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Húsvét alkalmából Gernyeszeg keresztényeinek 
áldott ünnepeket kíván a községi önkormányzat 

és a polgármesteri hivatal nevében
Kolcsár Gyula polgármester

és Szabó Ernő alpolgármester

Azt kívánom, hogy a kereszténység
legnagyobb ünnepe fénnyel és reménnyel
töltse be városunk valamennyi lakójának

életét, és sok örömteli pillanattal
gazdagítsa tevékenységét!

Márk Endre,
Szászrégen polgármestere 

A közelgő húsvét alkalmából Nyárádgálfalva 
község ünneplő keresztényeinek

áldott ünnepeket kíván az önkormányzat
és a polgármesteri hivatal nevében

Karácsony Károly polgármester

Krisztus Urunk feltámadásának 
szent ünnepe töltse be
lelkünket keresztény
örömmel, hozzon erőt,
egészséget
és boldogságot!
Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy
polgármestere

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván
Gyulakuta önkormányzata nevében

Varga József polgármester

Az Optika Optofarm és az Optika Optolens 
cégek tulajdonosai, Jeremiás László

és Mária valamennyi ügyfélnek,
munkatársnak és együttműködőnek

áldott, békés húsvétot kíván!

Krisztus Urunk feltámadása alkalmából 
község és a térség minden lakójának
Istentől megáldott ünnepeket kíván

az önkormányzat nevében
Jánosi Ferenc,

Nagyernye polgármestere

Jézus Krisztus feltámadása ünnepén áldott 
húsvéti ünnepeket kíván

a  község valamennyi lakójának!
Balavásár község önkormányzata

és képviselő-testülete nevében
Varga András Adorján polgármester
 és Magyarosi Győző alpolgármester

Jézus Krisztus 
feltámadása 

ünnepén Istentől 
megáldott húsvéti 

ünnepeket 
kívánok Jedd

és a hozzá tartozó 
települések 
valamennyi 

keresztényének!
Bányai István 
polgármester

Krisztus Urunk feltámadási ünnepére
készülve, minden vámosgálfalvi, szőkefalvi

és küküllőpócsfalvi lakósnak Istentől
megáldott, boldog húsvétot kívánunk!

Balog Elemér polgármester
Szász János alpolgármester

Makfalva és térsége 
valamennyi

keresztényének
békés, boldog

húsvéti ünnepeket 
kíván a helyi

önkormányzat
nevében

Vass Imre
polgármester

Húsvét alkalmából 
Mezőcsávás

polgármestere 
áldott ünnepeket, 
hitet és reményt
kíván a község

valamennyi
keresztény, hívő

emberének!
Szabó Levente
polgármester

Erdőszentgyörgy és 
a hozzátartozó falvak 
kereszténységének 

áldott húsvéti
ünnepeket kíván az

önkormányzat
nevében

Csibi Attila Zoltán
polgármester 

Azt kívánom, hogy a kereszténység
legnagyobb ünnepe fénnyel és reménnyel
töltse be életét, és sok örömteli pillanattal

gazdagítsa tevékenységét!
Fülöp László,

Szováta polgármestere

Mezőpanit és a hozzá tartozó falvak lakóinak
a kereszténység legnagyobb ünnepén

áldott húsvétot kíván
Bodó Előd Barna polgármester, helyettese, 

Menyhárt Sándor és a községi önkormányzat

A városháza és az önkormányzat 
nevében áldott húsvéti ünnepeket, 

egészségben és lelkiekben
gazdag tavaszt kívánunk

 Nyárádszereda
minden lakójának!

Tóth Sándor polgármester
Novák Vilmos alpolgármester




