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  WEKERLEI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
WEKKA 

 

Székhely: 1192 Budapest, Petur u. 7. 

Adószám: 18280290-1-43 

Elnök neve: Szabó Mária 

Telefonszám: +36/1/282-9895, +36/1/358-0690 

E-mail cím: igazgato.wkk@gmail.com 

Honlap: http://wkk.kispest.hu/cikk/259/wekka 

 
 
 

PROGRAMOK 2013-BAN 
 
 

2013. év első félévének tevékenysége 
 

- Zsibvásárok megrendezése megszervezése (2013. február 16., április 13., június 29.) 

- Szentivánéji parti támogatása (2013. június 22.)  

- Gyógynövény bemutató (tiszteletdíj, anyagköltség) 

- Ruhacserebere - a wekerlei helyi gyerekeknek a ruhacserebere alatt fazekas foglalkozás 

szervezése; időpont: 2013. június 8., (anyagköltség) 

- Cikk-cakk tábor szervezése, megrendezése (tiszteletdíj, anyagköltség) 

 

Őszi programsorozat a WKK-ban: 
 
Közhasznú kulturális, zöld és tehetségápoló célok sorozat gyerekeknek 

Az együttműködés jegyében a WEKKA és a WKK 2013 szeptemberétől az alábbi 

programsorozatot hirdeti meg: 

- Játék a színekkel – Bondár Csaba vizuális pedagógus kreatív műhelye. A foglalkozás 

második felében tematika alapján kreatív kézműveskedés. 

 

- Mesterkedjünk közösen! – ezermesterképző gyerekeknek és szüleiknek. Ne dobd ki, 

javítsd meg! Házi javítási és karbantartási tippek, barkácsolás. Lakásfelújítási tanácsok 

szülőknek. 

 

Időpontok: 
2013. szeptember 7., szombat 10.00-12.00 

2013. október 5., szombat 10.00-12.00 

2013. október 19., szombat 10.00-12.00  

2013. november 16., szombat 10.00-12.00  

2013. december 14., szombat  10.00-12.00  

A részvétel ingyenes! Az alapítvány javára adományokat elfogadtunk. 
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- Kerületi rendezvényen való bemutatkozás (Mihály napi búcsú a Templom téren). 

Gyerekeknek népmesei foglalkozás a Népmese Napja alkalmából a Mézeskalács sátorban. 

 

- Adventi készülődés: a tavalyi sikeres rendezvény után idén is megszervezzük az adventi 

hagyományokat felelevenítő programot (koszorú és ajtódísz készítés), népi elemekkel tarkított 

mézeskalács díszítés megismertetése. Saját készítésű fenyődísz újrahasznosított anyagokból. 

 

 

2013. év második félévének tevékenysége 
 

- 2013 szeptemberében a WEKKA támogatta a kerületi, egész napos Mihály napi búcsún a 

Népmese sátrában folyó kézműves fogalakozást. Koronakészítés és vándorbatyu készítése a 

gyerekekkel ingyenesen. 

 

- 2013 októberében sikeresen elindultak a WEKKA által meghirdetett ingyenes Kreatív 
kézműves műhely foglalkozásai. Összesen 8 alkalommal tartottunk ezermester és kézműves 

foglalkozásokat. Alkalmanként 10-15 fővel tartottuk a foglalkozásokat. A foglalkozásvezetők 

a foglalkozások egy részét induláskor ingyenesen tartották.  

  

- 2013 november 23-án, a WKK-ban megtartott 6:3, A legendás aranycsapat c. 

rendezvényre kis jutalom csokikat vásároltunk a gyerekek a lezajló közötti versenyek 

díjazására (Sportszelet és 6:3 csoki). Célunk a sporttörténelem és sportkultúra terjesztése. 

 

- 2013 november 30-án megtartottuk az Adventi készülődést, ahová kézműves anyagokat 

vettünk, a látogatók ingyenesen készítették el az adventi koszorúkat és ajtódíszeket. Kb. 60-70 

család készíthetett koszorút, mintegy 200 fő vett részt a rendezvényen. 

 

- 2013 decemberében a Kerületi környezetvédelmi versenyt támogattuk. A döntőbe bejutott 

10 csapat vendéglátása ásványvízzel és gyümölccsel. 

 

- 2013 második felében rendszeres támogatót találtunk a Shetland UK. Nyelviskola 

személyében, akik Wekerletelepen működnek.  

 

 

Közhasznú tevékenységek 2013-ban: zöld verseny támogatása, közösségépítő és 

hagyományőrző adventi rendezvény, helybeli sportkultúra támogatása, képesség és 

készségfejlesztés az iskolarendszeren kívül (kreatív kézműves műhelyek) 

 


