
       
 

            

ZÖLD PROGRAMOK 2011-2017. 

A WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR (WKK) és a 
WEKERLEI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (WEKKA) 

ZÖLD TEVÉKENYSÉGEI a 2011-2017. között 
 

Saját, kerületi szintű nagy kezdeményezéseink: 

2011: Fogadj örökbe egy fát! program a kerületben - a WKK indította el, több mint 
100 facsemetét örökbe fogadtak a kerületi lakosok, kiadvány is született a program 
nyomán 

- Kétfordulós kerületi környezetvédelmi versenyek minden évben a Richter 
Gedeon Nyrt. támogatásával (2011 óta) 

- "Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!" nevű, Kós Károly téren álló könyvcsere 
szekrény (2012 január óta) 

Nagyrendezvények:  

Ökoskodás, Papírnap, Tavaszi Magbörze (Magvas nap), Terménynap, Madarak és fák 
napja, Föld napja, Víz világnapja, Újrapapír napja, Fogyasztóvédelmi nap, Mozdulj 
meg! program családoknak  
Különböző témájú Zöld szombatok - negyedévente sorozatban hétvégi közösségi 
program (2011 óta) 

Pályázatok kiírása: 

Zöld pályázatok 
- gyerekeknek: Pompás papírművek, Krajcáros kincsek, madáretető készítés, kerületi 
környezetvédelmi verseny, helytörténeti jellegű pályázat 
- felnőtteknek: Wekerlei mesék 

Nyári táborok: 

 
Zöld táborok: Madárgyűrűző tábor, Zöld tábor, Barkács tábor, WEKKA lakásdekor 
tábor (Dekor-Álom) 

Rendhagyó órák osztályoknak: 

- emberjogi órák 
- egészséges táplálkozásról óvodásoknak 

 



 

 

 

 

Eddigi műhelyfoglalkozások felnőtteknek: 

 
- szappankészítős foglalkozások 
- sajtkészítő tanfolyamok  
- bonbon készítő tanfolyam 
- gyógynövény tanfolyam 
- naturkozmetikum készítő workshop 
- gyógytea készítő workshop 
- tésztakészítő foglalkozás 
- textilékszerkészítő (újrahasznosított) foglalkozás 
- Walldorf baba készítő tanfolyam 
- üvegékszer készítő foglalkozás 

Csereberék, börzék: 

 
- játék 
- mesekönyv 
- használt ruha 
- öko baba-mama vásár (mosható pelenka vásár) 

Helyi civilekkel való együttműködésben megvalósult programok: 

 
- Ökokertész tanfolyam 
- a WEKKER - Wekerlei Kertbarát Kör  
- Ruhacserebere 
- Átalakuló Wekerle csoporttal közösen ablakszigetelési program 
- Wekerle 2 keréken 2 lábon című zöld-helytörténeti kiadvány - wekerletelepi játékos 
tanösvény 

Wekerlei Könyvtárban megvalósult programok: 

 
- fogmosásról a könyvtárban 
- madarakról a könyvtárban 
- helytörténeti kiadványok 
- zöld kiadványok gyűjtése 

Az intézmény napi működésének keretében:  

 
- a szelektív hulladékgyűjtés  
- intézményi kerékpár használata 
- madárbarát kert 
- fűszer- és gyógynövény kert 
- elemgyűjtő pont 


