
A Budakeszi Európa Társaság Egyesület tevékenysége és megvalósult 

programjai 2018 évben. 
2017-ben támogatásokat kapott egyesületünk belföldi egyénektől és vállalatoktól, akik főként a korai 
többnyelvüség fejlesztését és a gyermekek tánc - mozgásfejlesztéséttámogatták. Így ebben az évben 
is fejlesztettük az épületet (2092 Budakeszi Fő utca 178 sz) kialakítottuk a mellékhelységeket és a 
teraszt, a bejáratot és az udvart leköveztettük és befüvesítettük úgy, hogy a gyerekeknek megfelelő 
mozgás lehetőségük legyen a szabadban. 
 
A felújítási céltámogatást  
Az épület felújításának és bővítésének befejezése áthúzódott erre az évre. 2017-ben  a szakipari 
munkák lassabban haladtak mint ahogy terveztük. Eközben az építőanyag költségek nagy arányban 
megemelkedtek. Sikerült a helységeket kifesteni és az épület egy részét üzembe helyeztük úgy, hogy 
a gyermekek fejlesztése szeptembertől 2092 Budakeszi Fő utca 178-ban folyik. Az irodánk és a 
tárgyaló maradtak az eredeti helyen 2092 Budakeszi, Erdő utca 103-ban. 
 
A korai többnyelvűség kialakítására átvett támogatásokat a következő programok megvalósítására 
fordítottuk: 
Egyesületünk KINDERZENTRUM projektben kisgyermekek napközbeni ellátását valósítja meg olyan 
sajátos módón, hogy a gyermekekkel és egymás között is német nyelven beszélnek a pedagógusok. 
A német nyelvű pedagógusokat a Demi Kft biztosítja, valamint egyéni vállalkozóként esetenként 
szakemberek és önkéntesek is részt vesznek a projektben. 
A többnyelvűség kialakítására programokat szerveztünk: 
Baba-Mama Klub, Musikgarten, szülői Kávézó, zenés tanévre hangoló, a termés ünnepe, Mártonnapi 
lampionos felvonulás, Márton napi tűz, Adventi készülődések, tavaszköszöntő. 
Német nyelvű klubot szerveztünk, ahol beszélgetünk vagy filmet nézünk az adott nyelven.  
A német nemzetiségi hagyományok ápolására német nemzetiségi néptáncoktatást szerveztünk 4-12 
gyerekeknek, és 14-22 éves fiataloknak.   
 
Nemzetközi kapcsolatok ápolására projekteket állítottunk össze: 
1./ Lich/ Hessen: Historischer Markt: 6 fős delegáció képviselte egyesületünket. /4 nap/ 
2./ Családi Napok Budakeszi: fogadtuk a 8 fős delegációt és tagjaink gondoskodtak a szállásukról és 
étkezésükről. /4 nap/ 
3./ St Margarthen an der Raab/ Ausztia/ A férfikórusuk tavaszi koncertjére 2 fős delelgáció ment. 
/2nap/ 
4./ Európa találkozó megszervezése Sikóson 2018 május 27-31-ig , ami nagyon sikeres volt. 39 fő vett 
részt a találkozón Németországból, Francia országból, Olaszországból, Belgiumból és 
Magyarországról. 
5./ Szeptemberben Lichből egy 20 fős kórust fogadtunk és a fiatalok a gyerekeknek workshoppot 
rendeztek és az eredményeket fellépésként prezentálták közösen a Budakeszi Nagy Sándor József 
gimnázium aulájában valamint a perbáli művelődési házban. 
6./ Budakörnyéki Sörfesziválra érkezett Lichből (D)és St. Margarethenből(A) 5-5 fős delegáció, 
akiknek a programját sikeresen megszerveztük. 
 
A beszámolót a közgyűlés megtárgyala és elfogadta. 
 
 

 
 


