mely-
nek összege tagonként 12.500,- Ft. A befizetett tagi hozzájárulás összegét a tagok 2015. évtől 5 
év alatt az éves tagi üdülési díjból kompenzálva, egyenlő részletekben visszakapják. E mellett a 
visszatérítés mellett minden olyan tag, aki 2013. december 31-ig befizeti a soproni telek hozzájá-
rulás összegét, egy tíz kezelésből álló 7.500,- Ft értékű Magneter és Zérógravitációs masszírozó 
program használatára jogosító kártyát kap.

10/2013(V.25) számú Közgyűlési határozati javaslat a 7/2011 (V.21.) Közgy. számú Fel-
ügyelő Bizottság határozati javaslatának kijavítására
 A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 7/2011. (V.21.) Közgy. számú határozatában hibásan rög-
zítette a Felügyelő Bizottság a 2. bekezdésben szereplő három tényszámot, ami helyesen: 1.550 
e Ft (2.721 e Ft helyett), 36.882 e Ft (42.332 e Ft helyett), és összesen 38.432 e Ft (45.053 e Ft 
helyett).
Így a Közgyűlés az elrontott, hibás tartalmú számszaki adatot jelen határozatával kijavítja és el-
fogadja.

Az idén tavasszal ismét beszámo-
lót tartott a Szövetkezet igazga-
tósága, immár a megszokott kör-
nyezetben a Grand Hotel Hungá-
ria nagytermében.

A rendezvény első szakaszában, 
ünnepélyes keretek közt került át-
adásra a harkányi Siesta Club Ho-
tel részére az RCI Ezüst Korona 
elismerő díja, melyet Glatz Tamás 
(képünkön jobbra) magyarországi 
képviselő adott át.
Az idén, mintegy 150 fő volt jelen 
az értekezleten, ahol a jövőt meg-
határozó fontos döntések születtek. 
A résztvevő tagok jelentős része a 
rendezvényt követően úgy fogalma-
zott, hogy az elmúlt évek legjobban 
előkészített és legszínvonalasabb 
programján vett részt. A korábban 
jellemző ingerült és indulatos hoz-
zászólások csökkenése és részbeni 
elmaradása kedvezően hatott a leg-
főbb döntéshozatali rendszerre, így a 
megjelentek valóban érdemi dönté-
seket tudtak hozni.
Minden döntés, határozat jelentős 
többségű támogatást kapott, főleg 
a legnagyobb súllyal szereplő sop-
roni Prosswimmer telekről szóló 
beszámoló és az annak alapján ho-

zott döntés bír nagy jelentőséggel 
a jövőre nézve. A közgyűlés nagy 
többséggel úgy döntött, hogy egy-
szeri, minden tag részéről történő 
anyagi hozzájárulással kíséreljük 
meg megvásárolni azt a telket, me-
lyen a szálloda jelenlegi közművei 
mennek keresztül.
A Közgyűlés úgy határozott, hogy 
a vételár szükséges összegét egy-
szeri tagi hozzájárulás befizetéssel 
rendeli el, melynek összege tagon-
ként 12.500,- Ft. A befizetett tagi 
hozzájárulás összegét a tagok 2015. 
évtől 5 év alatt az éves tagi üdülési 
díjból kompenzálva, egyenlő rész-
letekben visszakapják. E mellett a 
visszatérítés mellett minden olyan 
tag, aki 2013. december 31-ig be-
fizeti a soproni telek hozzájárulás 
összegét, egy tíz kezelésből álló 
7.500,- Ft értékű Magneter és Zé-
rógravitációs masszírozó program 
használatára jogosító kártyát kap.
A Közgyűlés során az Igazgatóság 
és a Független Könyvvizsgáló elő-
adásában sok olyan adat és infor-
máció is elhangzott, amely meg-
erősített mindenkit abban, hogy 
az elmúlt évek iránya és ügyviteli 
folyamata példa értékű volt, a tú-
rizmusban tapasztalható jelentős 
piaci visszaesés ellenére. A Függet-
len Könyvvizsgáló, dr. Antalóczy 
Györgyné beszámolójában kiemel-
te az elmúlt évben lezajlott NAV 
vizsgálat által igazolt gazdasági te-
vékenység eredményeit. A tanács-
kozás egyik leginkább előremutató 
és napjaikban is mindinkább szem 
előtt tartandó értékelését Szilágyi 
Tibor igazgatósági tagtól hallhat-
tuk, aki a belföldi kereslet alaku-
lásáról tartott rövid összefoglalót. 
A értékelés végén konklúzióként 
Nick Vujicic szerb származású, ka-

rok és lábak nélkül született, nem-
zetközi hírű prédikátor és szónok 
szavaival úgy fogalmazott, hogy 
„Miközben azon sopánkodunk, 
hogy mi hiányzik az életünkből, 
hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni arról, amink van.”
A példaként felhozott prédikátor 
életének a célja és értelme az, hogy 
meséljen ember társainak Isten 
szeretetéről és megerősítse őket ab-
ban, hogy valósítsák meg álmaikat.
Nos, ez a példa jó alapot szolgáltat 
számunkra is mind az Isten hitben 
való megerősödéshez, mind közös 
értékeink és álmaink valóra vál-
tásához. Ezen az úton járva ismét 
nagy lépést tettünk  előre,  közös 
álmaink megvalósítása, a Szövet-
kezet működésének fenntartása 
érekében.
A hozzászólások közt,  napjaink-
ban a közéletben sajnos kevéssé 
jellemző nyugodt, tárgyilagos és 
közös vagyonunk gyarapodását 
sürgető, annak támogatására buz-
dító hozzászólások voltak, amely 
emberi magatartás igazán nagy 
kincsnek számít a rohanó és zakla-
tott világunkban.
A Szövetkezet elnökének zársza-
vával a kérdésekre adott válaszo-
kat követően a jelenlévők átérezve 
saját jövőnk látható nehézségeit 
és bizakodásra okot adó tényeit, 
sikeres és jelentős egyetértést mu-
tató döntéseket hoztak, melyeket 
magazinunk Közgyűlési határoza-
tait tartalmazó részben, részletesen 
közre adunk.
Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani minden tagtársunknak, 
aki konstruktív és előremutató 
módon vett részt Közgyűlésünkön 
és jelenlétével, hozzászólásával se-
gítette azt a munkát, amely a jövő 
meghatározó keretét vázolta fel.

Szabó László
 elnök

Közgyűlési Krónika
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Mint magazinunk korábbi számá-
ban már közreadtuk, a sokunk ál-
tal igényelt liftek megépítésére 
önkéntes hozzájárulás alapján, új 
programot indítottunk.
Az elmúlt egy év során, szin-
te nem telik el olyan nap, amikor 
ne hangozna el az a sóhaj, vágy, 
hogy milyen jó lenne ha lenne 
már végre liftünk Sopronban, Har-
kányban vagy Mátraszentimrén. 
Mint ismeretes a legutóbbi köz-
gyűlésen szinte el sem akarták 
hinni a jelenlévők, hogy néhány 
hangoskodó hozzászólás okán, 
mindösszesen kettő, azaz 2 sza-
vazattal lett elodázva a sokak éle-
tét és mozgását megkönnyítő lift 
építés megszavazása.
Sokan vagyunk akiknek már-már 
létkérdés és nem kényelmi szem-
pont hogy fel tud e menni az 
apartmanjába, így a jövőben új 
összefogásra van szükség annak 
érdekében hogy megvalósuljon 
régi vágyunk és igazán felemelő 
érzés legyen igénybe venni lakré-
szünket szállodáinkban.

Beszáll ön is a liftbe?
Készen vannak a terveink ah-
hoz, hogy megvalósítsuk Sopron-
ban is épületenként a lifteket, sőt 
Harkányban és Mátraszentimrén 
is sikerül megépíteni a felvonó-
kat, ha nem engedünk a széthúzó 
és romboló gondolatoknak és te-
szünk közösen azért, hogy mind-
az aki szeretné használni a felvo-
nókat, anyagilag is egyszeri hoz-
zájárulással  tesz a megvalósulá-
sáért.

Többször elhangzó kérdés, hogy 
csak egyszeri hozzájárulást kell 
megfizetni, vagy ez több egymást 
követő összeg lenne?
Nem. Az önkéntes hozzájárulás 
egy egyszeri, erre a célra befize-
tendő összeg, a megvalósuló lif-
tek fenntartási, üzemeltetési dí-
jáért külön nem kell fizetni majd 
azok használóinak.
Igaz, a használatot egy olyan 
mágneskártya teszi majd lehető-
vé, amely annak áll rendelkezésé-
re, aki megtette pénzügyi hozzá-
járulását.
És mi történik addig, amíg nem 
épülnek meg a liftek?
Nos a már befizetéssel rendelke-
ző tagjaink a jövőben a liftek kivi-
telezéséig előnyt élveznek a föld-
szinti apartmanok igénybevéte-
lében, hiszen ők már tettek azért, 
hogy lehetőség szerint ne kell-
jen lépcsőzniük. Igaz ugyan az 
is, hogy a földszinti apartmanja-
ink száma véges minden szállo-
dánkban, de a jövőben vezérelv-
ként mégis ez a használati alapelv 
fog érvényesülni mindaddig, amíg 
igazi felemelő érzéssel nem száll-
hatunk be valamely emeleten , a 
jól megérdemelt felvonónkba.
A liftépítéshez való egyszeri hoz-
zájárulás összege tagonként 
1490.- Ft/nap
Az egyszeri hozzájárulás össze-
ge a tagjaink részére, a tulajdo-
nukban lévő üdülési hetek alap-
ján, napi 900.- Ft egyszeri ösz-
szeget tesz ki. Az egyszeri díj be-
fizetését követően a lift haszná-
latért nem kell a továbbiakban fi-

zetni, csupán ezt az egyszeri hoz-
zájárulást kell egy megfizetnie an-
nak, aki csatlakozni akar. Ennek 
az összegnek a megfizetésével az 
adott, általa üdülési joggal hasz-
nált szállodában megépülő liftet a 
jövőben további hozzájárulás nél-
kül használhatja.
A fentiek alapján, ha Ön, 6 éjsza-
kás standard üdülési jogát a jövő-
ben olyan kényelemmel kívánja 
használni, hogy ne okozzon gon-
dot az első, vagy második emele-
ti apartmanjának megközelítése, 
úgy egy alkalommal 8,940 Ft ösz-
szeget, vagyis (6 x 1490.- Ft-ot) 
kell befizetnie.

A lift hozzájárulás a budapesti ke-
reskedelmi irodában, a Szövet-
kezet központjában, vagy bár-
mely szállodánkban is megtehető. 
A hozzájárulás teljesíthető akár 
részletekben is, melyet a kereske-
delmi irodában (1027. Bem József 
u. 4.sz alatt)  kell kérelmezni.
A témához igazodva azt kívánom, 
hogy mielőbb emelkedjünk fel kö-
zösen egy szinttel feljebb és mu-
tassuk meg magunknak is, hogy 
igenis értékesek vagyunk és tu-
dunk közösen értékeket létrehoz-
ni, ami önmagában is egy feleme-
lő érzés.
Várom önöket egy szinttel fel-
jebb, vagyis bíztatom minden tag-
társunkat, hogy csatlakozzon ah-
hoz a ma már jelentős számú sze-
mélyhez, aki már tagja a Felfelé 
Igyekvő Kényelmesek Klubjának, 
vagyis a liftépítést támogató tag-
jainknak.

Felemelő egy érzés…
Évek óta várt eseményre került 
sor Harkányban néhány nappal 
ezelőtt. A szállodánkkal szembeni 
köztéren Harkány város polgár-
mestere dr. Imri Sándor átadta 
azt a szökőkutat, amely a város 
jelképévé válhat rövid időn belül. 
A tervek szerint a nyár folyamán 
számos program, térzene is gaz-
dagítja majd a nyárestéket, de 
csak a víz csobogó hangját kéz a 
kézben hallgatni is csodálatos esti 
program lehet – mondta megnyi-
tó beszédében a polgármester.
A megszépült környezet megér 
egy kis sétát, hiszen csupán né-
hány lépésre a Siesta Club Hotel-
től gyönyörű esti fényben tündö-
köl ez a csodás látnivaló.

2013-ban is azon tagjaink szá-
mára, akik a tagi turnuson felül 
igénybe kívánják venni szállo-
dáink apartmanjait, extra ked-
vezményt kínálunk SCH OKOS 
UTALVÁNYAINK értékéből.
Most minden megkezdett 10 
ezer forint feletti SCH OKOS 
UTALVÁNY vásárlása ese-
tén, 10% kedvezményt adunk 
vásárlóinknak, tagjainknak az 
utalványból.
Az SCH OKOS UTALVÁNY szál-
lodai felhasználása előtt tör-
ténő megvásárlásával tagja-
ink így extra kedvezménnyel 
vehetik igénybe szállodai szol-
gáltatásunkat. 
Ugyancsak extra kedvezményt 
élvezhetnek tagjaink bará-
tai, ha az eddigi vendégkár-

tya kedvezmény mellé előre 
megvásárolják SCH OKOS 
UTALVÁNYUKAT. 
Az SCH OKOS UTALVÁNY 
megvásárolható a Kereske-
delmi Irodánkban, (1027 
Budapest II., Bem J. u. 4,) 
vagy központi irodánkban, 
vagy postai úton a postá-
zási költség megfizetése 
mellett.
Élvezze Ön is az SCH 
UTALVÁNY extra kedvez-
ményeit akár hosszú hét-
végére, akár más időszak-
ban kívánja felhasznál-
ni azt. 
Ne feledje! Az utalvány 
ajándékként is kiváló 
lehetőség, ha meglepné 
szeretteit, barátait.

RENDKÍVÜLI -10% KEDVEZMÉNY, 
AZ SCH OKOS UTALVÁNYOKBÓL

-10%

Olcsó
Kiszámítható
OtthOnOs
sOKszínű

Váltson sch okos utalVányt!
okos, mert...

extra kedVezmény!

üdüljön ön is okosan!

Lepje meg szeretteit, barátait, vagy akár önmagát és fizesse bónusz napjainak 
szállodai költségét az előre megvásárolt extra OKOS KEDVEZMÉNNYEL 

akár a tagi vagy vendégkártya kedvezmény érvényesítésével együtt.Részletek a 10. oldalon

Minden 
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kedvezMÉnyt 

adunk
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Szépülő környezetünk Harkányban
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A múltidézés szándékával fordulok most elsősorban azon tagjainkhoz, akik a Hegyvidék Üdü-
lőszövetkezetben 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 alapí-

tók szándékának, de jövőbe mutató értékként is képes rögzíteni azt a szándékot és elért eredmé-
nyeket, 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 valamelyi-
kében eltöltött üdülést idézi fel és olyan példaértékű élményt mutat be, amely minden olvasónk számára érde-
kes és igazán különleges emlékként és példaként jeleníthető meg.
Kérjük, küldje be élményleírását, régi fotóit és legyen Ön is ezáltal szerkesztője a Jubileumi Ünnepi Kiadvány-
nak, hogy méltóképp ünnepelhessük meg majd a jövő évben közös múltunk és hitem szerint közös jövőnk cso-
dás történéseit.

Kérjük, hogy a beküldendő borítékra írja rá: „AZOK A BOLDOG SZÉP NAPOK” Postacím. 1531 Budapest, Pf.52.

Kiadó: Hegyvidék SCH Üdülőszövetkezet
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: © Anettphoto | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Ezek a szavak egyik tagtársunk ajkáról 

hangoztak el a minap Harkányban, a 

legutóbb megtartott szalonnasütésen. 

A „Barátschág partiként” megrende-

zésre kerülő nyáresti összejövetelek, 

mindig igazi élmények lehetőségét tar-

togatják. Igaz ez alkalommal az időjá-

rás is megtréfálta a résztvevő nagy-

számú érdeklődőket, akiknek a kitartá-

sa végül meghozta az esőszünetben 

történő közös esti beszélgetés lehető-

ségét.

Manapság sajnos ritka-

ságszámba mennek az 

olyan „baráti esték”, 

melyek korábban 

egy-egy nyaralás során 

szinte természetesnek 

tűntek, de mégis amikor 

jó szándékú emberek 

ajándékozzák meg egy-

mást barátságukkal, ak-

kor olyan értékek kerül-

nek felszínre, melyek az ember életé-

nek meghatározójává válhatnak.

Ez történt legutóbb a Siesta Club 

Hotelben is, ahol egymás társasá-

ga jelentette a legfőbb élményt 

azon az estén, ahol az üdülőklub 

tagjai jelentős számban vettek 

részt. Sok csodálatos emlék és 

egymásnak elmesélt történetek 

tették színessé és varázslatossá az 

estét, de a leginkább megható gon-

dolat és mondat talán az volt, ami-

„Ilyen jól még nem
  éreztem magam...”

kor a jelenlévő egyik úr megszólalt: 

„Több mint húsz éve vagyok tagja a 

Szövetkezetnek, de még ilyen kelle-

mes és jó estét amit közösen szer-

veztünk, nem éltem meg.”

Az ilyen mondatok azok, amelyek 

mindenki szívét megmelengetik és 

így igazából nem a tűz parazsa az, 

ami izzani kezd, hanem a szívek ér-

nek egy kicsit össze akkor, amikor 

egymásban megtaláljuk azt az ér-

téket, ami a világot előreviszi.

Köszönöm azt a barátságot és bi-

zalmat, amely egy-egy ilyen estét 

feledhetetlenné tesz és mindannyi-

unk lelkét és szívét megerősíti ab-

ban a hitben, hogy igenis vannak 

még olyan értékek ebben a napon-

ta változó világban, melyekért ér-

demes egymás szemébe nézni és 

egymás életét szebbé tenni.

Bíztatom Önöket, hogy keressék a 

nyár folyamán a szállodáinkban a kö-

zös programok lehetőségét, ünne-

peljék, ünnepeljük meg együtt azt, 

hogy ismét megadatott, hogy eltölt-

sünk néhány órát barátságban, nyu-

godt környezetben. 

Visszagondolva arra a csodálatos 

harkányi nyárestére, ahol igazi em-

beri nagyságok ülték körül a lobogó 

tűz fényét, szeretettel és barátsággal 

gondolok én is vissza mindazon 

hölgyre és úrra akik egymásnak a 

legnagyobb kincset adták oda, a jó 

szándékot és a barátságukat. Ez az 

ami nem alszik ki a tűzzel, ha nem nap 

mint nap, még a legsötétebb idősza-

kokban is melegséggel tölt el mind-

annyiunkat.

Kívánom, hogy minél több hasonló és 

ismétlődő élményben legyen ré-

szünk mindannyiunknak.

Szabó László

elnök

Azok a boldog szép napok

Új szolgáltatást indítunk 2013. júliusától a 
budapesti Sas Club Hotelben. A városköz-
pontból néhány percnyire lévő, ősfás parkkal 
rendelkező szállodánkban mostantól szinte 
teljesen megfiatalodhat néhány perc alatt. 
A most induló testkezelés, vagyis a válasz-
tható legkülönbözőbb masszázsok tagjaink 
részére 10 % kedvezménnyel vehetők 
igénybe, melyhez tagsági kártyájuk felmutatása 
szükséges.
OKLEVELES GYÓGYMASSZŐR HETI KÉT ALKALOMMAL 
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 8 ÉS 14 óra közt várja vendégeinket.

Ízelítő a masszázsok sokaságából: 
Hátmasszázs: 30 perc 2800 Ft  Talp masszázs: 30 perc 2800 Ft  Teljes testmasszázs: 60 perc 5000 Ft 
 Svéd masszázs, frissítő, relaxáló: 60 perc 5000 Ft  Kleopátra masszázs (25 perc hát, 30 perc cellulit 

kezelés tekercseléssel, 25perc talp): 6500 Ft  Gyógymasszázs: 60 perc 5000 Ft  Kókuszos masszázs: 60 
perc 5500 Ft

Felüdülés testnek, léleknek

Éljen Ön is a lehetőséggel! Kényeztesse magát az igazán hozzáértő kezek által!
Bejelentkezés és időpont egyeztetés:  Telefon: +36 20 331 7174, vagy a 06 1 246 6512 telefonon



Töltsön el Ön is egy 
délutánt baráti körben 
üdülőklub-tagjaink 
és barátok közt.
Aperitif, Bográcsgulyás 
vagy szalonnasütés és 
meglepetés desszert, 
valamint egy pohár 
igazán jó vörös, vagy 
fehér bor 
Mindez most csak
990.- Ft/fő áron
Időpontja:
2013. július 05-én 
pénteken 17 órától
Jelentkezés:
Telefon: +36 20 331 7174, 
vagy az info@hsch.hu 
e mail címen 

BarátSCHág 
PARTI 
a SAS Club 
Hotelben 
Budapesten


