
TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

2016. 

 

A MOK a Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2016. évben 

894.448-,-Ft összegű pénzügyi keretet biztosított tagi szolgáltatások 

céljára. Ebből az összegből a TESZ 8 rendezvényt szervezett/támogatott, 

az összesen érintett létszám 385 fő volt.  

 
Rendezvény megnevezés Helyszín Létszám 

(fő) 

Költség 

(Ft) 

Orvos bál támogatása Dombóvár 40 100.000 

Kamarai tagok családi nap 

rendezvény 

 

Szekszárd 87 235.120 

Mikulás rendezvény tagok 

gyermekeinek 

 

Szekszárd 77 218.240 

Gyermekosztály továbbképzés 

támogatása 

Szekszárd 44   63.500 

 

Baleseti Nap – 2 alkalom Szekszárd 91 80.000 

 

Dombóvár továbbképzés  Dombóvár  31 108.907 

Szekszárd továbbképzés Szekszárd 15 85.000 

MINDÖSSZESEN   890.767 

 

2016-ban a korábbi évek jól bevált tagi szolgáltatásai valósultak meg: 

Családi nap Alsónánán negyedik alkalommal, kamarai Mikulás immár 

hatodik alkalommal. 

A júniusi zord időjárás miatt – a korábbi évektől eltérően - szeptember 3-

án került megtartásra a TESZ negyedik családi napja az alsónánai 

Galagonya Táborban. 

Több mint 90 fő vett részt a programokon! Volt közös lángos sütés a 

gyerekekkel, csúszdás ugrálóvár és játszóház a kicsiknek, akadálypályás 

óriáscsúszda a nagyobbaknak. A sióagárdi Fecske Bábcsoport mesevilágot 

varázsolt a nekik kijelölt pavilonból. Mindenütt mesékből ismert bábok 

csüngtek és bújtak meg. Volt itt bábelőadás, bábkészítés, és ismerkedés a 

különböző típusú bábokkal, valamint vidám közös éneklés citerazene 

kísérettel. 



Immár második éve egy kedves kamarai tag és barátai jóvoltából egész 

nap társasjáték partyk zajlottak. Többen már előre ezt várták, erre 

készültek, olyan jó élményt jelentett nekik a közös játék az előző évben. 

Egész nap jelen voltak a SPURKERÉK Egyesület tagjai, akiknél szuper 

modellautó bemutatókat lehetett nézni és kipróbálhatták az autóvezetést, 

az ugratást a vendégek is. Ez hatalmas élmény volt a résztvevőknek. 

A gyerekprogramok alatt közben a szülők, kollégák jókat beszélgettek, 

amire a rohanós hétköznapokban nem nagyon van idő. 

2016. december 1-én 17 órakor vidám hangulatú Mikulás ünnepséget 

tartott a Tolna Megyei TESZ. A kamarai tagok gyermekeinek, unokáinak 

szervezett rendezvény ismételten nagy sikert aratott a kicsik, és nagyok 

körében. Ebben az évben minden korábbinál több, 77 gyermeket 

örvendeztetett meg a Figura Ede a Figura Cirkusz című kedves, vicces 

műsorával. A zenés előadás aktív szereplői voltak a gyerekek, de nagyon 

jól szórakoztak a felnőttek is. Az előadó a műsor végén felhívta telefonon 

a Mikulást és kérte, figyelje a gyerekek énekét és akkor biztosan odatalál 

hozzájuk. A Mikulás szokásához híven fogadalmat tetetett a gyerkőcökkel, 

akik ez évben is megfogadták, hogy mindig szót fogadnak és ők lesznek a 

világ legjobb gyerekei. Az „őszinte” fogadalomtétel után mindenki 

megkapta a Mikulástól az ajándékát. A rendezvény végén számos 

gyerekről a Mikulással közös kép készült. 

Szekszárd, 2016. december 15. 

 

      MOK Tolna Megyei Területi Szervezet 


