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MKKSZ Tagok figyelem!

2022-es  évben  sem  Fonyódon,  sem  Tribunjban  már  nincs  szabad
férőhely, emiatt Jelentkezési lapokat egyik helyre sem fogadunk be! 

Javasoljuk,  hogy  a  BRDSZ  üdülők  szabad  férőhelyeit  próbálják
megpályázni, a honlapon található elérhetőségen.

Köszönjük aktív és nyugdíjas tagjaink jelentkezését,  akik 2022-es évben akár Fonyódon, akár
Tribunjban pihenik ki fáradalmaikat és feltöltődnek a kemény hétköznapokra.

Bízunk  abban,  hogy  mindenki  kellemesen  tölti  el  azt  a  hetet,  amelyikre  beutalást  nyert  és
élményekben gazdagon tér vissza.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Az Üdülési Bizottság az alábbi üdülési lehetőséget ajánlotta 2022-es évre:

Az  Üdülési  Bizottság  az  alábbi  üdülési  lehetőséget  ajánlja:  2020.  márciustól,  a  COVID-19  korona  vírus
jelenléte hazánkban eléggé beszűkítette életünket, sokan voltak, akik 4 fal közé szorultak hosszabb időre,
mások maszkkal,  kesztyűvel  beöltözve közlekedtek,  így  próbáltak  védekezni  az  influenza ellen,  akadtak
olyanok is,  akik „fittyet hánytak” az eseményekre…több mint két év távlatából,  talán a védőoltásoknak
köszönhetően  eljuthatunk  egy  lazább  élethez.  2022.  márciustól  a  szigorítások  lazultak,  lassan  talán
visszatért az élet a megszokott ritmusába, de mindezt óvatosan tett/gy/ük…. Szakszervezetünk, a hátunk
mögött hagyott időszakot azzal szeretné könnyebben felejthetővé tenni, hogy újra felkínálja tagságunknak a
2022. évi üdülési lehetőségeket, Fonyód és a BRDSZ tulajdonában levő ingatlanokba való jelentkezéssel. A
HODOSZ nem fogad Hajdúszoboszlón vendégeket apartmanjaiba! 

Tribunj vonatkozásban tárgyalást folytattunk a tulajdonossal,  a döntés megszületett, a lehetőségekről  a
tagságot most is tájékoztatjuk!

 A vírushelyzet nem szűnt meg, csak oldódott a szigor, emiatt kérünk mindenkit, a higiénés szabályok be-
és megtartásával vigyázzanak magukra és környezetükre! 

1) Fonyód Süllő u. 3. III/12. (MKKSZ apartman) 

Az árak és egyéb tudnivalók a honlapon megtalálhatók! 

http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes 

A 2022. évi üdülési szezon május 26-val kezdődött, szezonzárás 2022. szeptember 25-én (vasárnap) lesz! A
turnusok 8 napos, 7 éjszakás kikapcsolódást biztosítanak, vasárnaptól-vasárnapig! Az érkezés vasárnap 12-
13 óra között lesz, míg az apartmanból a kiköltözést a következő hét vasárnap 10 óráig kell lebonyolítani.
A  Jelentkezési  lapokat  2022. április  30-ig kellett az ÜB-hez eljuttatni,  a Bizottság 2022.  május 3-4- én
döntött a beutalt családokról. 2022. május 11-ig már minden jelentkezési lapot kitöltött szakszervezeti tag
megkapta az értesítést e-mailben az ÜB döntésről. 

Ebben az évben, Fonyódra már nincs szabad férőhely!

Főszezon 0

Utószezon 0

http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes
http://www.mkksz.org.hu/
mailto:mkkszudules@gmail.com


Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gondnokot az érkezés idejéről legalább egy órával előbb 
telefonon értesíteni kell! Az apartman vasárnap 12-13 óra között foglalható el, míg következő 
vasárnap 10 óráig kell elhagyni.

 

1) Tribunj -Horvátország – Dalmácia (4 fős apartman)

Az  árak  és  egyéb  tudnivalók  a  honlapon  megtalálhatók!
http://www.mkksz.org.hu/index.php/szolgaltatasaink/udultetes

Ebben az évben Tribunjban  sincs már szabad férőhely!

Főszezon 0

Utószezon 0

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gondnokot az érkezés idejéről legalább két órával előbb 
telefonon értesíteni kell! 

Az apartman csütörtökön 14 óra után foglalható el, míg következő vasárnap 10 óráig kell azt 
elhagyni. 

A Tulajdonosok új, 

„HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ APARTMAN HASZNÁLATÁHOZ”

anyagot készítettek, javasoljuk annak átolvasását azoknak, akik akár idén, vagy későbbi években
szeretnének eltölteni egy hetet a Dalmát tenger melletti szépséges kisvárosban, Tribunjban.  A
tájékoztató honlapra is felkerült.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Üdülési Bizottság
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