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KÖZÖS ÜGYEINK,
KÖZÖS JÖVŐNK, KÖZÖS
ÉRDEKÜNK!
A Szövetkezet vezető tisztségviselői nevében
hívjuk, várjuk Önöket a soron következő rendes éves
Közgyűlésünkre, ahol fontos, a jövőt meghatározó
kérdésekben kell közösen döntenünk.

KÖZÖS JELEN ÉS KÖZÖS JÖVŐ!
Legyen ön is a jövő letéteményese!

ERŐSÍTSÜK MEG
SZÖVETKEZETÜNK CÉLJAIT
ÉS JÖVŐJÉT KÖZÖSEN!
Időpont: 2015 május 23. 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Grand Hotel Hungária
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Vidékről érkező tagjaink a Sas Club Hotelben előző nap (péntek estére) ingyenes szállást
foglalhatnak, a szálloda szabad kapacitásának függvényében.
ertekesites2@hsch.hu e mail címen,
vagy Sári Anita értékesítési vezetőnél a +36 20 410 3172 telefonszámon.
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Ez az a nap, amire vártunk. Visszaidézve a múlt év üdüléseit, örömeit, közös élményeit.
Megnézni a napfelkeltét, hallgatni a csivitelő madárdalt, amint a pirkadó hajnalt köszönti. Elmélázva
megcsodálni az út mellett nyíló és viruló virágot, vagy beleszagolni az édeskés levegőbe, ami telistele van az akác, vagy a mezők tarka virágillataival. Teleszívni magunkat a természet erejével és elfeledni mindent, ami rossz volt a bánatot okozott az elmúlt időben.
A hegyek, mezők járta szellő lágy érintésébe beburkolózni és eldobni egy kavicsot és tűnődve nézni,
ahogy a hullámok a víz felszínén tovaúsznak. Ez az a nap, amikor igazán érezzük, hogy élünk, hogy
csodás ez a világ.
Sétálunk a nyarat idéző tavaszi fényárban és megfogjuk szeretteink kezét együtt élvezve a családi üdülés újabb lehetőségét, mely megadatott számunkra. Ez az a nap, amikor úgy érezzük, hogy a nap csak
nekünk süt, amikor a gyógyvíz bársonyos érintése csak minket melegít, és ez az a nap, amikor úgy
érezzük, hogy mindenki ránk mosolyog.
Nagyon vártuk már, hogy ismét eljöjjön ez a nap. Az, amikor úgy érezzük, ismét haza érkezünk, olyan
környezetbe ahol szeretnek minket és ahova mi is szeretünk „haza térni”.
Ez az a nap, amikor újra átéljük, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni, ahol nekünk világít a nyaranta fellángoló tábortűz fénye, ahol még a szalonnasütésen megkóstolt bor is édesebb, mint amilyenre emlékeztünk. Ez az a nap, amikor ismerős tekintetek mosolyognak ránk, örülve az újralátás
boldogságának. Ez az a nap, amikor ismét a Hegyvidék Üdülőszállodájába érve családunk, barátaink, szeretteink körében közösen élhetjük meg egy csodás nap élményeit és este megpihenhetünk
az alkony lágy fényeiben. Ekkor át jár minket az az érzés, amely könnycseppet csal a szemünkben és
a lelkünk csendben megszólal. Érezzük, hogy ezért a napért, igazán érdemes volt ennyit várni, hogy
ismét eljöjjön. Jó itt.
Ez az a nap, amikor újra átélhetjük az SCH vendégszeretetét és kitörő örömmel hagyjuk magunk
mögött a hideg napokat. Megérkeztünk, itt vagyunk. Újra üdülhetünk a Hegyvidék Szállodáiban.
Új szezon, új nap kezdődik. Ez az a nap, ami az Ön napja.
Kívánom, hogy 2015-ben is sok közös élményt töltsünk együtt szállodáinkban és használják olyan
boldogan és olyan örömmel szolgáltatásainkat, amilyen gondos figyelemmel várjuk Önöket.
Kívánom, hogy a nálunk eltöltött napok ebben az évben is hozzanak mindnyájuknak igazán olyan
élményeket, melyekre úgy tekinthetünk, hogy EZ AZ A NAP, tökéletes volt, amit még sokszor szeretnénk átélni.
Kellemes időtöltést kívánok 2015-ben a „Nyugalom Otthonában”

Szabó László
elnök

Hegyvidék Szállodalánc
A nyugalom otthona
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Rendzavarók
és más veszélyek
Az elmúlt időszakban az SCH keretein belül eddig nem jellemző magatartásformák jelentek meg egyes tagjaink üdülése során. Sajátos, a társadalom nagyobb része által elítélt és nem
követendő kategóriába tartozó helyzetek és emberi viselkedések kerültek
felszínre, melyek úgy tűnnek visszatérő
jelleggel ismétlődnek.
Be kell számolnom arról, hogy az
elmúlt évben a szállodáink területén
több alkalommal fordult elő, hogy a
nálunk üdülő tagjaink közül néhányan
elveszítve teljes önkontrolljukat megbotránkoztató magatartásukkal, esetenként garázda tevékenységükkel
más, ott üdülő személyekkel szemben
agresszív magatartást tanúsítottak szavakban és tettekben is. Az egyes esetek összefüggéseiben úgy tűnik, egy
társadalmi tendencia kezd kirajzolódni. Volt olyan eset, amikor napokon keresztül a nálunk üdülő tagtársunk, agresszív magatartásával félelemben tartotta nemcsak vendégeink
egy részét, de a szálloda alkalmazottai
közül is néhányat.
A szálloda személyzetének a felmerült garázda személyekkel szemben,
több alkalommal kérni kellett rendőrségi intézkedést, ami a hatályban
lévő jogszabályi körülmények miatt
gyakorlatilag hatástalan volt. A hatóság az intézkedés megkezdésének
alapját jelentő, a tagsági jogviszony
megszűntetését, és egyben a szálloda jogos igénybevételéből való kizá-
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rást kezdeményezte és kérte, amihez a jelenlegi Alapszabályi kötelmek szerint az Igazgatóságnak csak
nagyon korlátozott módon és esetben van lehetősége. Egyértelmű,
hogy az élet túllépte a szabályozásunk elégséges szintjét és a szövetkezet érdekvédelmének megteremtése a tagjaink személy és vagyonbiztonságának megőrzése és megteremtése érdekében feltétlen és
azonnal szükséges az Alapszabály
ezen részeinek módosítása, melyre
konkrét szövegszerű javaslatot tesz
az Igazgatóság az idei közgyűlés elé.
Ezeknek a módosításoknak az elfogadása alapja és elengedhetetlen záloga annak, hogy azon személyeket
akik a szövetkezet vagy tagjai érdekével szemben, vagy azok személyi,
vagy vagyon biztonságát veszélyeztetve lépnek fel, megvédhessük tagjainkat, vendégeinket az ilyen emberek
cselekedeteitől. Ehhez kérem tagjaink
támogató és valóban összefogó jelenlétét az idei közgyűlésen. Vegyük elejét
annak, hogy néhány olyan személy, aki
veszélyezteti vagyon és személyes biztonságunkat és ezen keresztül érdekeinket megfelelő intézkedés alá legyen
vonható.
A kérdés komolyságát jól mutatja az
a konkrét eset is, amikor egy soproni tagunk a napokon keresztül tanúsított tűrhetetlen és közösség ellenes magatartása során fizikailag bántalmazta egy másik tagunkat, akinek

végül 8 napon túl gyógyuló sérülést
okozott. Az ügyben eljáró hatóság
az intézkedés jogalapját a szövetkezet Igazgatóságának kitiltó, kizáró intézkedéséhez kötötte. Mint tudjuk egy társaságnak, egy közösségnek sokféleképpen és sokan okozhatnak tudatosan, vagy valamilyen befolyásoltság, vagy más érdekek elérése céljából bajt és károkat.
Arra kéri az Igazgatóság a Szövetkezet tagságát, hogy ebben a rendkívül fontos témában, az Alapszabály
javasolt módosításának minden elemét megvalósítva, alkossuk meg az
érdekvédelmünk olyan rendszerét,
ami lehetőséget ad a hasonló esetek
azonnali és hathatós kezelésére és a
későbbi hasonló esetek kialakulásának elkerülésére.
Május 23.-a legyen annak a napja,
hogy az Alapszabályunk módosításával közösen nyilvánítsuk ki azon szándékunkat és mutassuk meg erőnket, hogy képesek vagyunk megvédeni magunkat az ilyen rendzavaró és
rendbontó személyek ellen és ennek
operatív intézkedésének megtételére
hatalmazzuk fel az Igazgatóságot.
Várja és hívja az Igazgatóság minden
tagtársunkat a döntés meghozatalára a Grand Hotel Hungária nagytermébe 2015. május 23-án, 10 órai kezdettel
megtartandó Közgyűlésre.
Szabó László
elnök
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GYARAPODÓ VAGYON
PARKOLÓ BŐVÍTÉS HARKÁNYBAN
Mint arról az éves gazdasági beszámolónkban is hírt adtunk a tavalyi évben
sikeresen lezárult az az évek óta tartó
folyamat, melynek eredményeként a
Szövetkezet tulajdonába került a Közgyűlés által jóváhagyott ingatlan vásárlás Harkányban. A jelenlegi parkolónak
használt ingatlanunk melletti, korábban
az önkormányzat tulajdonában álló közpark területének megvásárlására éveken keresztül tárgyalást folytattunk, ami
mindezidáig nem vezetett eredményre.
Végül köszönhetően Harkány város
korábbi polgármesterének dr. Imri
Sándornak , a város és a szövetkezet
közt 2014. évben létrejött az ingatlan
adásvételét rendező megállapodás,
aminek értelmében az önkormányzat
a terület jogi rendezésével, a szálloda besorolásának megfelelő övezetbe
helyezésével ,eladta a területet a szövetkezet számára.

Rendkívüli sikert értünk el, ez joggal
kijelenthető, hiszen a Közgyűlés által
kapott 30 millió forint összegű vételár felhatalmazás és megbízás összegénél lényegesen kevesebbért, 14 millió
forint nettó áron sikerült megvásárolnunk a kérdéses sarok telket, ami Harkány város központi helyén található.
Az
ingatlan
megvásárlásával
egyidőben, részben a vételár összegéből finanszírozva az önkormányzat
elindította a Siesta Club Hotel előtti út
és járda szakasz teljes felújítását, melynek sorában a teljes burkolat cseréje
megtörtént. A díszburkolattal ellátott
sétány a szálloda előtt teljes hosszban
egy letisztult és megszépült környezetet teremtett. A beruházás teljes összege 66 millió forint volt a hírek szerint,
melynek haszonélvezője jelentős részben a Siesta Club Hotel és annak vendégei, tagjai.

Azt gondolom, hogy ez az üzleti összefogás jó példája a gondos és jó gazda
módjára történő vagyongazdálkodásnak, hiszen úgy valósult meg a szövetkezet vagyongyarapodása, gazdagodása, hogy nem csak a nagy értékű
telek került igen kedvező áron a tulajdonunkba, hanem e mellett a közvetlen környezetünk is oly mértékben
szépült meg ami a városban egyedülálló. Köszönet a megszépült környezetért dr. Imri Sándor polgármester úrnak és azoknak az önkormányzati
képviselőknek akik igazi lokálpatriótaként megszépítették mindennapjaink
környezetét.
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BEFÜRÖDTÜNK, VAGY FELKÉSZÜLÜNK A NYÁRRA

Az idei év eddigi hónapjaiban a harkányi gyógyfürdőbe látogató vendégek tapasztalhatták, hogy a 2-es gyógymedence nem üzemel és a” lepke medencéket” felújítják, ezért azok
megnyitásának időpontja még bizonytalan.
A gyógyulni vágyók jelenleg az úgynevezett 1/a-1/b gyógyvizes medencéket és a 3-as számmal jelzett nyitott termálvizes
medencét használhatják.
A tavalyi önkormányzati választásokat követően, új igazgató
került a Gyógyfürdő élére, ami minden bizonnyal új célok és
új, talán az eddiginél is jobb, vendég központi üzemeltetést
eredményezhet.
A tudomásunkra jutott hírek szerint, a főszezon idejére elkészül az a kültéri csúszdapark, amihez a kormányzat több szám
millió forint közvetlen támogatást adott. Bízunk benne, hogy
az évek óta fennálló javaslatunkat, amely az öltözők korszerűsítésére vonatkozik, szintén olyan lépések követik, amely a
vendégfogadás elsődleges kényelmét teremthetik meg.

Élmények karnyújtásnyira
A harkányi fürdőtől néhány kilométerre található Siklósi élményfürdő
kellemes kikapcsolódást kínál a térségbe érkező egész család részére. A fedett csúszdapark, az élménymedencék szauna világ és a nyáron
üzemelő kültéri úszómedence egész
napos programot kínál kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
A siklósi élményfürdőbe a harkányi
Siesta Club Hotelben 20 % kedvezménnyel kínálunk belépőt, melyet a
recepción lehet megvásárolni.
Az élményfürdő egész éves nyitva
tartással kulturált környezettel várja
vendégeinket

Hírek, aktualitások Harkányból
Júniusban indulhat a harkányi parkolóórák üzeme. A fürdő körül
húsz darab automata kap helyet, de a piac parkolójába és a Szúnyog-tó mellé is jut belőle. Jegyárak 160 forinttól a 700 forintos
napijegyig tartanak, de a kedvezményes bérlet is több lehetőséget tartogat.
Órás rendszerben parkolhatunk Harkányban a nyár első napjától 08 és 18 óra között a Kossuth utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca
valamint a Bartók utca fürdőhöz közel eső szakaszain, a Liszt
Ferenc téren valamint a Szúnyog-tó mellett és a piac parkolójában. Szintén fizetős lesz a Xavin szálloda előtti tér és a félelmetes műszaki állapotú, vélhetően nemsokára lebontásra kerülő Bányász étterem területe, valamint a kórház és a Kossuth
utca közötti parkoló is. A rendszer végleges, részletekbe menő
kidolgozása még várat magára.
A rendszert június elsejétől tervezi üzembe helyezni a helyi önkormányzat, az árak az első egyeztetések és a pénzügyi bizottság előterjesztése, majd a képviselő-testület által elfogadott tervezet
alapján 160 forintos díjaktól kezdődnek, és a 700 forintos napi parkolási díjig tartanak. A tervek szerint lehetőség lesz fél órás „díjmentes parkolási kártya” váltására is, bár ennek részletei még nem
ismertek.
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„Ez az ár alacsony, még a 200 forintos díjszabás is kedvező lenne” –
mondta Bogyó Gyula, a siklósi parkolóórás rendszer üzemeltetője azon a pénzügyi bizottsági ülésen, ahol a hatástanulmányát
ismertette. Példaként Siklóst, Pécset és néhány távoli várost említett. Megtudtuk: az első egyeztetések szerint az éves bérlet harkányiak számára 4000 forint lesz, de előzetes tárgyalások és egyeztetések folytak arról, hogy azokat Siklóson is érvényesíteni lehessen. A vendéglátók számára rendszám nélkül kiadható bérlet lesz
elérhető – természetesen magasabb költséggel – derül ki a tervezetből.
Egy közbeszerzési eljárást követően vásárolható húsz darab berendezés ára közel 29 millió forint, a rendszer évi elindításának teljes
költsége – beszerzéssel és egyéb költségekkel együtt – összesen
60,3 millió forintra rúg. Ezek mellett már az első évben 67 milliós árbevétel várható – mutatott rá az általa készített tervezetre
Bogyó Gyula.
A siklósi parkolási rendszer üzemeltetője úgy véli, a júniusi üzem
előtt – áprilisban és májusban – már 9 millió árbevételt tudhat magának a város. Ezt a felvetést Varga László, a bizottság külsős tagjának ellenvetésére Bogyó a bérletek előzetes eladásával
magyarázta.

A J ÁI N LÓ
FO

A költségvetési tervezet a két „üzem előtti hónapra” további 7,8 milliós árbevételt is tartalmaz, melyet a „bírság és a felszólítás” mellett
ismét bevételként tünteti fel a bérletet. A közgazdász összegzésében közölte: meglátása szerint a hatástanulmány szinte teljesen egybevág a siklósi parkolási rendszer koncepciójának anyagával, előkészítése nem megfelelő, az előterjesztést nem támogatta.
Személyi kérdésekről és a parkoló őrök tovább foglalkoztatásáról vagy létszámukról nem esett szó sem a bizottsági, sem a testületi ülésen, de az éves likviditási tervben havi bruttó 1,3 millió
forint bérfizetés is szerepel. A karbantartási munkák Bogyó elmondása szerint kis volumenűek, a vélhetően garanciális berendezések ellenőrzése a parkoló őrök feladata lesz. Ettől függetlenül havi
költségvetésként önállóan 250 ezer forint karbantartási díj sze-

repel a likviditási tervben, mely értesüléseink szerint magasabb,
mint a siklósi karbantartási díj. Újfent elkülönülten aprópénzváltásra 50-170 ezer forintot terveznek havonta, a pénztároló kazetták banki költségeként feltüntetett rendszeres 100 ezer forintnyi
kezelési díj és a tucatnyi egyéb havi- illetve egyszeri kiadás mellett.
A bizottság elfogadott és előterjesztett tervezete alapján Harkány képviselő-testülete egyöntetűen elfogadta az új, összességében bevételt előrejelző parkolási rendszer bevezetését. A határozat
része Baksai Tamás polgármester által javasolt azon kedvezmény is,
mely szerint az órás rendszer kezdetétől 2016 január 31-ig terjedő időszakra – tehát a bevezetés évében – harkányiak számára fél
áron, 2000 forintért váltható féléves bérlet.
Forrás: Harkány.hu

Megújult Mátraszentimre
A tavalyi év során, jelentős átszervezést hajtottunk végre a mátraszentimrei üdülőnk működési rendszerét illetően. A gazdasági környezet
változása, az idegenforgalom keresletének átalakulása miatt, szükségessé vált annak az értékelése és
átgondolása, hogy mi legyen a Silver
Club Hotel jövőbeli sorsa. Hogyan
lehet hatékonyan és eredményesen
működtetni a szállodát a megváltozott helyzetben?
A Felső-Mátra területére is jellemző, az országban oly sok helyen
tapasztalható ingatlan eladási túlkínálat, ami egyértelműen a nyaralók és hétvégi ingatlanok fenntartásának komoly nehézségeire, a megélhetési gondok gyorsuló folyamatára utal. Ezek a főként
anyagi, és a társadalomban kiszélesedő gazdasági problémák közvetlen és negatív hatással vannak
a turizmusra, aminek következménye a Silver Club Hotel működtetését is erősen determinálják. Ma
már közvetlenül mérhető a keres-

kedelem a fogyasztás területén
az a jelentős kereslet és fogyasztás csökkenés, amit az országból
kivándorolt több mint 500 ezer
aktív, keresőképes ember hiánya
okoz a magyar gazdaság rendszerében. Ennek okán a kereslet drasztikus csökkenése következtében
egyre gyorsuló olyan árverseny alakult ki a kínálat oldalán az idegenforgalomban, ami nagyon gyakran a működési költség alatti akciós
árakon történő vendégszerzéssel
próbálja meg csökkenteni a lökésszerűen jelentkező bevétel kiesést.
Ilyen gazdasági környezetben kellett
az Igazgatóságnak értékelni és elemezni a kialakult helyzetet és megtalálni annak módját, hogy tagjainknak
nyújtott szolgáltatás ne csökkenjen,
és fenn tudjuk tartani a hegyi szálloda működését. A gazdasági számítások során számos alternatív lehetőséget megvizsgált a testület, és bár
felmerült még a szálloda üzemeltetésének leállítási és esetlegesen a közgyűlés felé történő ingatlan eladá-

si javaslat gondolata is, de végül egy
más, a vagyonmegőrzés és fejlesztés irányába mutató stratégia alapján
tettük meg az intézkedéseinket.
A tagjaink sorában jelentős számú
érdeklődés merült fel a tekintetben,
hogy a meghirdetett üdülési jogcsere akciónkkal sok tagunk változtatta
meg eddigi fakultatív, vagy más üdü-
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lési jogát és jegyzett üdülési hetet
Mátraszentimrén.
A működési rendszerünkben a
Nyugat-Európában már jól bevált
modellt követve, - a helyi lehetőségekhez igazítottan - új üzemeltetési rendet dolgoztunk ki, mellyel
a személyzet létszámában jelentős
változást értünk el. Megváltozott
ez eddigi 24 órás recepció szolgálata és helyette a nappali recepciós
tevékenység fenntartása mellett 24
órás ügyeleti rendszert vezettünk
be. Az átalakítás komplex intézkedés sorozata olyan hatékonyság javulást eredményezett, amelylyel a Silver Club Hotel továbbra is
az eddigi szolgáltatási árakon és a
megszokottnál magasabb színvonalú környezettel várja vendégeinket.
Új személyzet vesz részt a Silver Club
Hotel üzemeltetésében. A megváltozott rendszer tagjaink, vendégeink
számára annyi változást hozott, hogy

az üdülő este 22 óra és reggel 6 óra
közt a bejárati kapuját zárva tartja, a
házban tartózkodó ügyelet mellett.
Természetesen minden vendégünk
tagunk kulcsot kap a bejárati ajtóhoz, így a jelzett időpontban önállóan is kezelhető a bejárat zárása és nyitása.
A szálloda gondnokai Sári Mihály úr
és Hurton József Joakimné, keresztneve Rozália, - akit kérem szólítsanak
Liának-, sok és gondos munkával biztosítják tagjaink üdülési kényelmét.
Lelkiismeretes és odaadó munkájukat már számos tagtársunk és vendégünk érezte és igazolta vissza, köszönetüket kifejezve a változásért.
Az elmúlt hónapokban elvégzett karbantartások eredményeként a gondnokok munkájának köszönhetően az
eddig elmaradozó karbantartások,
lakrészeken belüli javítások megvalósultak, a ház és környezete rendezetté vált. A tavalyi év végén szinte

minden apartmanban az addigi szőnyegpadló helyére korszerű fa padlóburkoló került, a konyharészeket
pedig egy speciális és új technológiájú műanyag burkoló rendszerrel
láttuk el, ami rendkívül esztétikus és
könnyen tisztítható tulajdonságával
az apartmanok legkedveltebb részévé varázsolta a konyha területét.
A pollenszezon és a nyári forróság
közeledtével a Mátra egyre kedveltebb úticélunk lehet. Keresse ön is a
Silver Club Hotel erdővel körülvett,
csendes pihenési lehetőségét és hallgassa meg a tavaszi, nyári erdő hangjait és töltődjön fel a szálloda relax
centrumában, élvezze a masszírozás
és az infra szauna gyógyító hatását.
Szállásfoglalás és érdeklődés a megszokott szállodai telefonszámokon,
vagy a központi értékesítési irodánkban.

MEGÚJULÁS ELŐTT AZ
INTERNET SZOLGÁLTATÁS
Az elmúlt évek során a mátraszentimrei szállodánkban gyakorta tapasztaltuk, hogy az Internet szolgáltatás
rendszere, valamilyen meghibásodás
miatt szünetelt. Legutóbb egy rongálásból adódó károkozás miatt vált
szinte elérhetetlenné hosszú napokra a szálloda, ugyanis a szolgáltató
rendszerét és eszközeit valaki, vagy
valakik megrongálták.
A szálloda üzembiztonságának növelése érdekében ebben az évben új
szolgáltató, az Antenna Hungária
kezdi meg működését, ami remélhetőleg a más szállodákban már bizonyítottan jól működő Internet elérést
teszi majd lehetővé. A fejlesztés előreláthatólag az év első felében megvalósul.
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rű, karbantartásmentes porszínterezett
rácsok pótolnak majd.

SZÉPÜLŐ SOPRON
Új év, új célok,
megújuló környezet.
Ebben az évben számos helyen újul
meg a Solar Club Hotel. Új kaput nyitunk a külvilágra, a bejárati rendszerünk megrongált elemeinek javításával, cseréjével, de jelentős környezeti
változást eredményez a belső útburkolat cseréje is.
Az épületeken belül tervezett felújítások és beruházások révén a recepció
épületének lakrészei is megújulnak, a
konyhák bútorzatát és a szobák szőnyeg burkolatát is kicseréljük.
Buktatók nélkül
Évek óta súlyosbodó probléma megoldására került sor, a most elkészült
új járda és útszakasz átadásával Sopronban, a Solar Club Hotelben. Az ott
üdülők jól tudják, hogy az épületeink
közötti belső út és kapcsolódó járda
szakaszok az elmúlt években teljesen szétfagytak eltöredeztek és baleset veszélyessé váltak. Ugyancsak
buktatókkal teli úthibák keletkeztek
a recepció előtti járdaszakaszon, így
a javításuk már nem volt tovább
halogatható.
Az akadálymentesítés szempontjait
szem előtt tartó beruházással új, esztétikus és biztonságos járdánk és belső
utunk jött létre, így már kényelmesen

és korszerű burkolattal ellátott útszakaszon juthatunk el lakrészeinkbe.
Az új burkolat átadásával egyidőben
megváltoztattuk a szálloda eddigi szemétszállítási rendszerét. A hátsó kijárati kapuhoz nagyméretű konténert
helyeztünk el, és a belső útszakasz
használatáról kitiltottuk a szemétszállító teherautót.

Hagyomány megújulva
Az önálló kezdeményezés manapság
ritka kincs. Főként akkor, ha a kezdeményezés magában foglalja a meglepetés, az örömszerzés vágyát és egyben a hagyomány és érték őrzés céljait. Ezek a vágyak testesültek meg
és öltöttek formát Sopronban a Solar
Club Hotelben, ahol a szálloda munkatársainak kezdeményezésére megújult, megszépült a recepció pultja.
A szálláshely dolgozói, a recepciósok önmaguknak, vendégeinknek, de
még a szövetkezet vezetőinek is „meglepetést” adva, megőrizve a recepciós
pult konzervatív arculatát új, szép csillogást varázsoltak a vendégfogadás
során már sok napot megélt bútorra.
Köszönet érte Varga Csaba úr főportásnak, aki sok vendégünk örömére
nemcsak megőrizte nekünk ezt a nem
éppen mai berendezést, de új életet
adva a nemes fából készült eszköznek bizonyította, hogy a hagyomány
és a nemes gondoskodás örök értéket képvisel.

Kapu a nagyvilágra, ami
egyben védelmünk záloga
A soproni belső út és járdaszakaszok burkolat cseréjét követően, elkezdődött a
szálloda kapuinak felújítása, a
beléptető rendszer és kapuzáró vezérlések javítása, cseréje. Az elmúlt években többször megrongált berendezéseket megjavítjuk, a gépkocsik nekitolatásától megsérült
részeket kicseréljük, valamint
kibővítjük és korszerűsítjük a
térfigyelő kamerarendszert is.
Ezzel a szálloda belső biztonsági térfigyelő rendszere és a
főbejárati és hátsó területvédelme is megújul ebben az
évben. A beruházás kapcsán
lekerülnek a bejárati kapukról az elkorhadt és nehéz
faburkolatok, melyet korsze-
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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.
10
Megvásárolható
a Szövetkezet központi irodájában. Cím: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Tel.: 246-4930; fax: 201-3017; mobil: +36 20/410-3172

A J Á N LÓ

HARKÁNYI PROGRAMOK

SCH BUSZOS KIRÁNDULÁSOK

A tavalyi évben nagy sikerrel indítottuk el kisbuszos kirándulásainkat, melyen sok tagunk vett részt. A kényelmes utazások és színvonalas programok ebben az évben is folytatódnak.Megújult programjaink garanciát jelentenek a kellemes
időtöltéshez és a gyógyüdülés során elérhető új élményekhez Az idei évben az alábbi új helyszíneket, rendszeres buszos
kirándulásokat kínáljuk a Harkányba érkező Siesta Club Hotel tagjainknak és vendégeinknek:
KEDDENKÉNT:

A RÉGMÚLT TITKAINAK FELFEDEZÉSE
- KIRÁNDULÁS AZ
ORMÁNSÁGBA
A kirándulás során ellátogatunk a
Kovácshida-i és a Drávaivány-i református kazettás templomokba, majd
az újonnan megnyitott Ősdráva Látogatóközpontot tekintjük meg,
ahol megismerkedünk az Ormánság
letűnt világának értékeivel.
A látnivalók sokasága után, az Ormánsági Halászcsárdában hamisítatlan ormánsági halételekből válogatunk, áldozva a kulináris élvezeteknek.
Indulás a Siesta Club Hotelből: 9:30-kor
Visszaérkezés: 15.00-kor
A transzfer ára: 1800.-Ft/ fő
Belépő a látogató központba: Felnőtt 700.-Ft/fő, nyugdíjas 500.-Ft/fő

SZERDÁNKÉNT

A TERMÉSZET
NYOMÁBAN
A GASZTRONÓMIA
ÉLVEZETÉVEL
Utunk első állomásán a dunai ártér
természeti értékei közül megismerjük a horvátországi Kopácsi rét természeti kincseit.

Egyórás hajókirándulás után a nemzeti park és a letűnt idők kincseit fedezzük fel Tökösön magyar idegenvezetővel.
Ezután a csúzai Kolar pincében a
Báni hegyek nedűit kóstoljuk meg,
melyhez borkorcsolyát kínál a Kolar
család.
A kirándulás során érintjük az egyik
legszebb dél dunántúli térséget, Kiskőszegen a Duna kanyarulataiban és
a pazar panorámában gyönyörködhetünk.
A délelőtt fáradalmait kipihenve a
csúzai Kovács csárdában ebédelünk,
ahol eredeti dunai halételek és horvát finomságok várnak bennünket,
bepillantást engedve a horváth-baranyai magyar gasztronómia ízvilágába.
Hazafelé a báni szőlőhegyen keresztül vezet az utunk a szállodába, ahol
kívánság szerint elidőzünk és gyönyörködünk a borvidék lankáiban.
Indulás a Siesta Club Hotelből:
9:00-kor
Hazaérkezés:16:00-kor
A transzfer ára:3.000.-Ft / fő
Belépő a Kopácsi rétre: Felnőtt:3.200.-Ft,(80 Kuna) Nyugdíjas:2.400.-Ft (60 Kuna)
Borkóstoló: 1.280.-Ft / fő (32 Kuna) 4 féle borból, borkorcsolyával
Ebéd: egyénileg étlapról

PÉNTEKENKÉNT

A LÉLEK ÉS TEST
HARMÓNIÁJA
Máriagyűdi kirándulásunkon elsőként a KAKAS BONBON-CSOKOLÁDÉ
FARM látnivalóit járjuk körül.
A bemutató során megismerhetik a
csokoládé készítés mesés világát, a
kézműves műhely filozófiáját és
édes termékeit.
A Nyitott filagóriáik alatt vendégeinket megkínáljuk egy pohár borral, és
egy különleges csokoládéból készített bonbonnal.
A bemutató végén édes élménygyűjtés, vagyis vásárlási lehetőség is
van, így a megkóstolt finomságokból vásárolhatunk.
Helyszín: Siklós-Máriagyűd
Időtartam: kb. 2,5 óra
Az édes élményeket követően érzékeinket és elménket elcsendesítjük a
nagyhírű Máriagyűdi Kegytemplomban, ahol lélekben köszönetet
mondhatunk mindazért a csodáért,
ami körülvesz minket a teremtett világban. A kegyhelyet vezető mutatja
be, melynek során megismerhetjük
ennek a csodás jelenés helyszínének
történetét.
Indulás:10:00-kor
Érkezés: 12:30-kor
A csokoládé kóstoló ára:750.-Ft
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SOPRONI ÉLMÉNYPROGRAMOK
Az idei évben teljesen új program lehetőségekkel várjuk Önöket a soproni Solar Club Hotelben. Élje át a szervezésünkben
megvalósuló kirándulások csodáját. Élmények, látnivalók és a természet és az emberi műalkotások remekei várják.

VÁRTÚRÁK
SOPRONBÓL
A program a Solar Club Hotel parkolójából indul
reggel 10:00 órakor. Várható vissza érkezés
délután 15:00 körül.

Program vázlat:

Rozália hegység és a Kabold vár megtekintése
az autóbuszból
Lánzséri vár megtekintése
Lékai vár megtekintése
Borostyánkő megtekintése
Indulás: Minimum 6 fő jelentkezése esetén
Részvételi díj: 4.000 Ft /fő
(Nem tartalmazza a belépők árát)

Kabold vár

A kaboldi, gótikus eredtű vízivár a XVI-XVII.
Században épült ki mai reneszánsz és kora
barokk formájára. A vízivár 1222-1229 között
épült. 1482-ben a Weißpiach család bővítette és gótikus stílusban építette át. 1529-ben
lerombolta a török, ezután reneszánsz stílusban
építették újjá. 1654 és 1656 között a Kéry család
barokk várkastéllyá építtette át. A török 1683ban újra lerombolta. Az Esterházyak építtették
újjá 1704 után. A súlyos állapotban levő várnak
már lebontását tervezték, amikor 1963-ban
megvásárolta a Bolldorf-Reitstätter család, akik
eredeti állapotában építették újjá. Legértékesebb része a 13. századi eredetű várkápolna,
melyben 1430 körül készített gótikus freskókat
tártak fel. Itt található az a címer ábrázolás,
melyből a mai tartományi címert megalkották.
A kápolnát 1482-ben gótikus stílusban építették át. A 16. század második felében az evangélikusoké lett, akik a kor szokásának megfelelően
galériát építettek benne. Ezt az ellenreformáció
során a 17. században eltávolították, a gótikusbejáratot elfalazták és új korabarokk kaput építettek. A 18. században az Esterházyak barokk
stílusban építtették át.

12 SCH magazin

Lánzséri vár

A 12. századi vár jelentős romjai a 627 m magas
Várhegyen már messziről láthatók. A vár ma
Közép-Európa egyik legnagyobb várromja, romjaiban is impozáns. Az épület magját képező
lakótorony a 13. század elején épült. A tornyot
és az ahhoz csatlakozó késő gótikus udvart négy
falgyűrű veszi körül. A külső védőfalat sokszögletű és kerek bástyákkal erősítették meg, a
falak között árkok húzódnak. Az első várkapun
az 1668-as évszám olvasható, a második és
a harmadik kapu fölött torony emelkedik. A
sokszögletű lakótorony nyugati fala 10 m vastag, keletről egy 15. századi gótikus lakószárny
csatlakozott hozzá. Az utoljára épült felső
várban látható a barokk szárny, benne a Szent.
Miklós kápolnával. Az erődítményt három fal és
két árok védte.

származó freskótöredékek maradtak fenn. A
kápolna alatt a Nádasdyak családi sírboltot alakítottak ki, de később mégis a plébániatemplom sírboltjába temetkeztek. A vár az 1906-os
és 1956-os helyreállításoknak köszönhetően
ma is teljes épségben áll, de berendezése 1945ben nagyrészt megsemmisült. 1968-ban Paul
Anton Keller osztrák író vásárolta meg, aki a
fellegvárban gyógyintézetet, az elővárban
pedig panziót alakított ki. 1980-óta a Prof.
Paul Anton Keller-Alapítvány tulajdonában
van. Az alapítvány vagyonából az épületeket
fokozatosan renoválták, történeti múzeumot,
koncerttermet alakítottak ki. Restaurálták a gótikus várkápolnát és a lovagtermet. Vendéglőt,
vendégszobákat, szállodát létesítettek benne.
A várban természetrajzi múzeum is működik,
melyet Huszty Ödönornitológus hercegi magántitkár alapított.

Borostyánkő vára

Léka vára

Léka várát valószínűleg a 13. század elején
építették. A Kőszegiek, majd a Kanizsaiak is
laktak benne, ezért fokozatosan bővítették és
lakhatóbbá tették. A vár kútját Nádasdy Tamás
ásatta, ő alakíttatta ki a földalatti börtönt és
megújíttatta a lakóhelyiségeket, valamint a
konyhát is. Nádasdy Ferenc 1669-ben elővárat
építtetett hozzá, de ő maga már nem a várban lakott. A várkápolnában a 13. századból

Borostyánkő vára a 13. század elején épült.
A vár legrégibb része a sziklára épült északi
szárny, ahol egy befalazott román kapu nyomai
is felfedezhetők. A török veszély közeledtére
a haditanács a vár megerősítését rendelte
el. A bástyák építését az olasz építész, Francesco Pozzo tervei szerint 1546-ban kezdték
meg. 1617-ben a várat súlyos károk érték,
amikor felrobbant a lőportorony és a vár nagy
része elpusztult. Az északi szárny romos épületrészeit1625 és 1627 között építették újjá. A
nyugati szárnyat a 17. század végén Batthyány
Ádám építette. Az eredetileg egyemeletes
várkastélyra a barokk korban építettek rá egy
újabb szintet. 1953 óta szálloda működik az
épületben.
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KISMARTON
– FRAKNÓ VÁRA

Kismarton

Burgenland tartomány fővárosa, Eisenstadt
(Kismarton) a Lajta hegység lábánál fekszik.
Közel 14.790 lakosával Ausztria legkisebb tartományi fővárosa.
Az Esterházy hercegek régi lakóhelye ma is sok
mindent nyújt az ide látogatónak.
Kismarton egész egyszerűen elbűvöl különleges
hangulatával. Érdemes megnézni az Esterházy
- kastély mellett, a Hegyi templomot (Bergkirche), a Szt. Márton Dómot vagy a kastélyparkot
– az egykori barokk kertet, amelyet az 1800-as
évek elején építettek át angol tájparkká, a
felújított üvegházaival.
A jórészt műemlékvédelem alatt álló történelmi
belváros a település szíve. Több ezer látogató
érkezik naponta a sétálóutcába kirakatokat
nézegetni, bevásárolni vagy egy jó kávé mellett
kikapcsolódni. A történelem és a kultúra mellett a tartományi főváros ugyanúgy megfelel a a
modern város követelményeinek, mint ahogyan
a látogatók elvárásainak is.
Joseph Haydn neve elválaszthatatlanul összefonódót Kismartonéval. A zeneszerző 1761-től
több mint 40 évig szolgált karmesterként az
Esterházy hercegek udvaránál. Mesterműveinek
nagy része itt is született. Erről a szoros kapcsolatról a városban több Haydn-emlékhely is
tanúskodik.
Az Esterházy-kastély 1388 és 1392 között épült
vízi várnak, 1663 és 1672 közt kastéllyá építették ki, kerti szárnya 1794 és 1805 között épült
át. A kastélyba építették be a kontinens első
felvonóját, amit Angliából hozott Eszterházy. A
kastély kápolnájának kegyszobra a boldogaszszonyi kegytemplom szobrának másolata.

Fürdőkúra javallatok:

Fraknó vára

Fraknó vára 1317-ben épült. 1635 és 1660 között Esterházy Miklós teljesen átépíttette, a régi
várból csak az öregtorony maradt meg. A belső
vár kétemeletes, négyszögű épülettömbjét
sokszögű olaszbástyás védőfal övezi. A vár kápolnáját1642-ben szentelték fel, a Szűzanya ősi
kegyképét 1656-ban Boldogasszony templomába
vitték, helyette 1687-ben a vár elé építtetett Eszterházy Pál nádor egy Immaculata szobrot, ma ez
a búcsújáróhely. A vár mai is teljes épségben áll, az
Esterházy család tulajdona. A várnak látogatható
kiállításai, kincstára, panoptikuma, fegyvergyűjteménye, levéltára van.

HEGYKŐI TERMÁLFÜRDŐ LÁTOGATÁS

A termálvíz elsődleges hatása a gyulladáscsökkentés: mozgásszervi, bőrgyógyászati,
nőgyógyászati, urológiai gyulladások kezelésére ajánljuk
Előnyösen alkalmazható mozgásszervi vonatkozású ortopéd, traumatológiai műtétek
utókezelésére
A sós fürdő használata rekreáció céljára is
alkalmas: az immunrendszer részére kedvező
védekezési állapotot biztosít
Indulás:
Minimum 6 fő jelentkezése esetén
Transzfer ára:2.000 Ft /fő
Belépő ára: 1.400 Ft /fő felnőtt napijegy
1.100 Ft /fő diák napijegy

FERTŐ TAVI
SÉTAHAJÓZÁS
Élje át Ön is a hullámok lágy ringatását Jöjjön
velünk sétahajózni a Fertő tóra.
A kirándulás során ellátogatunk a határáttörés
tiszteletére létrehozott Páneurópai Piknik
Emlékhelyre. Fedezze fel velünk az egykori
határsáv vonalát! Felidézzük a vasfüggöny
időszakának sajátos hangulatát és a Páneurópai Piknik (1989.08.19.) eseményeit, a határ
áttörésének pillanatát.
A program a Solar Club Hotel parkolójából
indul, szállodánk saját kisbuszával biztosítjuk a
transzfert vendégeink részére.

A hegykői termálvíz igen sok oldott anyagot tartalmazó nátrium-kloridos alkáli-hidrogénkarbonátos
jellegű, kissé kemény, fluoridos, kénes gyógyvíz,
melynek jelentős a jodid tartalma. 55 °C hőmérséklettel 1434 méteres mélységből hozzuk a felszínre. Jó eredménnyel alkalmazható rehabilitációs
kúraként gyógyult csonttörések, ficamok, ízületi
rándulások, izomhúzódások kezelésére. A fürdő
rendszeres használata oldja a sportolással, fokozott
izommunka igénybevételével járó megterhelést,
a vízfelszínről felszálló és belélegzett vízgőzök
előnyösen hatnak a légúti panaszokra.

Program vázlat:

Sétahajózás fertőrákosi indulással ill. érkezéssel, kapitányi ismertetővel
A sopronpusztai Páneurópai Piknik Emlékhely
látogatása
Indulás:
Minimum 6 fő jelentkezése esetén
Transzfer ára:1.250 Ft / fő
Sétahajó ára:1.400 Ft /fő felnőttek
részére
850 Ft /fő gyermekek részére ( 6-14 éves korig)
A programokra előző nap legkésőbb 12:00 óráig
a recepción kell leadni jelentkezésüket.

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
Kiadványt gondozta: Terc Kft. – Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat (TPR14-0123)
Nyomdai kivitelezés: Mesterprint Nyomda Kft. (14.0639)
Felelős vezető: Szita Lajos ügyvezető igazgató

IN FO

BUDAPEST, BUDAPEST
TE CSODÁS…
Ezekről a szavakról mindenkinek egy jól ismert sláger jut
eszébe. A szép emlékeket időző dallam megszületése óta
sok minden megváltozott, és
bár Budapest alapvetően
megőrizte a csodás jelző
használatának alapját jelentő
arculatát, mégis a köré szerveződő idegenforgalomban és a
város vérkeringésében nagyon sok új elem és változás
következett be.
Ez volt megfigyelhető a tavalyi évben a Sas Club Hotel
működését befolyásoló közvetett és közvetlen piaci hatások esetében is. Az évek során
egyre csökkenő és elértéktelenedő áron jelentkező utazási irodai kereslet komoly kihívást jelentett a szálloda
üzemeltetése részéről. Vélhetően a gazdasági szabályozók
változása és a felsőoktatási
rendszer átszervezése okán,
lökéshullám szerűen megváltozott a szálloda külföldi iskolai hallgatók szálláshelyadói
státusza, azokra egyre kevesebb igény merült fel. A ko-

rábban a szállodával együttműködő külföldi érdekeltségű
felsőoktatási képző szerv a saját működési rendszerében is
anyagi nehézségek elé került,
ami a hallgatói létszám jelentős csökkenésére vezethető
vissza.
Ezzel egyidőben a szálloda éttermének a működésében is
komoly hibák és problémák
merültek fel, ami végül a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetését eredményezték.
A 2014. év első felében a budapesti szállodánk árbevételénél komoly elmaradás, árbevétel kiesés volt
tapasztalható, ami azonnali
intézkedések egész sorának
szükségességét vetette fel.
SAS CLUB LAKÓPARK
A szálloda üzemeltetési rendszerében a soproni tapasztalatok alapján új típusú tevékenységbe kezdtünk.
Szakítva a hagyományos szállodai üzemeltetés rendszerével, elindítottuk a lakópark

jellegű, vagyis egy hónapos,
vagy annál hosszabb ideig
tartó ingatlanhasznosítású
rendszert.
Ennek eredményeként 2014.
év második fele és a 2015. év
első negyede, bíztató gazdasági adatokat mutat. A megújulás eredményeként , néhány hetes átalakítás és az
előző bérlő által az étterem és
konyha eszközrendszerében
ott hagyott lelakott állapotok
helyrehozatala után, április
végén megújulva nyit ki a SAS
CLUB Étterem is.
Ennek bizonyára nem csak a
tartósan a szállodában tartózkodó vendégek, de tagjaink is
örülhetnek, hiszen a hangulatos terasz és étterem illetve
kávézó megszépülve, várja
régi és új vendégeit.

ÚJRANYITÓ „BARÁTSCHÁG” PARTI

Ez év május 15.-én péntek délután a Sas Club Étterem hangulatos újranyitó rendezvénnyel
várja a Szövetkezet tagjait a szálloda teraszán és éttermében. Közös bográcsozás és beszélgetés az immár hagyományosnak tekinthető szezonnyitás alkalmával, minden bizonnyal ismét
alkalmat és okot ad a barátság és a közös gondolatok megbeszélésére.
Várunk minden érdeklődőt a megújult Sas Club Étterem és Terasz SCH rendezvényén. Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen az ertekesites2@hsch.hu e mail címen, vagy Sári
Anita értékesítési vezetőnél jelezzék a +36 20 410 3172 telefonszámon.
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Használja ki turnuson
kívül is a bónusz
üdülés lehetőségét

%
50
KEDVEZMÉNNYEL!

Tagjaink turnus idejükön kívül a szállodai napi árból
továbbra is jelentős kedvezménnyel foglalhatnak
szállást üdülőinkben.
Érdeklődjön szabad szálláshelyeinkről
a szállodák elérhetőségein!
SOLAR Apartman Club Hotel
9400 Sopron, Honvéd u. 12.
Tel./Fax: (99) 311-675
E-mail: info@solarclubhotel.hu
Web: www.solarclubhotel.hu

SAS Club Hotel
1121 Budapest, Törökbálinti út 51-53.
Tel.: (1) 246-6512 Fax: (1) 246-6518
E-mail:info@sasclubhotel.hu
Web: www.sasclubhotel.hu

SIESTA Apartman Club Hotel
7815 Harkány, Kossuth u. 17.
Tel.: (72) 480-611 Fax: (72) 480-302
E-mail: info@siestaclubhotel.hu
Web: www.siestaclubhotel.hu

SILVER Apartman Club Hotel
3235 Mátraszentimre, Darázshegyi út 6.
Tel./Fax: (37) 376-435
E-mail: info@silverclubhotel.hu
Web: www.silverclubhotel.hu

ISMÉT BARÁTSCHÁG PARTI
A SAS CLUB HOTELBEN

MEGHÍVÓ!
A KÖZELMÚLTBAN MEGÚJULT SAS CLUB ÉTTEREM, ÚJRANYITÁSÁNAK ALKALMÁBÓL
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT IDEI ELSŐ BARÁTSCHÁG PARTINKRA
HELYSZÍN: SAS CLUB HOTEL ÉTTEREM ÉS TERASZ- BUDAPEST (Törökbálinti út 51-53
Időpont: 2015.MÁJUS 15. 16-20. ÓRÁIG
EGYTÁLÉTEL ÉS BORKÓSTOLÓ MEGLEPETÉS VÁRJA ÖNT
A MEGÚJULT TERASZ ÉS ÉTTEREM TERÜLETÉN.
Előzetes jelentkezését kérjük jelezze: Sári Anita értékesítési vezetőnél
az ertekesites2@hsch.hu e mail címen, vagy a +36 20 410 3172 telefonon.
Várjuk Önt is ezen a délutánon és kora estén egy közös beszélgetésre, és időtöltésre.
Az igazgatóság tagjai és Felügyelő Biztos nevében
Tisztelettel: Szabó László
elnök

