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NYILT NAP
Dátum:
201,4. december 11.

Rendezvény címe:
Nyílt nap a Szent Márton Templom jobb
oldali oldalhajója fedésének cseréje és
látogatói központ kialakítása a plébánia
épületében című LEADER pályázat zárő
rendezvénve

Helyszín: Kunszentmárton
szent Márton plébánia
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Dátum:
2014. december 11.

Rendezvény címe:
Nyílt nap a Szent Márton Templom jobb
oldali oldalhajója fedésének cseréje és
látogatői központ kialakítása a plébánia
épületében című LEADER pályázat zárő
rendezvénve

Helyszín: Kunszentmárton
szent Márton plébánia
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