
A Budakeszi Európa Társaság Egyesület tevékenysége és megvalósult 

programjai 2017 évben. 
2017-ben támogatásokat kapott egyesületünk belföldi egyénektől és vállalatoktól, akik főként a korai 
többnyelvüség fejlesztését támogatták, valamint a Hermann-Niermann -Közhasznú Alapítványtól, aki 
az Európában élő nemzetiségeket és a német nyelv és kultúra ápolásában részt vevő szervezeteket 
támogatja. Így ebben az évben is pályázott egyesületünk és 35.500+85.000€ céltámogatásban 
részesültünk. A támogatást az általunk majd a későbbiekben használandó épület 2092 Budakeszi Fő 
utca 178. felújítására és bővítésére kaptuk. Az épület 2016-ban a támogatásokból és tulajdonosi 
hozzájárulásból szerkezetkészre elkészült. 
 
A felújítási céltámogatást 2017-ben anyag vásárlásra és munkadíjak kifizetésére használtuk. Így 
ebben az évben a következők valósúlhattak meg: 
Az épület külső és belső nyílászáróit tudtuk megvásárolni és beépíteni a többcélú helység kivételével. 
A földszint és tetőtérvillamosipari munkáit, víz és csatornaszerelését, gázkazán, melegvíztároló és 
radiátorok beépítését tudtuk készre csináltatni. Új gázórát szereltek fel. A működtetéshez szükséges 
engedélyeket beszereztük. A tetőtér padozatának hő-,víz-és hangszigetelését befejezték. A tető 
hőszigetelése megtörtént, a tetőtéri válaszfalakat felépítették. A földszinten és a tetőtérben a 
fürdőket, WC-ket, közlekedőket burkolattal látták el. A belső falak és a külső homlokzat alapvakolatot 
kapott. (az utcai homlokzat nem) A többcélú helység nyílászáróit az asztalos cég nem szállította le a 
tél beállta előtt ezért a helység védelmét és téliesítését biztosítani kellett. Az épület felújításának és 
bővítésének befejezése áthúzódik a következő évre. Sajnos a szakipari munkák lassabban haladtak 
mint ahogy terveztük. Eközben az építőanyag költségek nagy arányban megemelkedtek.  
Nagy problémát jelentett, hogy év elején kivitelezőt kellett váltanunk, mert nem voltunk 
megelégedve az előző Epka Bt munkájával. A kivitelező váltás problémái és a szakember hiány 
befolyásolta, hogy az épület nem lett az év végére befejezve.  
 
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 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 találkozón /Belgiumban/ 5 fő képviselte egyesületünket. 
 
A beszámolót a közgyűlés megtárgyala és elfogadta. 
 
 

 



 


