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Balatonberény  
Tornácos Panzió 

( Matula tábor Balatonberény fb oldal) 

Panziónk a Zala torkolatától  1 km-re Kis-Balatontól 3 km-re  található a Balaton déli partján, 
kiváló horgászati lehetőségekkel, mivel a Zala torkolata bő halhozama miatt nagy pontyok, bojlizás 
illetve süllőzésre is kiválóan alkalmas.  

Panziónk egész évben várja a horgászni vágyó vendégeket, szálláshelyünket csend és nyugalom 
övezi, mivel külterületen található az ingatlan ezért tökéletes hely a kikapcsolódásra.  A part 
közelsége (300m) miatt szálláshelyünk népszerű horgászok körében.  Panziónk kiszolgálja a 
horgászok igényeit:  pl kialakított halpucoló, nagyméretű hűtőláda, főzési lehetőség, bográcsozás, 
szalonnasütés, grillezés.  

Zárható raktárhelyiség, és zárt parkoló. 

Télen  9 db nyáron 14 db  fürdőszobás szobával várjuk kedves vendégeinket. 

Szakszervezeti kedvezményes ár: 3000 Ft/fő/éj  + IFA  

Foglalás minimum 2 éjszakára lehetséges! 

Lehetőség van lakókocsi elhelyezésre is kempingünkben, akár egész éves időtartamra az árakról 
kérem érdeklődjenek telefonon vagy e-mailben!  

Honlap:  www.tornacospanzio.hu   FB oldal: Matula tábor Balatonberény 

Telefonszám: 0670/344-5374 

http://www.tornacospanzio.hu/


Hajdúszoboszló 

A Független Rendőr Szakszervezet Országos Választmánya úgy döntött, hogy lehetővé teszi 
szakszervezete üdülőinek igénybevételét a LIGA Szakszervezeti konföderációhoz tartozó 
valamennyi szakszervezet tagja számára. A szervezet Hajdúszoboszlón – a helyi strand- és 
gyógyfürdőktől néhány perces sétára lévő távolságban –összkomfortos apartmanokkal rendelkezik. 
Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, teljes körűen felszerelt konyha és 
színes televízió, kábeltévé szolgálja. Az apartmanokhoz természetesen tiszta ágyneműt is 
biztosítunk. Vendégeink gépjárműveiket az apartmanokhoz tartozó garázsban helyezhetik el. 
Apartmanjaink egész évben üzemelnek és keddtől - keddig tartó egy hetes turnusokban fogadják a 
vendégeket. 

A beutaló ára a nyári (iskolai szünettel egybeeső) főszezonban 40 ezer forint/apartman, az év többi 
részében pedig 30 ezer forint/apartman összegű üdülési díjat kell előre befizetni. A beutaló díja 
független az apartmant igénybevevők számától és megegyezik az FRSZ tagok által fizetendő 
összeggel! (Az apartmanok egy kivétellel egyidejűleg maximum 5-5 főt tudnak fogadni.) Ezen felül 
helyben, a gondnoknál kell készpénzben befizetni a helyi önkormányzat által meghatározott 
idegenforgalmi adót. 

Hogyan lehet jelentkezni az FRSZ üdülőkbe? Érdeklődni az FRSZ üdültetési felelősénél Erdősi 
Józsefné (Katalin) asszonynál lehet telefonon (+36-1/785-00-10, +36-1/785-07-16, +36-70/775-17-
73) vagy e-mailben (frsz@frsz.hu). A beutaló igényléshez ki kell tölteni a mellékelt (és az FRSZ
honlapjáról is letölthető) „Jelentkezési lapot", azon a szakszervezeti tagságot igazoltatni kell a saját 
szakszervezet központi irodájának vezető tisztségviselőjével és e-mailben vagy telefaxon (+36-
1/799-27-13) meg kell küldeni az FRSZ üdültetési felelősének.  

mailto:frsz@frsz.hu


Harkány 

A Független Rendőr Szakszervezet Országos Választmánya Harkányban is rendelkezik 
összkomfortos apartmanokkal. Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, teljes 
körűen felszerelt konyha és színes televízió, kábeltévé szolgálja. Az apartmanokhoz természetesen 
tiszta ágyneműt is biztosítunk. Vendégeink gépjárműveiket az apartmanokhoz tartozó garázsban 
helyezhetik el. Apartmanjaink egész évben üzemelnek és keddtől - keddig tartó egy hetes 
turnusokban fogadják a vendégeket. 

A beutaló ára a nyári (iskolai szünettel egybeeső) főszezonban 40 ezer forint/apartman, az év többi 
részében pedig 30 ezer forint/apartman összegű üdülési díjat kell előre befizetni. A beutaló díja 
független az apartmant igénybevevők számától és megegyezik az FRSZ tagok által fizetendő 
összeggel! (Az apartmanok egy kivétellel egyidejűleg maximum 5-5 főt tudnak fogadni.) Ezen felül 
helyben, a gondnoknál kell készpénzben befizetni a helyi önkormányzat által meghatározott 
idegenforgalmi adót. 

Hogyan lehet jelentkezni az FRSZ üdülőkbe? Érdeklődni munkanapokon, hivatali munkaidőben 
az FRSZ üdültetési felelősénél Erdősi Józsefné (Katalin) asszonynál lehet telefonon (+36-1/785-00-
10, +36-1/785-07-16, +36-70/775-17-73) vagy e-mailben (frsz@frsz.hu). A beutaló igényléshez ki 
kell tölteni a mellékelt (és az FRSZ honlapjáról is letölthető) „Jelentkezési lapot", azon a 
szakszervezeti tagságot igazoltatni kell a saját szakszervezet központi irodájának vezető 
tisztségviselőjével és e-mailben vagy telefaxon (+36-1/799-27-13) meg kell küldeni az FRSZ 
üdültetési felelősének.  

mailto:frsz@frsz.hu


Gárdony 

Az üdülő egész évben igénybe vehető. Az alsó szinten 2 db. 2 személyes szoba, konyha, 
fürdőszoba, WC-helyiség található, az emeleten 2 db. hálószoba, étkezős konyha, fürdőszoba, 
WC van kialakítva. A konyhák edényekkel, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mikróval vannak 
felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. A szintek belső és külső lépcsővel vannak 
összekötve, így a belső lépcső megnyitásával egyszerre nagyobb család közös nyaralására, de 
ennek lezárása esetén, egy-egy család külön-külön történő pihenésének biztosítására is 
alkalmas. Az üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt és lengő tekét is biztosítunk. 

Üdülési díj: 
• Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 2500Ft+áfa/fő/éj.
• Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 4000Ft+áfa/fő/éj.
• Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj.
• Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 380Ft/fő.

Részletesen:http://fdsz.org/Gardony.pdf 

Jelentkezés módja: 

A  jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. 
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

Elérhetőségünk: 

HunHolidays.KFT@gmail.com 

Tel: 06 20 727 213 

       06 20 221 31 90 

      1 700-6323 

http://fdsz.org/Gardony.pdf
mailto:HunHolidays.KFT@gmail.com
http://www.liganet.hu/news/8456/950-grdony.jpg


Sástó 

Az épület fűthető faház. Benne 2 szoba, nappali, konyha fürdőszoba található. Önellátós 
rendszerben működik. A konyha edényekkel, gáztűzhellyel, mikróval, fagyasztó szekrénnyel 
van felszerelve. A nappaliban televízió és rádiós magnó is található. 
Az üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt is biztosítunk. Az üdülő gépkocsival 
és autóbusszal is megközelíthető. 

Üdülési díj: 
• Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 2500Ft+áfa/fő/éj
• Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 4000Ft+áfa/fő/éj
• Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj
• Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 505Ft/fő

A környék látnivalói: 

http://fdsz.org/sasto.pdf 

Jelentkezés módja: 

A  jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. 
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

Elérhetőségünk: 

HunHolidays.KFT@gmail.com 

Tel: 06 20 727 213 

       06 20 221 31 

       1 700-6323 

http://www.liganet.hu/news/8457/950-sst.jpg
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Berekfürdő 

Az épület két család részére alkalmas kétszintes téglaépület. Egész évben üzemel. Alsó 
szinten 1 hálószoba, 1 nappali, konyha, fürdőszoba WC található. A felső szinten 1 nappali, 
konyha fürdőszoba, WC van. Önellátós rendszerben működik. 
A konyhák edényekkel, gáztűzhellyel, illetve villanyrezsóval, hűtőszekrényekkel, mikrókkal 
vannak felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. Az üdülőbe a vendégek 
szórakoztatására csocsó asztalt is biztosítunk. Az üdülő gépkocsival, és vonattal is 
megközelíthető. 

Üdülési díj: 
• Szakszervezeti tag, felesége/férje, gyermeke, unokája, testvérei, szülei 2500Ft+áfa/fő/éj.
• Aki nem tartozik egyik kategóriába sem, annak 3500Ft+áfa/fő/éj.
• Gyerek kedvezmény (0-6 éves korig) 1000Ft/fő/éj.
• Üdülőhelyi díj 18 év fölöttiek részére 400Ft/fő.

Jelentkezés módja: 

A  jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. 
A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

Elérhetőségünk: 

HunHolidays.KFT@gmail.com 

Tel: 06 20 727 213 

       06 20 221 31 90 

      1 700-6323 

http://www.liganet.hu/news/8458/950-berekfrd.jpg
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Tiszacsege 

Partnerünk Tiszacsegén táborhelyet üzemeltet közvetlenül a Tisza partján. Az épület három 
szobából, étkezőből, teljesen felszerelt konyhából, valamint nemenkénti WC és fürdőszobából 
illetve egy, egy légterű tetőtérből áll. Összesen 30 fő befogadására alkalmas. Kenuzáshoz és 
kajakozáshoz szükséges járműveket is tudunk biztosítani, hiszen 2 db 4 személyes kenu, 2db 
8 személyes kenu, 2db 1 személyes kajak, 1db 2 személyes kajak valamint 1db 
alumínium motoros csónakunk áll az érdeklődők részére. 

Áraink: 

• A járművek bérleti díja megegyezés szerint történik: darab és eltelt napok alapján.
• A szállás 1800Ft/fő/éj alapján kerül számolásra.
• 10 fő alatti létszámnál naponta minimum 15.000Ft az egy napra fizetendő szállásdíj.
• Csoportok esetén 10 főt meghaladóan egy kísérő nevelő díja ingyenes.

A táborozáshoz lepedőt, paplanhuzatot és kispárnahuzatot kell hozni! 

A LIGA Szakszervezetek tagjainak 10% kedvezmény! 



Abádszalók (Tisza-tó) 

Érdeklődni: Kriston József, Mezőkövesd: Mátyás út 63.
Abádszalók: Muskátli út 2. Tel./Fax: +49/416-292, mob.: +36-20/417-3048. 

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap:www.abadszalok-tisza.uw.hu 

LIGA tagoknak 6 % kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra. 

A hétvégi ház Abádszalók déli üdülőövezetében található, a Tisza-tótól 300m- re. A kertben 
kis medence, tusoló és a kerti sütéshez, főzéshez nyársaló található. A ház mögött, a telekhez 
tartozó gyephézagos téglával burkolt területen 4 db gépkocsi vagy csónakok tárolhatók. A 
földszinten: 2 hálószoba, kb. 30 m2 nappali, fürdőszoba és konyha van. A szobákban 2+2 
férőhely van (franciaágy és heverők), melyek szükség esetén pótágyazhatók.  

A tetőtérben: 2 szoba, fürdőszoba, előtér, konyha és tároló található, melyek burkolata 
megegyezik az alsó szintével. Itt található 2 terasz, az egyik az utca, a másik a kert felé néz. A 
szobákban 2+2 fekvőhely van (franciaágyak és heverők), melyek szükség esetén bővíthetőek. 
A konyha itt is teljesen felszerelt. 

Abádszalókot az üdülőfalu szépségein és építészeti emlékein túl több állandó és időszakos 
kiállítás, múzeum, kulturális intézmény, vendégház és rendezvénysorozat teszi emlékezetessé 
az idelátogató számára. Minden évben megrendezésre kerül, melyről programfüzet tájékoztat, 
a május végétől szeptember közepéig 120 napon át tartó „ABÁDSZALÓKI NYÁR” c. 
programsorozat, mely minden korosztály kulturális és szórakozási igényeit igyekszik neves, 
hazai és külföldi együttesekkel, és vendégművészekkel, műsorokkal kielégíteni 

mailto:kriston@freemail.hu
http://www.abadszalok-tisza.uw.hu/


MEZŐKÖVESD ZSÓRY THERMÁL FÜRDŐ 

MALIBU  APARTMAN

Érd.: KristonJózsef, Mezőkövesd (Zsóry) Bimbó út 23. 

Tel./Fax: +36-49/416-292. Mobil.: +36-20/417-3048. 

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap: http://zsory-mezokovesd.weebly.com/ 

LIGA tagoknak 6 % kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra. 

A nyaraló egy önálló telken a gyógyfürdő bejáratától 150 m-re, kényelmes egy perces sétára 
található. A hálószobából, konyhából, fürdőszobából és étkezőből álló ház maximum öt 
férőhelyes, önellátásra teljesen felszerelt, az udvar egy része füvesített, örökzöldekkel, 
virágokkal, rózsabokrokkal díszített, a térburkolatos gépkocsi beállón két kocsi részére a 
parkolás telken belül biztosított. A kertben nyársaló, bográcsozó, szaletli, kerti bútorok, 
különálló kis faház a strandcikkek és a kerti sütés-főzés eszközök tárolására (melyeket a 
tulajdonos biztosít). A hétvégi ház nem téliesített, így bérelni május 1-től szeptember 30-ig 
lehetséges.  

A fürdőtől északi irányban kirándulások célpontjai lehetnek a 14 km-re emelkedő Bükk-
hegység és különböző városai települései – Eger, az egri borvidék, Noszvaj, Szilvásvárad, 
Szalajka völgy, Galyatető stb. Déli irányban kirándulást tehetünk a 15 km-re lévő, az ország 
második legnagyobb tava, a Tisza-tó és településeihez, melyek közül kiemelkedik Abádszalók 
(vízi sport- és strandparadicsom), Poroszló (Tisza-tavi Ökocentrum) és Tiszafüred.  

mailto:kriston@freemail.hu
http://zsory-mezokovesd.weebly.com/


Balatonberény 

Aranyhal Panzió Étterem és Kemping 

Szeretettel várjuk kedves vendégeiket a Kis-Balaton Tüskevár részében az Aranyhal panzió- 
étterem  és kempingünkben ahol  kristálytiszta levegő várja, csendes nyugodt környezetben 
távol a város zajától.  Ahol reggelente madárcsicsergésre ébredhet, és  a friss gőzölgő kávé 
illata mellett élvezheti a pihenést.  Éttermünkben gondoskodunk a finom somogyi és zalai 
ételek ízéről, este pedig  egy finom gyöngyöző rozé mellett gyertyafénynél  szórakozhat 
tovább, és ízlelheti a helyi borospincék finom nedüit, aki nem szereti a nyüzsgő strandot 
csobbanhat medencénkben is.  

www.balatoniaranyhalpanzio.hu 

Kedvezményes ár: 

Felnőtt reggelivel: 6750 Ft/fő/éj; felnőtt félpanzióval: 8000 Ft/fő/éj. 
Gyermek kedvezményes ár: reggelivel: 4500 Ft/fő/éj gyerek félpanzióval: 6300 Ft.

5 év alatt ingyenesség. 

Kapcsolattartó: Viziné Kruzslicz Nikoletta 
Mobil: +3670/344-5374   

http://www.balatoniaranyhalpanzio.hu/


A Balatonalmádi Pedagógus üdülő 

Honlap: www.olcsobalatonitabor.hu 

Balatonalmádi üdülőnk csodálatos Balatoni panorámával rendelkezik, tetőteraszunkról belátni 
 az egész Balatont. 
A strand az üdülővel szemben helyezkedik el. Szobánk 2-3-4 fősek. Balatonalmádi központja 
3 perc kényelmes sétával elérhető. Az üdülő retro hangulatú és berendezésű.  

Kedvezményes ár: 

Csak szállás: 3000 ft/fő/éj  
Félpanziós ellátás: 4000Ft /fő/éj, 
Teljes ellátás: 4500Ft /fő/éj  

Kapcsolattartó: Viziné Kruzslicz Nikoletta 
Mobil: +3670/344-5374   

http://www.olcsobalatonitabor.hu/



