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jelen vannak: elnökség, résztvevők jelenléti ív szerint.
Elnök megállapítja, megnyitja a KÖZMEGHALLGATÁST:
Elnök előadja::
A meglevő nehézségek ellenére, amik vannak és adódnak, működünk.
Tudvalevő az adott tények miatt a megalakulást követően csak több mint egy
évvel később kaptunk irodát. Azután az óvoda igényei miatt megint egy ideig
nem volt iroda. Nagyobb helyiség ahol tánccsoport működhet-ne, nincs. Jövőre
mozivetítést csinálunk, arra is kell hely.Asztaliteniszre ugyancsak nincs. Ha
sikerül bekéredszkedni, akkor siker. .. Megpróbáljuk igényelni a teljes házat, és
a pincét.
PNÖ megalakúlt 2006.-ban, folyamatosan működik, újraalakuI2014.-ben.
azóta tevékenységünk:::
felújítás- homokozó csere-puszta szil fák ültetés-játékok fel-újítása,sajnos azóta
szátdúlták--Szt Kút útra kőzúzalék terítés 12m3--német harcosok sírjai felújítás, k
borítás--régi ravatalozó bontás-- 1 világháborús emlékmű áthelyezés-sztkút előté
kialakítás--kántorház riasztó, képakasztó, világí-tás--klastromkert bozótirtás-- foci
fűnyírás--részvétel tánccsoport István király előadáson--Klastrom feszten fúvós Zi
találkozó Duna-bogdány, Biatorbágy, Dunakanyar,Solymár, tánccsop: Pilisvörös
tánccsoport szervezés ifi- szépkorú-ovis-7éven át-finanszírozás-táncru-hakoreográf először Urbanics házaspár -majd Bálint Ákos,Szabó Annaelőadók:Szalay Panni média-Kosztolányi Dénes politika- dr gróf Bethlen
István Európa parlament ein. nemzetiségek -Bartók Csaba felvidék lakosságcsere --dr Kövér László nemzetiségek--dr Balogh Balázs kivándorlás-dr
Faigl Ilona batthyany orvoskör ein. Mariatisztelet--Bayer Zsolt svábok-dr
Bognár Zalán kitelepítés, --fogyasztó védelem Köteles Judit--Kaderják Péter
energia-Rétvári
Bence kisebbségek-Eperjes
Károly kultúra.
Kiállítók::Petrás Mária kerámia, csángó dalok--Zsolnay Mihály fafaragó-Német
Kultúra és Identitás tablók-ulmer schachtel-- László Daniel kép Mária útŐrvidéki műemlékek légifotókZene: Tabányi Mihály harmónikaEgyházi: Imperfektum 2x --Máriarádió kórus--Boanergesz 3x--Solymári
asszonykórus-Mariann
Szivkova

Rózsafüzér ima 5éven át heti 2x 8-genhajnalban Mária rádió élőadásbankirándulás: Mariazell 2nap 10.en-Pozsony 20an-Máriaremete gyalog 22en-Komárom--Malomka-Feszty körkép alkotója szülőfaluja Ógyalla--Heiligenkreuzi
Apátság 2nap 10.enMédia:: Cister Klastrom könyv kiadás---Heiligenkreuzer Rundschau újság
kiadása.
Hozzászólás:: Marosvölgyi: Mikor megyünk valahová.
Kolozsvári: milyen filmek
dr Horváth:Polg. kör együttműk.
Több megbeszélnivaló nem lévén, megesszük a pogácsát, az ein a meghallgatást bezárja. Köszönettel, Jó északát kíván .. 20óra15.-kor

