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Paşte fericit!
Lumina Învierii să coboare în
sufletele voastre, sădind speranţă şi
rodind bunătate. Sfânta sărbătoare a
Paştelui să vă aducă în case belşug,
sănătate, bucurie şi clipe minunate,
alături cei dragi.
Paşte Fericit!
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Végh Alexandru,
Prefect al Judeţului Sălaj

Sărbătorile de Paşte, Sărbătoarea
Invierii Mântuitorului, să vă fie un
prilej de bucurie.
Lumina blândă a Invierii, împărtăşită
cu cei dragi, să vă aducă sănătate,
armonie, speranţă şi linişte
sufletească.
Sărbători fericite!

Hristos a Înviat!

Învierea lui Hristos a făcut, o dată pentru
totdeauna, ca istoria noastră, a omenirii, să
încline de partea iertării şi speranţei, a
binelui şi a vieţii.
Sănătate şi cele mai bune gânduri, tuturor
sălăjenilor care sărbătoresc în aceste zile
Învierea lui Hristos. Fie ca, pentru fiecare,
binele să triumfe asupra răului şi speranţa
asupra deznădejdii!
Hristos a înviat!
Tiberiu MARC,

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

Sărbătorile Pascale sunt momente de
reflecţie şi tihnă, pentru care ne
pregătim sufletul şi casa. Vă doresc ca
bucuria Învierii Domnului să vă
aducă liniştea şi fericirea de a petrece
clipe magice alături de cei dragi.
Sărbători fericite!
Radu Căpîlnaşiu,
Primarul municipiului Zalău

Prof.dr. Ioan Abrudan,
Inspector şcolar general

A venit timpul ca speranţa,
credinţa şi iubirea să învie în
sufletele noastre, aduse de Cel care
este Calea, Adevărul şi Viaţa!

Sărbătoarea Sfintelor Paşte este un
prilej de bucurie şi speranţă pentru toţi
creştinii. Miracolul acestei mari
sărbători să vă aducă bunăstare,
armonie, înţelegere şi lumină în suflete.

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

Deputat Bode Lucian Nicolae,
Preşedinte PDL Sălaj

Cu alese gânduri şi deosebită consideraţie,
Septimiu Cătălin Ţurcaş,
Primarul oraşului Şimleu Silvaniei

