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A PROJEKT KÖLTSÉGE, MEGVALÓSÍTÁS

 Önkormányzatunk az idei évben nyújtotta be pályázatát, mely 

során 2.421.000.-Ft támogatást nyertünk

 A pályázat megvalósítását 2023 tavaszán tervezzük

 Az önkormányzat a projekt bonyolítását, az ültetést, a kertészeti 

szaktanácsadást és az utógondozást önerőként vállalja



SZOKOLYA

• Pest megye északi részén, a Déli-

Börzsöny Szokolyai medencéjében 

található település

• Területe: 59,05 km2

• A település része Királyrét, korábbi 

nevén Szokolya-Huta, mely kedvelt 

kirándulóhely (Királyréti kisvasút, Nagy-Hideg-

hegy, Várhegy Kilátó)

• Lakosság száma: 1976 fő (2022)



• 2016 óta Életfa programunk keretén belül minden évben 

fákat ültetünk az előző évben született gyermekek 

örömére, ez napjainkig több, mint 150 fa ültetését jelenti

• az idei évben az országfásítás keretében további 30 fát 

ültettünk

SZOKOLYA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS

• az idei év során oly mértékű csapadékhiánnyal 

szembesültünk, amire az elmúlt 50 évben nem 

volt példa, 2022 nyarán egy időre kiszáradt a 

Török-patak medre



A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK

• az önkormányzat fenntartásában álló Mányoki Ádám Művelődési Ház déli 

kitettségű udvar burkolt felületeinek csökkentése

• az  épület déli fekvésű homlokzatának támrendszer segítségével történő zöldítése

• új zöldfelületek kialakítása, fatelepítés az árnyékos részek növelése érdekében

• a hatalmas tetőfelületről  az esővíz összegyűjtése egy 5 m3-es tartályba az udvar 

növényeinek gondozásához



MÁNYOKI ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ JELENLEGI 

ÁLLAPOTA – BELSŐ UDVAR



• az udvar igénytelen és elhanyagolt, jelenlegi állapotában 

alkalmatlan rendezvények megtartására

• nincs árnyék, korábban erre nem voltak figyelemmel az udvar 

kialakítása kapcsán



A PROJEKT TARTALMA, ALKALMAZANDÓ MEGOLDÁSOK

• Burkolat felbontása másfél méter szélességben a tömör betonkerítés előtt – új 

zöldfelület kialakítása.

• Vízmegtartó-képesség fokozása többszintű növénysávokkal (talajtakaró szint, 

cserjeszint, lombkoronaszint – díszkörte fa telepítése az előnyös gyökérzet miatt)

• Támrendszer segítségével direkt termő, ellenálló szőlőfajták futtatása az 

épülethomlokzatra.

• Esővíz gyűjtése a tetőről öntözés céljából, egy 5 m3-es, felszín alatti tartályba, öntött 

vas nyomós kúttal a felszínen.



A PROJEKT TARTALMA, ALKALMAZANDÓ MEGOLDÁSOK



CÉLUNK A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL

• A művelődési ház udvarának alkalmassá tétele közösségi rendezvények, 

fesztiválok, esküvők megtartására (igényes és élhető környezetben)

• Kedvezőbb mikroklímájú, élhetőbb tér kialakítása

• Az esővízgyűjtő tartály és a kút kialakítása, mint egy települési mintaprojekt első 

elemei  (szeretnénk majd az iskolai tankertünkben is alkalmazni)



• Szeretnénk, ha Szokolyán több helyen is az összegyűjtött esővízzel tudnánk 

majd utcáink, zöldfelületeink fenntartását hosszú távon biztosítani



• A projekt megvalósításában helyi civil szervezeteket is be szeretnénk 

vonni, hisz a korábbi fejlesztéseinket is közösen valósítottuk meg 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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