
  Szerkesztő: Bocfölde Község Önkormányzata

„Karácsony est és zöld fenyő,
Kis gyermekek vágya,

Itt vagy tehát, szívünkbe száll,
Karácsony édes álma.

Leszáll közénk a szeretet,
Kis Jézusunk megszületett,
Itt vagy tehát, földünk jaját,

Változtasd örömre át.
Oh jöjjetek jó emberek,

Hozsánnát s dalt zengjetek,
Hadd váljon már valóra át,

A békesség, a rég várt.
A földre szálljon szeretet,

hisz Jézusunk megszületett.
Karácsony est és zöld fenyő,

Ez örök remény s béke.”

Lassan itt az év vége, nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek

hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét együtt lehetünk

szeretteinkkel, barátainkkal, és akik igazán fontosak számunkra. Ahol béke,

elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot,

közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány

napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is
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megmaradjon bennünk. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt,

hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és gyűlölködésnek! Kívánom, hogy

az elkövetkező esztendőben is az összefogás, az együtt gondolkodás jellemezze

mindennapjainkat!

Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni az egész éves támogatást,

bizalmat, segítséget. Külön köszönjük a településeinken működő vállalkozások

példaértékű támogatását.

Továbbá köszönjük a civil szervezeteink egész éves munkáját, segítségét!

Ezennel kívánunk Bocfölde valamennyi lakójának Áldott, Békés

Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

Bocfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete.

Bocföldéért Közalapítvány

A Bocföldéért Közalapítvány köszöni az egész éves támogatást, és a

magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásait!

Kívánunk Bocfölde valamennyi lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Gosztolai-Vizsy Violetta elnök

Polgárőr Egyesület

A Bocföldei Polgárőr Egyesület köszöni egész éves töretlen bizalmukat,

támogatásukat.

Egyesületünk külön köszöni a magánszemélyek adójának 1%-os felajánlását!



Valamint köszöni valamennyi önkéntes tagjának az egész éves munkáját!

Kívánunk Bocfölde valamennyi lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Varga Tamás elnök

Bocfölde Sport Egyesület

Köszönjük szépen mindenkinek az egész éves töretlen támogatást és lelkes

szurkolást. Köszönetünket fejezzük ki azon sportbarátoknak, akik társadalmi

munkájukkal segítették a sportöltöző felújítását.

Külön köszönjük a vállalkozások és az Önkormányzat támogatását.

Sportolóinknak gratulálunk a szép eredményekhez!

Kívánunk Bocfölde valamennyi lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Bakos Gábor elnök

Bocföldei Nyugdíjas Egyesület

Az idei évben alakult Bocföldei Nyugdíjas Egyesület köszöni a bizalmat és

támogatást.  Külön köszönjük az önkormányzat támogatását!

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit tagjaink közé!

Kívánunk tagjainknak és Bocfölde valamennyi lakójának Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Dancs Margó elnök


