
Beszámoló 2017-évi Bodai Nyugdíjas klub működéséről és 

programjaikról 

 

 

Január: A nyugdíjas klub beszámolt 2017. évi 

tevékenységéről, ünnepekről, programokról, pénzügyi 

helyzetükről. Megünnepelték Panka Józsefék 50-ik házassági 

évfordulóját, amelyen finom vacsorával vendégelték, meg a 

résztvevőket. 

 

Február: A klub tagjai Szigetvárra látogattak a 

termálfürdőbe. Megtartották a Júlianna névnapot és Gráf 

Krisztinát 70-ik születésnapja alkalmából köszöntötték.  

 

Március: A nyugdíjas klub március.15-én a forradalomra 

emlékezve részt vett a Szentmisén, majd a koszorúzáson és 

az azt követő állófogadáson, az alkalomra süteményeket 

sütöttek. Majd ezt követően a klub férfi tagjai köszöntötték a 

hölgy tagokat a Nemzetközi Nőnap alkalmából.  

 

Április: A nyugdíjas klubot a Polgármester Úr tájékoztatta a 

2017-év törvény módosításairól, és az aktuális változásokról. 

A klubtagok megtartották a József névnapot.  

 

Május: A nyugdíjas klub részt vett az Önkormányzat által 

szervezett közösségi napon. Főzőversenyre neveztek, 

amelyen 2. helyezést ért el a csapatuk. A délután folyamán 

megnézték az Öreg Fiúk futballmeccsét melyen remekül 

érezték magukat.  

  



Június: A nyugdíjas klub 14-én éves kirándulásuk 

alkalmából ellátogatott Postajnai cseppkőbarlangba, majd 

Dubrovnik orchidea parkjába. Sok szép élménnyel tértek 

haza. A hónap végén pedig Panka Irénkét Köszöntötték 

névnapja alkalmából.  

 

Július: A klubtagok Szabó Józsefnénál megvendégelve  

köszöntötték őt 70-ik születésnapja alkalmából, illetve a 

Polgármester Urat, és Erdősné Kis Editet 60-ik 

születésnapjuk alkalmából.   

 

Augusztus: A nyugdíjas klub megtervezte a elkövetkező 

névnapokat, és az Erdélyi kirándulás Részleteit.  

 

Szeptember: A klubtagok megtartották az Ilona és Mária 

névnapot. Az Erdélyi kiránduláson a hónap elején néhányan 

vettek részt ahonnan felejthetetlen élményekkel tértek haza. 

Ismét elhozták bodára a Paks 2 bemutató autóbuszt amelyet a 

klub 10 fővel meglátogatott. Szeptember 26-án került sor a 

Tájoló és Szüreti napra, amelyre a klubtagok süteményekkel 

és, borkóstolóval készültek.  

 

Október: A nyugdíjas klub szomorúan vette tudomásul, 

hogy elnök asszonyuk Kakukk Lászlóné betegségére 

hivatkozva lemond tisztségéről. Igyekeztek méltón 

búcsúztatni, és megünnepelni a névnapját. Ebben a hónapban 

köszöntötték Csapó Marikát és Erdősné Kis Editet névnapjuk 

alkalmából. Sorkerült az új klubvezető megválasztására, 

amelyet Erdősné Kis Edit szívesen vállalt. Október 7-én 

Társadalmi munka keretében 10 fő részvételével rendbe 

tették a templomkertet. Október 30-án 4 fő segített a 

savanyúságok télre való tartósításában.  



November:  A klubtagok November 7-én ismét segítettetek 7 

fővel a savanyúság télre való elrakásában. November 13-án 

Imre névnapot tartottak amelyre szeretettel meghívták  Barics 

Gábriel Atyát egy kötetlen beszélgetésre. Köszöntötték 

Kovács Győző Polgármestert névnapja alkalmából.  

A faluban élő időseket rendezvény keretében köszöntötte 

November 26-án Boda Község Önkormányzata, ünnepi 

műsorral, finom ebéddel, sok-sok ajándékkal lepte meg az 

idős és szép korúakat. Erre az eseményre „Pitesütő” versenyt 

hirdetett meg a nyugdíjas klub amelyet ebéd után szolgáltak 

fel. A felszolgált ebéd főzését, és tálalását vállalta Erdősné 

Kis Edit.  A klubtagok felkérték Gergulás Imrét a klub 

fennállásának 15-ik évfordulójára készítsen egy fotókkal 

illusztrált albumot, melyet szívesen vállalt. ( albumot tollat 

megvásárolták). 

 

December: A nyugdíjas klub december 4-én ünnepelte az 

István névnapot. Vezetői ülést tartottak melyen megbeszélték 

az évzáró napi időpontját és részleteit. Tervet készítettek a 

2018-as évi programjaikról.  

 

 

 

Szabó Józsefné  Erdősné Kis Edit 

Pénzügy                                                 Nyugdíjas Klub Elnök 

 

 

 

 

  

  



Nyugdíjas Klub 2018-ra tervezett programjai 

 

 Klubtagok toborzása, felvétele.( Bodai hírmondóban 

hirdetni a tagok felvételét). 

 Névnapok Ünneplése. 

 Nőnap Március 8.  

 Jótékonysági bál szervezése. Május 31. Májusfa döntés.  

 Március 15. Szentmise, Koszorúzás ( Kézimunka 

kiállítás) 

 Termálfürdő látogatás. 

 Éves Kirándulás: Erdély, Kalocsa 

                            Szigetvár-Csongrád 

                          Gemenci arborétum 

 Mozi, Színház. 

 Múzeum, Zsolnay negyed látogatás. 

 Teadélutánok 

 A „ Mi szakácskönyvünk” írásának 

előkészületei,receptek,írása. 

 Május 7. Gergulás Imréék 50-ik házassági 

évfordulójának megünneplése.  

 Polgárőrnap. 

 Teadélután (Tupper bemutató). 

 Pince buli. 

 Társadalmi munkák (Mária kert). 

 Tájoló, Szüreti nap. (társadalmi munka sütés, főzés, 

borkóstoló). 

 Nyugdíjas klub 15-ikévfordulója. 

 Kapcsolattartás a környékbeli nyugdíjas klubokkal.  

 Teadélután, kézimunkák készítése. 

 Május 1. Családi nap.  

 Doktornő meghívása egy esti beszélgetésre. 

 Húsvét Április1-2.  „Emmanusz”.  


