
TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

2015. 

 

A MOK a Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2015. évben 

901.774,-Ft összegű pénzügyi keretet biztosított tagi szolgáltatások 

céljára. Ebből az összegből a TESZ 9 rendezvényt szervezett/támogatott, 

az összesen érintett létszám 525 fő volt.  

 

Rendezvény megnevezés Helyszín  Létszám 

(fő) 

Költség 

(Ft) 

 

Orvos bál támogatása Dombóvár 95 100.000 

Baleseti Nap –akkreditált 

továbbképzés 

Szekszárd 60 50.000  

Kamarai tagok családi nap 

rendezvény 

Szekszárd 87 218.603 

Akkreditált továbbképzés 

támogatása Országos 

Neurológiai Esetbörze 

Szekszárd 143 100.000 

 

Háziorvos továbbképzés- 

Szekszárd és környéke 

Szekszárd 18 68.000 

Háziorvos továbbképzés – 

Tamási és környéke 

Tamási 10 41.199 

Bonyhád és környéke 

orvosainak közösségépítő 

rendezvénye 

Bonyhád 18 50.000 

Dombóvár továbbképzés 

támogatása 

Dombóvár 27 60.000 

Mikulás rendezvény tagok 

gyermekeinek 

Szekszárd 67 212.700 

MINDÖSSZESEN  525 900.502  

 

A dombóvári orvos bál már hosszabb múltra tekint vissza és az ott 

dolgozók nagyon kedvelt közösségi rendezvénye, amely támogatásra 

érdemes. E mellett a szekszárdi, bonyhádi háziorvosok után a tamási 

térségében dolgozó háziorvosok részére szervezett képzést is anyagilag 

támogatta a TESZ. 

2015. 06. 13-án harmadik alkalommal került megrendezésre az alsónánai 

Galagonya Táborban a Tolna Megyei TESZ családi napja. Az előző évek 

résztvevői szívesen fogadták a meghívást és örvendetes, hogy újabb 

családok is csatlakoztak a rendezvényhez. 



Közel 90 fő vett részt a programokon melyek a követezők voltak: közös 

lángos sütés a gyerekekkel, csúszdás ugráló vár és játszóház a kicsiknek, 

akadálypályás óriáscsúszda a nagyobbaknak. A Magyar Madártani 

Egyesület Szekszárdi Csoportjának egész napos programja: hálózás, 

bagolysimogatás és etetés, madárgyűrűzés, tollbemutató. 

Árnyas fák alatt lehetett még kézműveskedni, sorra készültek a szebbnél 

szebb karkötők és bőrtáskák. Az egyik résztvevő orvos és barátai 

jóvoltából, - akik több zsák társasjátékkal érkeztek - a legkülönfélébb 

társasjáték partyk zajlottak. A finom ebéd után érkeztek meg az IPPON 

Karate és Íjász egyesület tagjai, akikkel lehetett íjászkodni és 

fúvócsövezni. 

Immár 7 éves múltra tekint vissza, a TESZ támogatásával szervezett 

dombóvári orvos bál, melyen a Dombóvár-Tamási választókerületi orvosok 

és barátaik vettek részt. A bikali Puchner Kastélyban elegáns körülmények 

között megtartott bálba még a korábban kórházban és szakrendelőben 

dolgozók közül is számosan eljöttek. Így a résztvevők száma meg 

közelítette a 90 főt. Kiváló hangulatban együtt maradt a társaság hajnalig. 

Szekszárd, 2015. december 15. 

 

      MOK Tolna Megyei Területi Szervezet 

 


