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A reménység éltető erő, mely megmaradásunk 
és jövendőnk záloga. E szép gondolattal
kíván Makfalva önkormányzata nevében
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt

a község és a Küküllő mente lakóinak!
Vass Imre polgármester

Istentől megáldott 
karácsonyi
ünnepeket

és egy békés,
boldog, örömökben 

gazdag új
esztendőt kíván

Balavásár
és a hozzá tartozó 

települések
lakóinak

Sagyebó István
polgármester!

Kedves marosszentgyörgyiek!
Jézus születésének ünnepe emlékeztessen 

mindannyiunkat Isten határtalan szeretetére, 
és hozzon életünkbe még több türelmet

és elfogadást egymás iránt, a lelkiekre való 
odafigyelést és a bűneinkből való megtérést! 

Minden felebarátunknak
áldott karácsonyt kívánunk! 

Szeretettel, 
Sófalvi Szabolcs polgármester, Birtalan István 

alpolgármester és a helyi tanács

A szent karácsony 
alkalmával áldott, 

békés, boldog
ünnepeket kívánok

Nyárádgálfalva
valamennyi
lakójának!

Karácsony Károly 
polgármester

Áldott, békés
karácsonyt

és örömökben
gazdag boldog
új évet kíván
a nagyernyei

önkormányzat
nevében 

Jánosi Ferenc
polgármester

és Siklódi Csongor 
alpolgármester!

A vámosgálfalvi polgármesteri hivatal
áldott karácsonyt, eredményes, sikerekben

gazdag új esztendőt kíván
minden keresztény embernek!

Balog Elemér polgármester
Szász János alpolgármester

és a helyi önkormányzat

Megváltónk születése alkalmából
azt kívánom, hogy isteni szeretet, áldás

töltse be életüket, hit és jóság
vezérelje napjaikat!

Áldott karácsonyt, boldog új évet!
Császár Károly szenátor

A marosvásárhelyi Optika Optofarm látszerészeti 
cég és az Optica Optolens klinika áldott, békés 

karácsonyt kíván valamennyi ügyfelének
és alkalmazottjának, valamint gyógyulást

a szolgáltatásainkat igénybe vevő betegeknek! 
Jeremiás László és Mária

Áldott karácsonyi ünnepeket, 
egészséget, boldogságot
és sikerekben gazdag
boldog új évet kíván
Parajd és a Sóvidék
összes keresztényének
Bokor Sándor polgármester!

Gernyeszeg polgármesteri
hivatala és a helyi tanács
meghitt szentestét, egészséget,
boldogságot, hitet és szerencsét
kíván a község és a kisrégió lakóinak!
Kolcsár József polgármester
Szabó Ernő alpolgármester

Mezőpanit polgármesteri hivatala,
valamint a helyi tanács
áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, egészségben,
valamint lelki nyugalomban
gazdag, boldog új évet kíván! 
Bodó Előd Barna polgármester

Istentől megáldott 
boldog karácsonyt 
és békés, boldog

új évet kíván
Maros megye 

minden lakójának 
Vass Levente 

parlamenti 
képviselő!

Gyulakuta, valamint
a Küküllő mente keresztény 
népének Istentől megáldott,
békés karácsonyt kíván
a település önkormányzata nevében
Varga József László polgármester!

A szent karácsony 
alkalmából Szováta 

önkormányzata 
nevében Fülöp László 
polgármester minden 

keresztény magyar 
embernek egészséget, 

jólétet és vágyaik 
valóra válását kívánja.

Áldott karácsonyt!

Jedd önkormányzata köszönti a község lakóit, 
azt kívánva, hogy isteni szeretet, áldás töltse 
be életüket, hit és jóság vezérelje napjaikat!

Bányai István polgármester




