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Gernyeszeg
önkormányzata 

minden helyi
és környékbeli 
kereszténynek 

Istentől megáldott, 
boldog karácsonyt 

kíván!
Kolcsár Gyula
polgármester

Gyulakuta polgármesteri
hivatala és a helyi tanács

meghitt szentestét, egészséget,
boldogságot, hitet

és szerencsét kíván a község
és a kisrégió lakóinak!

Varga József polgármester

Szováta város lakóinak,
üdülőtelepünk régebbi, 

újabb és visszatérő
vendégeinek meghitt,

boldog karácsonyt
és boldog új évet kíván
a helyi önkormányzat

nevében

Fülöp László polgármester

Istentől megáldott 
karácsonyi

ünnepeket és
békés, boldog

új esztendőt kíván 
Balavásár minden 

lakójának
az önkormányzat 

nevében 
Varga Adorján
polgármester

A makfalvi polgármesteri hivatal
áldott karácsonyt, eredményes, sikerekben 

gazdag új esztendőt kíván
minden keresztény embernek!

Vass Imre polgármester

A szent ünnepek alkalmából
a mezőcsávási önkormányzat

valamennyi testületi tagja
és munkatársa nevében békés,

áldott karácsonyt, erőt és
egészséget kíván a térség lakóinak

Szabó Levente polgármester

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

Kedves marosszentgyörgyiek!
Kedves felebarátaim!
Jézus születésének ünnepe
ébressze fel ismét bennünk
az örök élet reményét,
emlékeztessen mindannyiunkat 
Isten határtalan szeretetére,
és hozzon életünkbe több
türelmet és elfogadást
egymás iránt! 
Áldott karácsonyt!

Szeretettel,
Sófalvi Szabolcs polgármester 
és Birtalan István
alpolgármester

A királyok méltósága, az angyalok tisztasága, 
a pásztorok egyszerűsége ragyogja be 

karácsonyukat, legyen béke és szeretet 
otthonaikban! 

Áldott karácsonyt Parajd összes lakójának!
Nyágrus László polgármester

Vámosgálfalva, Szőkefalva,
Küküllőpócsfalva és Erdőalja
összes keresztény lakóinak
meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
az önkormányzat nevében,
Balog Elemér polgármester

Jeremiás László és Mária,
a marosvásárhelyi Optica cégcsoport 
vezetői Istentől megáldott, békés,
boldog karácsonyt és az ideinél
egy sokkal boldogabb új esztendőt
kívánnak klienseiknek, ügyfeleiknek
és munkatársaiknak!

Bodó Előd Barna polgármester,
helyettese, Menyhárt Sándor,
valamint a mezőpaniti
önkormányzat boldog
ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kíván a község
valamennyi lakójának!

Nyárádgálfalva 
önkormányzata 

minden helyi 
és környékbeli 
kereszténynek 

Istentől megáldott, 
boldog karácsonyt 

kíván
Karácsony Károly 

polgármester

Egészségben, 
örömökben gazdag, 

áldott, meghitt, 
békés karácsonyt 

és boldog
új évet kívánok
sok szeretettel
Jedd lakóinak!
Bányai István 
polgármester 




