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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 

 
 
WEKKA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROGAMOK, TEVÉKENYSÉG 2018-BAN 

 
1. WEKKA kreatív alkotó műhely foglalkozásai Brösztl Éva kézműves, titkárunk 
vezetésével 7-14 éves gyerekeknek. 
Alkalmak: 
2018. január 27. Farsangra hangolódva 
2018. február 18. Vicces perselyek elkészítése 
2018. március 10. Virágzó természeti kép festése 
2018. április 7. Anyák napi készülődés 
2018. május 12. Sütis doboz készítése 
2018. szeptember 22., szombat 10.00-12.00 
Téma: „A nyár élményei” kép elkészítése vegyes technikával és különleges díszítésekkel 
2018. október 27., szombat 10.00-12.00 
Téma: Mókás bábok fakanálból és különféle vicces alapanyagokból 
2018. november 24., szombat 10.00-12.00 
Téma: Titkos szőrmók napló készítése, hozzá illő mesés, süthető-gyurma figurás ceruzával 
2018. december 8., szombat 10.00 -12.00 
Téma: Varázslatos karácsonyi készülődés 
Eredmény: esélyegyenlőség megteremtése, művészeti érzékenység fejlesztése, kreativitás 
fejlesztése új technikák megismertetése, kézügyesség fejlesztése 
A részvétel díjtalan volt. 
Részvétel alkalmanként: 16-20 fő/alkalom gyerek 
 
2. Téltemetés 
Célközönség: óvodás és iskoláskorú gyerekek, közösségi 
Időpont: 2018. február 24. 
Támogatás: zajkeltő eszközök készítésének finanszírozása Csiki Lóránt népi 
játszóházvezetővel 
Részvevők száma: 380 fő (családi) 
Eredmény: közösségépítés, közösségfejlesztés, hagyományőrzés 
A részvétel díjtalan volt. 
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3. Húsvéti készülődés, tojásírás  
Célközönség: tini korú fiatalok és felnőttek 
Időpont: 2018. március 24.  
Támogatás: Tojások beszerzése (70 db) a hagyományápoló tojásírós foglalkozásra. 
Eredmény: hagyományok átadása, hagyományápolás 
Résztvevők: 20 fő (felnőttek) 
A részvétel díjtalan volt. 
 
4. VII. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó című rendezvény támogatása. 
Időpont: 2018. április 8-9. 
Célközönség: helyi lakosság, helyi művészek, művészetkedvelő közönség 
Támogatás: Gombai Tamás népzenész, prímás, Ökrös Csaba népzenész, Viharsirály 
közös koncertjének finanszírozása az est záróprogramjaként. 
Eredmény: közösségépítés, művészeti befogadóképesség fejlesztése, ismeretterjesztés 
A részvétel díjtalan volt. 
Résztvevők száma: 70 (felnőtt) 
 
5. Állat show 
Időpont: 2018. május 5. 
Előgyereknapi program: játékos ismeretterjesztés gyerekeknek. 
Célközönség: óvodás és iskoláskorú gyerekek 
Támogatás: tiszteletdíj fizetése a Mancsok tappancsok Kft. részére  
Eredmény: ismeretterjesztés, non-formális tanulás 
A részvétel díjtalan volt. 
Résztvevők száma: 200 fő (családi) 
 
6. WEKKA Lakásdekor tábor 
Időpont: 2018. június 18-22. 
Vezetője. Brösztl Éva titkárunk 
Résztvevők száma: 16 fő 
Részvételi díj: 25.000 Ft/fő/5 nap 
2018-as év 2. félévének értékelése 
 
7. Nemzeteket bemutató nap - Portugália 
Időpont: 2018. november 17., szombat 14.00-20.00 
A nemzeteket bemutató sorozat keretében most a „luzitán életérzést” szeretnénk 
megismertetni, ismeretterjesztő előadásokkal, gyermekprogramokkal, koncerttel.  
Eredmény: egyetemes kultúra értékeinek terjesztése, kulturális ismeretterjesztés fiataloknak és 
felnőtteknek előadásokon és kézműves foglalkozásokon keresztül non-formális tanulási 
módszerek használata, közösségépítés 
Támogatás: 50.000 Ft előadói díj 
Résztvevők száma: 280 fő 
A részvétel ingyenes volt.  
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8. Adventi készülődés 
Időpont: 2018. december 1., szombat 14.00-18.00 
A már hagyománnyá vált közös adventi koszorúkötéshez való hozzájárulás: díszítő anyagok, 
gyertyák vásárlása. 
Támogatás: anyagok vásárlása 125.000 Ft értékben. 
Résztvevők száma: 250 fő (gyerekek és felnőttek) 
Eredmény: adventi hagyományok ápolása a helyi közösségben, közösségépítés, koszorú, 
mézeskalács, karácsonyi tárgyak készítése.  
A részvétel ingyenes volt.  
 
 
 
 
 
 


