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Kifizetési Kérelem ! 

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletben meghatározott egyes 

rendelkezések módosításra kerültek a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet alapján. 

Mely szerint:  

„(1) A  kifizetési kérelmet a  Vhr. 16/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően 

január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. 

A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni 

a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során 

a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.” 

Amennyiben a  3.  § (9)  bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a  Vhr. 24.  § (1)  bekezdése 

szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási 

időszak, akkor a  kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első 

benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.” 

Kérjük, szíveskedjenek a Pályázatnak helyt adó, vagy a Pályázatnak részben helyt adó támogatási 

határozatuk kézhezvételének dátumát megnézni, és az első elszámolást határidőben benyújtani. 

Építési beruházás, gépbeszerzés, eszközbeszerzés esetén az első kifizetési kérelmet a támogatási 

határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott – és a 

támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – 

támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni.  

Tehát ebben az esetben szükséges összevetni a június 30-ai benyújtási határidőt, valamint a 6 

hónapon belüli benyújtási kötelezettséget. Egyik határidőt sem szabad túllépni, mert akkor komoly 

szankciók várhatóak! 

Amennyiben a nyertes pályázat kizárólag rendezvényre, képzésre irányult, abban az esetben a Vhr. 

24.§ (1) bekezdését kell alkalmazni, mely szerint az érintett ügyfelek 9 hónapon belül köteles 

kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül 

egyéb elszámolható kiadásnak. Ez esetben nem kell alkalmazni az egyéb elszámolható kiadással 

csökkentett támogatási összeg min. 10 %-os elszámolási korlátot. 

Amennyiben kérdésük merül fel, kérjük, hívják irodánkat! 

http://www.bakonybel.hu/
http://www.bakonycsernye.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.balinka.hu/
http://www.band.extra.hu/
http://www.bodajk.hu/
http://www.borzavar.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.cseteny.hu/
http://www.dudar.hu/
http://www.epleny.hu/
http://www.fehervarcsurgo.hu/
http://www.harskut.hu/
http://www.herend.hu/
http://www.isztimer.hu/
http://www.kincsesbanya.hu/
http://www.lokut.koznet.hu/
http://www.marko.hu/
http://www.mor.hu/
http://www.nagyesztergar.hu/
http://nagyveleg.fejer.hu/
http://www.olaszfalu.hu/
http://www.penzesgyor.koznet.hu/
http://www.porva.hu/
http://www.szentgal.hu/
http://www.zirc.hu/
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Egyesületünk 2014. május 22-én elnökségi és közgyűlést 

tartott, melynek fő témája az éves beszámolók elfogadása 

volt. Közösségünk elfogadta az Elnökség beszámolóját, a 

pénzügyi beszámolót, a FEB beszámolóját, a 

könyvvizsgáló beszámolóját, valamint határozott a 

nemzetközi pályázatunkhoz kapcsolódó projekt hitel és 

előleg felvételéről is. Emellett határozattal támogatta a 

LEADER Egyesületek Szövetsége kezdeményezését, a 

vidékfejlesztési források megőrzésével kapcsolatban, 

valamint meghallgatta egy sikeres zirci megújuló energiás 

pályázat szakmai bemutatását.  

 

 

 

 

 

Nagy sikerrel zárult a 4 napos közösségi 

videózás képzésünk második állomása, ahol 17 

résztvevő ismerkedett meg a filmkészítés és 

vágás részleteivel Ladányi János oktató 

irányításával. A korábbi LEADER 

pályázatunknak köszönhetően már minden 

résztvevő rendelkezett a filmkészítéshez 

szükséges alapfelszereléssel és 

vágóprogrammal. A forgatást zirci, bakonybéli 

és cseszneki helyszíneken tartottuk, a szervezőknek ezúton is köszönjük a segítséget! A képzés 

végére megalakult a bakonyi KöVi Filmklub, 

melynek részvevői rendszeresen tartanak majd 

különböző filmes témákban összejöveteleket, 

közös forgatásokat, de önállóan is készítenek 

rövidfilmeket. A Filmklub nyitott, tehát 

szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Munkaszervezetünk június közepén tartja a 

következő 2 napos képzést, ezúttal Kópházán a 

Hegykő KöVi Filmklub részére.  

 

 

 

Elnökségi ülés, Közgyűlés 

KöVi képzésünk 
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Munkaszervezetünk részt vett a Tanuló Vidéki Tájak sümegi szakmai programján, melynek 

központi témája a vidéki közösségek – kultúra és ifjúság volt.  

Az első napi program keretében 

megismerkedhettünk a sikeres svéd 

ernyőprojektekkel, melyek lényege, hogy egy 

egyszerűsített finanszírozás keretében tud az 

akciócsoport sok kis projektet támogatni és 

lebonyolítani.  Az osztrák keretprogram 

finanszírozási lehetősége is sok gondolatot 

ébresztett a résztvevőkben, hiszen hazai 

adaptációja esetén lehetőség nyílna a 

csoportok részére nagyobb húzóprojektek 

rugalmas finanszírozására, mivel a projekt alá 

tartozó kispályázatok könnyedén alakíthatók és 

bonyolíthatók lennének. Az egész napi tanácskozást lovagi torna bemutató és középkori lakoma 

zárta. 

A második napon több sikeres projektről hallottunk előadást az oktatás, nevelés, ifjúság, kultúra 

és foglalkoztatás témaköreiben. Több szakemberrel kötöttünk ismeretséget, illetve 

akciócsoportunk 

felkérést kapott egy 

lengyel csoporttól, 

hogy a szeptember 

eleji látogatásukkor 1 

napos szakmai 

programmal várjuk 

őket.  

 

 

 

 

Május 23-25 között került megrendezésre a pápai 

Agrárexpó, ahol Egyesületünk az idei évben is 

közös standon szerepelt a Veszprém megyei 

akciócsoportokkal. Helyi kézművesek termékeit, 

móri borokat és helyi márka kiadványokat vittünk, 

melyek iránt  élénk érdeklődés mutatkozott.  

 

Tanuló Vidéki Tájak Sümeg 

XVIII. Pápai Agrárexpó 
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Május 12-13-án Magyaregregyen tartotta soron 

következő elnökségi ülését a LEADER Egyesületek 

Szövetsége. Az ülésen előkészítettük az 

akciócsoportoknak kiküldendő előterjesztést és 

határozati javaslatot, megállapodtunk a döntéshozók 

felkereséséről a vidékfejlesztési források megőrzése 

érdekében, valamint előkészítettük a júniusi szakmai 

rendezvény programját is.  

A LESZ felhívására az akciócsoportok nagy része 
határozattal támogatta, hogy a 2014-2020-as 

Vidékfejlesztési Programban elkülönített LEADER forrás mértéke érje el legalább a Program 
összköltségének 12%-át. 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületünk nyertes fórumot szervez a legutóbbi 

turisztikai nyertesek számára. A fórumon előadásokkal 

segítjük a sikeres beruházás lebonyolítást és elszámolást. 

A fórum időpontja: 2014.06.03. kedd 14 óra, helyszíne: 

Egyesület irodája. Szeretettel várjuk a kedves érdeklőket 

(visszajelzés szükséges!).  

 

 

 

 

Az arborétumot nem ingyenesen kapta meg a Zirci Ciszterci Apátság az államtól, hanem 

visszakerült a tulajdonába, hiszen ők is telepítették 150 évvel ezelőtt – mondta el lapunknak 

Dékány Sixtus apát.  Mikor Rákosi Mátyás „jóvoltából” feloszlatták a rendet, a monostorhoz 

tartozó kert már több mint 100 éves volt. Telepítésekor a ciszterciek a területet nagy részét 

szántóföldi művelésből vonták ki, és hoztak létre egy angolkert jellegű arborétumot. Az 

alapításkor a ciszterciek szándéka az volt, hogy tájegységhez, az éghajlathoz és a 

csapadékviszonyokhoz jól illeszkedő fenyőfagyűjteményt hozzanak létre, ma is ez, valamint a 

hársfasor számít az arborétum legértékesebb részének. 

LESZ elnökségi ülés 

Nyertes fórum 

Biztosított a zirci arborétum jövője 
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A kert nem csak a cisztercieknél képezte részét a monostornak, hanem általában is ez volt a 

jellemző. A monostori, szerzetesi élethez hozzátartozott a csendes elmélkedés, a rekreáció, a kert 

ezt a célt is szolgálta. Így van ez például a pannonhalmi bencés apátságnál és bakonybélieknél is. 

A monostort övező kert a szerzetesek tulajdonában van, ők gondoskodnak a fenntartásáról is. 

Dékány Sixtus apát hangsúlyozta, ezért keresték ők is a lehetőségét annak, hogy az épület és a 

mellette elhelyezkedő kert hajdan fennálló 

egységet visszaállítsák. Végül is ebben 

segítségükre volt a kormány – Orbán Viktor 

miniszterelnök majdnem pontosan egy éve, az 

apátság felújításának ünnepélyes átadásán 

jelentette be a döntést – és a magyar parlament 

is, amely szintén megszavazta az arborétum 

visszaadását. Dékány Sixtus külön köszönetét 

fejezte ki a közreműködésért Illés Zoltán 

államtitkárnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Parknak pedig az eddigi lelkiismeretes 

munkájukért, a jó együttműködésért fejezte ki 

háláját. 

Míg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében működött az arborétum, európai uniós 

beruházásból elkezdődött a felújítása, melyet az apát nem tekint véglegesnek, csupán elkezdett 

rehabilitációnak. Úgy véli, a kert felújítására további fejlesztési forrásokat kell megmozgatni. 

Dékány Sixtus leszögezte, megfelelő  szakmai potenciállal rendelkeznek az arborétum 

működtetéséhez. Példának hozta fel, hogy mikor a '90-es években ciszterciek visszakérték az 

egykori középiskoláikat, többen kételkedtek a várható szakmai színvonal miatt. Ma a HVG (Heti 

Világgazdaság) közvélemény-kutatása szerint is az ország első tíz legnépszerűbb iskolája között 

két ciszterci gimnázium – a budai Szent Imre és a pécsi Nagy Lajos – található. A négy ciszterci 

gimnáziumból három az első százon belül van. A fehérvári gimnáziumuk csak ebben az évben 

hét országos döntős diákot tudott tanulmányi versenyeken kiállítani, az egyik diák a napokban 

Moszkvában képviselte az országot a kémia világolimpián. 

Az apát az arborétum visszavétele kapcsán a szakmai hiányosságokra való hivatkozást politikai 

irányultságúnak tartja. A növénykert jövője biztosított, hiszen az eddig itt dolgozó kisegítő és 

szakmai személyzetet továbbra is alkalmazzák, valamint a ciszterciek között is vannak közép- és 

felsőfokú kertészeti- agrárvégzettséggel rendelkező szakemberek. Ha szükséges, természetesen 

be tudnak vonni további civil szakembereket is. Saját magát is „zöldpártinak”, természetvédőnek 

gondolja, gyerekkora óta a természetközelben 

él, jól ismeri a növényeket. Több mint húsz 

éven keresztül a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

égisze alatt madarakat gyűrűzött, ha úgy 

tetszik, „zöld apátnak” tartja magát. 

Az úgynevezett kis arborétum – közvetlenül az 

apátság melletti két hektáros terület – már 

korábban visszakerült a ciszterciekhez, most a 

további 19 hektárt csatolnak hozzájuk. Arra is 

utalt az apát, hogy idősek otthonát 

működtetnek, az arborétum saját kézbe 

kerülése az ott élők lehetőségeit is bővíti. 

A külvilág számára semmi nem változik, az érdeklődők, turisták ugyanúgy látogathatják a 

növénykertet. Sőt, arra törekszenek, hogy a programokat tovább bővítsék, ezen a területen is 

keresik a megfelelő pályázatokat. Már most közös programot bonyolítottak a szarvasi 
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arborétummal, amelyben székesfehérvári ciszterci gimnazisták is részt vettek. A növénykert 

látogatottságát a jövőben más egyéb vonzó programokkal is próbálják növelni. Olyan 

elképzelésük is van, hogy a zirci bazilikában keresztelkedő gyermekeknek jelképes anyagi térítés 

ellenében emlékfát ültessenek az arborétumban. Ezzel a személyes kötődést és a 

növényállomány növelését is elő tudnák segíteni. 

Mielőtt bármihez hozzáfognak, alapos szakmai felmérést kívánnak végezni, hogy dokumentáltan 

kiderüljön, növény- állat- és rovarvilágában mit is tartalmaz a növénykert. Ebben számítanak a 

természettudományi múzeum együttműködésére is. 

Külön pénzügyi keretet az államtól a ciszterciek az arborétum működtetetésére nem kaptak, a 

működtetéshez az elsődleges fedezetet a növénykert saját bevételei jelentik. Az elmúlt évben az 

arborétumnak több mint húszezer látogatója volt, átlagosan 500 forintos belépővel számolva, ezt 

tekintik továbbra is a működtetés anyagi bázisának. A bevételt pályázati forrásokkal egészítik ki. 

A tulajdonosváltás semmiképpen nem jelentheti azt, hogy kevesebb pénz jut az arborétumra – 

szögezte le Dékány Sixtus apát. 

Forrás: www.veol.hu Varga Domokos Péter 

 

 

 

Az EMVA falumegújításra- és 

fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 

2012-től igénybe vehető 

támogatásokról szóló 102/2012. (X. 

1.) VM rendelet szerint – „Eplényi 

temető és ravatalozó felújítása, 

bővítése” projektcímmel – 

pályázatot nyújtott be az 

önkormányzat az eplényi 

köztemetőben található ravatalozó és 

kerítés felújítására, bővítésére, 

valamint térburkolt út kialakítására. 

A beruházásra elnyert, 100 %-os 

nettófinanszírozású támogatás 20 

967 322,- Ft volt, a projekt 

összértéke pedig 26,7 millió Ft. 

A közbeszerzési eljárást követően a 

nyertes "Ati-Bau 8414" Kft. a 

tényleges kivitelezési munkákat 

2013. szeptember 25-én kezdte meg, 

és a tervezett 2014. május 15-ei határidő előtt befejezte. A fejlesztés keretében teljesen megújult 

a ravatalozó, a külső- és belső felújítás során a lapos tetőt egy környezetbe illeszkedő 

tetőszerkezet váltotta fel, és az épület körül urnafülkék kerültek elhelyezésre. A duplájára 

bővített temető új kerítés kapott. A temetőn belül pedig több mint 400 négyzetméter térburkolt út 

lett kialakítva, és a villany is bevezetésre került. 

LEADER támogatással újabb fejlesztés valósult meg Eplényben 

http://www.veol.hu/
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Április 24. 

2014-ben a Móri Szent György-heti Vigasságok 

rendezvénysorozatának első programja Hullan Bea 

móri alkotó Utak és perspektívák című kiállításának 

megnyitója volt. A Lamberg-kastély 

kiállítótermében nagy létszámú közönség tisztelte 

meg a rendezvényt, melyen közreműködtek a Hang-

Szín-Tér Iskola diákjai- Vámos Krisztina és Szilágyi 

László. A kiállítást Hullan Zsuzsa, a Vígszínház 

színművésze nyitotta meg. A tárlat mindenki 

számára megtekinthető május 18-ig az intézmény 

nyitvatartási idejében. 

Április 25. 

A péntek délelőtt az Erzsébet téri Művelődési Házban megrendezésre került borversenyre 61 

termelő több mint 180 tételt nevezett (mely rekord mennyiségnek számít), melyből közel 30 bor 

kapott arany minősítést, 5 nagyarany volt és 100 közeli ezüst. A borverseny eredményhirdetésére 

az esti borász bálon került sor. 

A III. Városi Kórustalálkozó keretében pénteken mintegy 400 lelkes gyermek és felnőtt 

kórustagot hallhatott a közönség, a Petőfi Sándor, a Radnóti Miklós, a dr. Zimmermann Ágoston 

és a Szt. Erzsébet Rk. Általános Iskolák kórusait, valamint a „Liederkreis” Német Nemzetiségi 

Kamarakórust, a Napsugár Óvoda pedagógus kórusát, a Meseház Óvoda kamarakórusát, a 

Magnificat kórust, a Protestáns Kórust, és a Móri Vegyeskart. 

Április 26. 

A szombati kedvezőtlen időjárás ellenére az 

Ezerjó Fakanálforgató főzőversenyen 31 csapat 

kezdte meg a főzést, miközben a színpadon a 

megnyitó és kulturális programok sorozata 

szórakoztatta a közönséget. Idén a főzőverseny 

díszvendége Vujity Tvrtko író, újságíró volt, aki 

reggel 9 órától délig kísérte figyelemmel és 

kóstolgatta a csapatok remek munkáját. 

 

 

A megnyitót követően a színpadon bemutatót tartott a Móri Genkina Karate Klub, valamint a 

Mega Tech Thaibox SE móri csoportja. A szitáló eső ellenére egyre nagyobb közönség várta a 

fellépőket. A Móri Ifjúsági Fúvószenekar meglepetésvendége a Dunaföldvári Löfan Mazsorett 

csoport volt, akikkel együtt jó hangulatú műsort mutattak be. 

Móri Szent György-heti Vigasságok 2014 összefoglaló 
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11 órától a színpadon közel 300 fő - gyermek és felnőtt egyaránt - adta elő színvonalas 

produkcióit az esős, hűvös idő dacára. Felléptek a 

Móri Radnóti Miklós Ált. Iskola, a Móri Dr. 

Zimmermann Ágoston Ált. Iskola, a Szent 

Erzsébet Róm. Kat. Ált Iskola diákjai, valamint a 

Kis-Forgatós Tánccsoport, az Ezerjó - Német 

Tánccsoport, és az Edelweiss Junior és Senior 

tánccsoport és a Társastánc klub. 

A délelőtt folyamán átfázott gyerekek a 

Lamberg-kastélyban melegedhettek fel és 

kézműves foglalkozáson vehettek részt. 

13 órától Az Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyesület szervezésében és lebonyolításában, 

szerencsére már napsütéses időben került sor a Lovagi torna jó hangulatú megmérettetésére. A 

Szent György lovag címét megvédte, és az idén is elnyerte Ruff Csaba. 

A főzőversenyen a zsűri értékelése alapján az alábbi csapatokat díjazták: 

I. díj: Edelweiss Táncegyesület:„Gyopár-hegyaljai pincébe csalogató” 

II. díj: Frimo Hungary Kft. „Részeges vadbecsinált cipóban, Móri ostya gyümölcs tükrön 

királyleányka habbal” 

III. díj: Szorgos kezek csapata „Móri ezerjóval készült bográcsos csirkepaprikás”  

Polgármesteri különdíjat kapott a Gyergyószentmiklósi medvék csapata a „Savanyú vetrece” 

ételével. 

Sok érdeklődő várta 15.30 órától a Lamberg-

kastély Kulturális Központ kolléganői által tartott 

kvircedlisütés bemutatót és kóstolót. Az 

intézmény fontosnak tartja, hogy az ide látogató 

vendégek megismerhessék és megízlelhessék ezt 

a hagyományos móri sváb süteményt. 

 

 

 

 

 

A 16 órától kezdődő Ládafia Bábszínház 

előadását nagy létszámú gyerek és felnőtt 

közönség figyelte, akik közül többen az 

interaktív előadás színpadi résztvevői is voltak. 

 

 

17.30 órától a részben móri fiatalokból álló, lelkes, lendületes Reverb zenekar bemutatkozó 

koncertjét hallhatták az érdeklődők. 
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Utánuk a Magashegyi Underground zenekar 

lépett a színpadra, szépszámú embert vonzva a 

hangulatos kastélyparkba. Az estet a sokak által 

kedvelt Viking zenekar bulija zárta. 

A szombati programok ideje alatt kézműves 

vásár színesítette a programokat, valamint a Móri 

Borvidék borászai borárusítással álltak az 

érdeklődők rendelkezésére. 

Az idén három sportesemény is kapcsolódott 

Móri Szent György-heti Vigasságok 

rendezvénysorozatához: szombaton az Ezerjó 

20/10 Teljesítménytúra a Kalandozók Klubjával 

és Íjászverseny a Móri Íjászegylet szervezésében, 

valamint vasárnap került megrendezésre a nagy sikerű Ezerjó Félmaraton futóverseny. 

Április 27. 

A vasárnapi nap a humor jegyében zárult, hiszen az Erzsébet téri Művelődési Házban teltházas 

előadást tartott Hadházi László és Bruti a „Méd in Hungeráj” című estjükkel. 

Április 28. 

Április 28-án hétfőn 18 órakor megtelt a Radó Antal Könyvtár olvasóterme, és a közönség 

szeretettel várta Dr. Lenner Miklós 

kutatómérnököt, aki rendkívül érdekes 

előadást tartott a „Mórról indult…” 

rendezvénysorozat keretében. 

Beszélgetőtársa Balogh Tibor ny. tanár volt.  

 

 

 

A Lamberg-kastély Kulturális Központ 

nevében köszönjük minden közreműködőnek 

a részvételt. Reméljük, hogy a közönség is jól érezte magát, és 2015-ben is ellátogatnak a Móri 

Szent György-heti Vigasságokra. 

A rendezvénysorozat a májusfaállítás kulturális programjaival és utcabállal zárul a Fogadó az 

Öreg Préshez Étteremnél április 30-án. 

 

 Forrás: www.mor.hu Lamberg-kastély Kulturális Központ 
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Bakonycsernye Község 

Önkormányzata az idei évben is 

megrendezte a település családi 

Majálisát 2014. május 1-jén a 

Sportpályán. A csodálatos 

időjárásnak köszönhetően hatalmas 

érdeklődés övezte a rendezvényt, 

melynek évről évre egyre nagyobb 

hagyományőrző szerepe van a 

település közösségi életében. 

Délelőtti programok lehetőséget nyújtottak a labdarúgás-, valamint a főzés szerelmeseinek a 

tartalmas és szórakoztató időtöltésre. Kispályás labdarúgó villámtornára 15, valamint a Baráti 

Bográcspartira 10 csapat nevezett. Az idei év szenzációját a 6 ugráló várból álló ingyenes 

Légvárvilág Park nyújtotta, melyben délelőtt 10.00 órától kora estig „nyüzsöghettek” a 

gyermekek. A délutáni órákban a település óvodapedagógusainak (Zengő Óvoda Bóbita 

Tagintézmény, Evangélikus Óvoda)  közreműködésével  ingyenes arcfestésen és lufi-

hajtogatáson vehettek részt apróságaink, valamint szüleikkel Vörös József csetényi lovas gazda 

fogatán séta-kocsikázhattak. Helyi csoportjaink is bemutatkoztak, melyben Varsányi-Winkler 

Tünde spinning-oktató irányításával a legújabb sportirányzatból kaphattunk ízelítőt. Reméljük és 

hisszük, hogy minden kedves látogatónk nagyon jól érezte magát Családi Majálisunkon. 

Köszönjük az érdeklődő és megtisztelő megjelenést, köszönjük, hogy együtt tölthettünk Önökkel 

egy szép napot! 

Forrás: www.bakonycsernye.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi Majális 2014 
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