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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Kedves Mezőszemereiek, 
tisztelt Érdeklődők!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújtha-
tom Önöknek a településünk értékeit be-
mutató Településképi Arculati Kézikönyvet. 
A Település számára elkészített Arculati 
Kézikönyv elsődleges célja az, hogy a tele-
püléskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény alapján a településkép tervszerű, 
esztétikus létrejöttét szakmailag támogas-
sa, elősegítse. Bár a kiadvány elsősorban az 
új otthont építőknek fontos, a közigazgatási 
területünkön található épített és természe-
ti örökséget bemutató kézikönyv mindany-

„Az építészet a költészet körébe tartozik, célja, 
hogy segítsen az embernek lakni. Az építészet 
azonban összetett művészet. Nem elég, ha 
célszerű épületeket, városokat emelünk. Építé-
szet akkor születik, mikor „egy teljes környezet 
láthatóvá válik”, hogy Susanne Langer megha-
tározását idézzük. Általánosságban ez a geni-
us loci konkretizálását jelenti. Mint láttuk, ezt 
az épületek valósítják meg, melyek összegyűj-
tik a hely jellegeit és közel hozzák őket az em-
berhez. Az építészet legfontosabb tette tehát a 
hely „üzenetének” megértése. Ily módon óvjuk 
a Földet, és magunk is egy átfogó teljesség ré-
szévé válunk.”

Christian Norberg-Schulz: Genius loci
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Bukta Mária polgármester

Bukta Mária
polgármester

nyiunknak segítséget nyújt abban, hogy 
jobban megismerjük értékeinket, legyünk 
rájuk büszkék és óvjuk, őrizzük, becsüljük 
meg őket. Az örökségvédelem a helyi kö-
zösségek feladata, ezért is olyan fontos, 
hogy tisztában legyünk falunk építészeti és 
természeti értékeivel, hogy a következő ge-
nerációk is megismerhessék elődeik életét.
Bízom benne, hogy aki fogékony a település 
építészeti és természeti öröksége és jövője 
iránt, haszonnal lapozgatja e kiadványt.
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FÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉS

Mezőszemere az Alföld északi peremén, 
Füzesabonytól délkeletre, Mezőkövesdtől 
dél-délnyugatra fekvő 21,48km2 területű 
település. Az M3-as autópálya 2km-re fek-
szik, de közvetlen kapcsolata nincs. A köz-
séget Szihalom, Mezőtárkány, Egerfarmos 
és Mezőkövesd határolják.

A település Heves megye délkeleti részén, 
a Heves-Borsodi síkságon a Borsodi Me-
zőségben helyezkedik el. Területén a Rima 
és az Ostoros patakok egyesülnek. A falu 
100-105 méter közötti tengerszint fölötti 
magasságú. Földrajzi környezetét döntően 
a Bükk hegységről délre tartó vízfolyások 
formálták, a terület lényegében a patakok 
hordalékkúpjának síksága, mely északról 
dél felé enyhén lejtős terület. A ma egység-
ként kezelt síkság földtörténeti fejlődése és 
hidrológiai múltja is hasonló. A terület ta-
lajának egy része szikes, de javarészt agya-
gos löszös, némi homok és kavicskészlettel.
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Mezőszemere elhelyezkedése
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ÉGHAJLAT

Mezőszemere éghajlata jellegzetesen át-
meneti karaktert mutat az Alföld és az 
Északi középhegység között. Zömmel a 
meleg, mérsékelten száraz és mérsékelten 
forró nyarú éghajlati övbe sorolható. Felhő-
zetének évi átlaga 50%-ra tehető, a napsü-
téses órák száma pedig 1910-1960 között 
változik. Az éves középhőmérséklet 10,1°C. 
A nyár száraz és meleg. Az éves csapadék-
mennyiség 550-570mm. Az uralkodó szé-
lirány északkeleti, jellegzetes vonása a kis 
szélsebesség az Északi középhegység vé-
delmének köszönhetően.

NÖVÉNYZET

Mezőszemere természetes növényzetében 
a lágyszárú fajok a meghatározóak. Környé-
kén főleg a szántóföldi növények a jellem-
zőek. Környéke kiváló gombatermő vidék, 
leginkább a szegfű, a csiperke, a lila peresz-
ke, a laska és az őzláb gomba fordul elő. 
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Szántóföld

Őzláb gombaLaska gomba

Szegfűgomba Csiperke

Lila pereszke
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ÁLLATVILÁG

Az állatvilágot az apróvadak jellemzik. Ter-
mészetvédelmi szempontból kiemelkedő 
jelentőségű a fehér gólya állomány, a barna 
ásóbéka, a fenyőrigó, a berki tücsökmadár, 
valamint a hermelin.
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Fehér gólya

HermelinBerki tücsökmadár

Barna ásóbéka Fenyőrigó
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TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

Nevét először 1261-ben említi az egri püs-
pökség oklevele. Mai nevét az 1950-es 
megyerendezéskor kapta, addig Borsod 
vármegyéhez tartozott, és Borsodszeme-
rének hívták.

A település környékén jelentős mennyiségű 
régészeti leletre bukkantak. Az Ostoros pa-
tak környezetében lévő kis dombokon főleg 
szarmata és avar, de még őskőkori és újkő-
kori leletek is kerültek elő, több bronzkori és 
vaskori lelettel együtt. A település észak-
nyugati határában újkőkori, rézkori és kö-
zépkori telepjelenségeket tártak fel.

A XIII. században a terület az egri püspökség 
birtoka.1369-ben Szemerei Tamás fia Uruz 
két ekényi birtokrészét eladja a egri kápta-
lannak. 1435-ben a Liptai családot iktatják 
be Szemere birtokába, akik két évszázadig 
birtokosok maradnak. 1552-ben a Törökök 
elpusztították a falut. 1580-ban Rudolf ki-
rály Szemerét a Mocsáry családnak adomá-
nyozta, de ezt a Liptaiak megakadályozták. 
Az 1682-es megegyezés során a falu fele a 
Mocsáryaké a másik fele pedig a Liptaiaké. 
1727-től kezdve egy pereskedés kimene-
telétől kezdve csak a Mocsáryak a birtoko-
sok a teljes településen. 1759-ben Mocsá-
ry Sámuel 27 ezer forintért a teljes birtokot 
átruházta Fáy Lászlóra, de aztán egy 1771-
es pereskedés során Szemerey Johannáé 
lesz teljes értékűen település. 1776-ban a 
Mocsáryak zálogosították a falut de csak 
1814-ban került vissza a kezükre. 
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Mezőszemere térképe - Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
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RÉGÉSZETI KUTATÁSOK

Mezőszemere, Kereszt-dűlő I.-II.
Az Ostorosi-patakkal párhuzamosan futó 
földút K-i oldalán lévő dombon szarmata és 
avar edénytöredékek kerültek elő. (Dombo-
róczki László terepbejárás 2000.)

Mezőszemere, Jeges és Ostoros I-VII.
Az Ostoros-patak D-i partja mentén húzó-
dó kisebb dombok, É-i szűkebb környeze-
tű helyek együttesen egy nagy lelőhelyet 
képeznek, amelyen újkőkori, bronzkori és 
szarmata edénytöredékeket gyűjtöttek. 
(Domboróczki László terepbejárás 2000.)
 
Mezőszemere, Gyalog-Tag-dűlő I.
Az Ostoros-patak D-i partja mentén húzó-
dó földsávon újkőkori és szarmata edény-
töredékek kerültek elő. (Domboróczki Lász-
ló terepbejárás 2000.)
 
Mezőszemere, Gyalog-Tag-dűlő II .
Az Ostoros-patak partján kissé kiemelkedő 
dombon őskőkori és újkőkori leletek kerül-
tek elő. (Domboróczki László terepbejárás 
2000.)
 
Mezőszemere, Gyalog-Tag-dűlő III.
Az Ostoros-patak Ny-i partjától kb. 100 
m-re Ny-ra húzódó magas part legmaga-
sabb pontjának környékén újkőkori bronz-
kori, vaskori, népvándorlás kori leleteket 
találtak. (Domboróczki László terepbejárás 
2000.)
 
Mezőszemere, Zsidó tag I-II.
A lelőhely, az Ostoros-pataktól Ny-ra eső 
É-D-i irányú erdősávtól 200 m-re Ny-ra, 
egy lapályos vizenyős területtől pedig 150 
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m-re K-re található. A feltárás során újkő-
kori, bronzkori és szarmata telepjelenségek 
és rézkori sír került feltárásra, (Domborócz-
ki László ásatása  1999.)
 
Mezőszemere, Ostoros mente
A község területének legkeletibb részén, 
Ostoros-patak kanyarulatában őskori és 
szarmata edénytöredékeket gyűjtöttek. 
(Szabó János József terepbejárás 1992.)
 
Mezőszemere, Úr-rét I.
Mezőszemere ÉNy-i határában, az Úr-rét-
dűlő déli peremén rézkori telepjelensége-
ket tártak fel. (Domboróczki László ásatása 
2005.)
 
Mezőszemere, Úr-rét II.
A lelőhelyen, amely Mezőszemere ÉNy-i 
határában, egy alapvetően sík tájból ki-
emelkedő hátságon helyezkedik el, újkőko-
ri, rézkori és középkori telepobjektumokat 
bontottak ki. Danyi József ásatása 2005.)
 
Mezőszemere, Úr-rét III.
Mezőszemere ÉNy-i határában, az Úr-rét-
dűlő déli peremét jelölő fasor térségében 
található lelőhelyen az újkőkor középső, va-
lamint a rézkor késői szakaszából származó 
településnyomok kerültek elő. (Domboró-
czki László ásatása 2005.)
 
Mezőszemere, Kismari fenék
A lelőhely Szihalom D-i határában a Szihal-
mot Mezőszemerével műút K-i oldalán, az 
úttól 500-600 m-re, É-ra található. A lelet-
mentés során több régészeti korszak em-
lékeit tárták fel: újkőkori, szarmata telepet, 
késő bronzkori urnatemetőt és szarmata 
sírokat tártak fel. (Domboróczki László 
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BUKTA IMRE 

1970-ben Egerben érettségizett, és egyben 
szakmunkásvizsgát is tett. Autodidakta. Ál-
lami gazdaságban dolgozott, közben rajzis-
kolákba járt. Mesterei voltak Kishonty Jenő, 
Pető János valamint Pataki János festőmű-
vészek. 1970-1971 közt művésztelepet 
szervezett Bernáth(y) Sándorral Tiszafüre-
den, ezzel elkötelezte magát a művészet-
nek. 1971–1973 közt sorkatona volt, majd 
vállalati dekoratőr Egerben és Tiszaújvá-
rosban.

1975-ben visszatért szülőfalujába, és meg-
teremtette a maga sajátos, úgynevezett 
mezőgazdasági művészetét. 1975–90-ig 
tagja a FKS-nek (1987-ben elnöke).

Bukta Imre - Munkácsy díjas festőművész
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1977-ben a Tiszai Vegyi Kombinát mű-
vésztelepén műanyagokkal kísérletezett, 
itt ismerkedett meg a Vajda Lajos Stúdió 
művészeivel. Alkotói időszakában diplomá-
zott Pécsett, majd habilitált a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen. 1978-as budapes-
ti kiállítása ráirányította a figyelmet, ettől 
kezdve folyamatosan jelen van a hazai és a 
külföldi kiállításokon. Különféle művészte-
lepeken dolgozott, Zalaegerszegen (1979); 
Makón és Csongrádon (1979-1984); Dom-
bóváron (1986-1988). 1986–1989 kö-
zött résztvevője volt az Új Hölgyfutár Re-
vue-nek, 1980–1994 között a Szentendrei 
Grafikai Műhely tagjaként működött. Mű-
veiről, kiállításairól számtalan hazai illetve 
külföldi publikáció jelent meg. Tanított az 
egri Eszterházy Károly Főiskolán. Jelenleg a 
Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanít.

Bukta Imre: Romantika eladó (2016)
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

1733-ban már biztosan állott a kőből épí-
tett Szeplőtlen Szűz Látogatása templom. 
Feltehetően egy már lebontott középkori 
templom helyén áll ez a gazdagon díszített 
barokk templom, melyet Fáy László emel-
tetett. 1817-ben a templom teljes helyre-
állításra szorult. 1840-ben egy földrengés 
súlyosán károsította az építményt. A temp-
lom egy templomkertben szabadon álló, 
kelet-nyugati tájolású, keleti bejáratú ba-
rokk templom. Falusi templomhoz képest 
gazdagon díszített mind kőfaragásaiban, 
mind homlokzati megjelenésében. Jól rep-
rezentálja a valaha igen sikeres falu akkori 
tehetősségét.

Szeplőtlen Szűz Látogatása templom
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Szent Erzsébet park

SZENT ERZSÉBET PARK

A Mezőszemere szívében található parko-
sított szoborpark 2008. augusztus 20-án 
lett felszentelve. Itt található a helyi Bukta 
Imre Munkácsy díjas művész Faültető című 
szobra, melyet 2000-ben készített.
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SZIKVÍZ ÜZEM

A szikvízüzemet 1927-be alapította Brüll 
Lajos az akkori Borsodszemerén. A II. vi-
lágháború alatt az üzemet bezárták. 1946. 
április 17-én a gyártást Poczok Barnabás 
újra beindította és önállóan üzemeltette 
1952-ig. Majd a mezőszemerei földmű-
ves szövetkezet vette tulajdonba, és végül 
1961-ben véglegesen bezárta. 2005. októ-
ber 21-én múzeumként nyílt meg újra Brüll 
Lajos leánya Brüll Erzsébet adományának 
és a polgármesteri hivatalnak köszönhető-
en.

Szikvíz üzem
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Szikviz Múzeum
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MOCSÁRY LAJOS KASTÉLYA

Az 1807-ben épült földszintes kastély mára 
már nem létezik.

Mocsáry Lajos kastély
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Singolt Ház

SINGOLT HÁZ

Ma községházaként ismert a felújított, ere-
deti arculatát elvesztett épület.
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1 - Római katolikus templom  |  2 - Szentháromság – szobor  | 3 - Iskola - Régi templom | 4 - Tájház | 5 - Lovaspálya

1x
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1 - Római katolikus templom  |  2 - Szentháromság – szobor  | 3 - Iskola - Régi templom | 4 - Tájház | 5 - Lovaspálya
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A XX. század derekán az uralkodó ha-
gyományos háztípus a szarufás-torok-
gerendás, oromzatán füstlyukkal ellátott 
kontytetős, háromsejtű, szabadkéményes, 
boglyakemencés ház volt. A falazat általá-
nos építőanyaga a föld, majd a vályog. Követ 
1928-tól majd téglát 1950-től használnak, 
de csak főleg alapozáshoz. Hagyományos 
tetőfedő anyag a nád.

GAZDASÁGI

Legjelentősebb az istálló, amelynek mind 
a házhoz épített, mind a szabadon álló for-
mája használatos. 
Ma már csak egy házzal találkozhatunk a 
településen melynél megfigyelhetjük az 
olyan előreforduló tornácot melynek pillé-
rei fából készültek, és maga az épület csak 
minimálisan van kiemelve a terepszintről. 
A lábazat, mint épületszerkezet még nem 
kerül kialakításra.  A ház még alaprajzilag 
és külső megjelenésében is őrzi a hagyo-
mányokat, viszont az udvaron ezt már nem 
láthatjuk. Az épület jelenleg igen rossz ál-
lapotban van, s ha nem foglalkoznak vele, 
akkor évtizedeken belül elpusztulhat. Ezen 
ház 2017-ben a Dózsa György út 1 alatt ta-
lálható. 
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tornácos ház
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TÁJHÁZ

A település jelen pillanatban még nem ren-
delkezik tájházzal. Az erre a célra kiszemelt 
épület egyelőre magántulajdonban van, 
állapota nagyon leromlott, megvásárlásá-
ra és felújítására pályázati lehetőséget vár 
az önkormányzat. Az épület a 20. század 
elején vályogból épült, jelenleg gazdátlanul, 
sorsára hagyva áll, a tulajdonosa nem él a 
településen és nem törődik vele. A tájház 
berendezéséhez az önkormányzat folya-
matosan, apránként szerzi be a tradicio-
nális népi textíliákat, bútorokat, eszközöket 
a hagyományos lakásbelső, népi kultúra, 
szellemi örökség majdani bemutatásának 
érdekében.

Mezőszemere Tájháza
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A Molnárék kacsája 
Mindig a táncot járja,
Akárjárja akár nem,

Enyém vagy te szerelmem.

Ha az enyém nem volnál,
A világot bejárnám

Oly szeretőt keresni,
Aki engem szeret is.

Szemerei híd alatt,
Lányok sütik a halat,
Cintányérra rárakják
A legénynek kínálják

Egyél rózsám belőle,
Szerelmes leszel tőle.
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ÚTHÁLÓZAT 

A templom körüli területen, a kezdeti falu 
eredeti helyén az úthálózat jól megőrizte 
hagyományos jellegét. Sajnálatos módon 
azonban, a területen a szegénység és az 
elnéptelenedés lett úrrá, így csupán az út-
hálózat őrizte meg régi értékeit. A házak és 
a porták lepusztultak. 

Jól elkülöníthető a régi és az új település-
rész. A régi úthálózatot körülöleli a többi 
tervezett utca, szinte körútszerűen. 
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Történelmi település részFalu központ
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Ipari területÁtalakuló, új település rész
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HALMAZ SZERŰ
FEJLŐDÉS

 
A Rima patak bal partjához szorosan illesz-
kedő település halmazszerűen fejlődött a 
történelem során, a mezőgazdaság jelen-
tős szerepe folytán. A rajta áthaladó földút-
vonalak ma is jól megfigyelhetőek, és az ut-
caszerkezet is viszonylag korhű állapotban 
fennmaradt. A templom köré szerveződő 
utcák jól elkülöníthetőek a mai tervezett 
úthálózattól. A múltszázadbeli úthálózatot 
mára teljesen körülölelte egy modernebb 
utcarendszer.
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Mezőszemere térképe - Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Mezőszemere térképe - a napjainkból

Mezőszemere térképe  - A Második Katonai Felmérés (1806-1869)
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A történelmi településrészen kívül jól el-
különíthető az új településrész. Ennek 
legszembetűnőbb jele az úthálózat szabá-
lyozottsága, mely első ránézésre is köny-
nyen észrevehető. Számottevő fejlesztés 
a faluban nem történt, de van pár pozitív 
kezdeményezés, mint például a csirke re-
zervátum.

Mezőszemere
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MEZŐSZEMEREI POLGÁRŐR
EGYESÜLET  

A mai formájában működő Mezőszemerei 
Polgárőr Egyesületet 2014-ben szervezte 
újjá a szervezet jelenlegi elnöke, Gazsi Lász-
ló. Az egyesületnek 24 tagja van – köztük 
sok fiatal –, közülük húszan látnak el nap 
mint nap önkéntes szolgálatot a rend fenn-
tartása s ezzel a lakosság biztonságérze-
tének növelése érdekében, a rendőrséggel 
szorosan együttműködve. A biztonságérzet 
növelésén túl a járőröző polgárőrök hozzá-
járulnak az épített örökség megóvásához is, 
már a puszta jelenlétükkel megakadályozva 
a rongálást. Ezt a célt szolgálják a Polgárőr 
Egyesület által pályázaton nyert térfigye-
lő kamerák is. A falukép csinosításához is 
hozzájárult az egyesület, tagjai álmodták 
és valósították meg a Mezőszemere foga-
dó táblát a falu elején. 2016-ban rendkívüli 
országos dicséretben részesült a Mezősze-
merei Polgárőr Egyesület, az önkormányzat 
pedig – a polgárőrök munkájának köszön-
hetően –  a POLGÁRŐR KÖZSÉG kitüntető 
címben részesült. A helyi önkormányzat 
2017-ben „MEZŐSZEMERÉÉRT” kitüntető 
elismerésben részesítette az egyesületet.

A Mezőszemerei Civil Egyesület 2000-ben 
alakult, a rendszerváltás utáni első társa-
dalmi szervezetként a településen. Megala-
kulása óta szerkeszti és kiadja a MEZŐSZE-
MERE című kulturális-közéleti időszakos 
kiadványt, 2001 óta évente megszervezi 
és lebonyolítja a NYÍLT TÉR nevet viselő 
vizuális művészeti alkotótelepet, az egye-
sület kezdeményezésére vált hagyomá-
nyossá 2001 óta az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc március 15-i 
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megünneplése és 2010 óta az 1956-os 
magyar forradalom hőseire való ünnepi 
megemlékezés október 23-án a faluban. 
Bár a „MEZŐSZEMERÉÉRT” elismerést az 
egyesület már 2015-ben megkapta a köz-
ség önkormányzatától, a falu lakosságát 
és a faluképet érintő eddigi legnagyobb és 
legfontosabb teljesítménye 2016-ban va-
lósult meg. Az egyesület kezdeményezte és 
irányította az óvoda és a gondozási központ 
között elterülő közel fél hektáros - koráb-
ban gazdátlan, elhanyagolt, elgazosodott, 
sitt-telepnek használt s a helyiek által be-
ton-temetőnek nevezett - terület közös-
ségi összefogással történő rehabilitációját, 
parkosítását. A projekt megvalósításához 
a MOL Zöldövezet program pályázatán el-
nyert támogatás jelentette az ugródeszkát. 
A falubeliek egyöntetű véleménye alapján 
ekkora társadalmi összefogásra utoljára 
a 70-es években volt példa a településen. 
Ennek eredményeképpen egy rendezett, 
tágas pihenőpark jött létre Mezőszemerén, 
melynek területén méltó helyet kapott az 
1956-os forradalom mezőszemerei em-
lékműve, melyet az önkormányzat állított 
2016-ban az 1656-os Emlékbizottság tá-
mogatásával. A park kivitelezése az egye-
sület elnökségi tagja, Kótai Tamás terve 
alapján készült el, az emlékművet az egye-
sület elnöke, Bukta Imre tervezte - mind-
ketten Munkácsy-díjas képzőművészek. A 
köztéri elemek (padok, szemetesek) terve-
zése és kivitelezésének nagy része a Ma-
gyar Himalája Expedíciók vezetőjének, az 
egyesület elnökségi tagjának, Kollár Lajos 
munkájának köszönhető.
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MEZŐSZEMEREI KÉKNE-
FELEJCS HAGYOMÁNYŐRZŐ

 NÉPDALKÖR  

A több évtizede fennálló Pávakör rengeteg 
fellépésnek tesz eleget. A környék rendez-
vényein, falunapjain és egyéb országos, 
megyei és helyi kulturális eseményeken 
vesz rész.  Kistérségi kiváló, jó, két országos 
ezüst, és nyolc arany minősítést szereztek 
az évek alatt, emellett 2007-ben fesztivál 
nívó díjat is kaptak. 2014-ben „Mezősze-
meréért” elismerő oklevélben részesültek. 
2015-ben vált egyesületté, amelynek fon-
tos célja a Pávakör életben tartása, a ma-
gyar népdalkincs megőrzése, a helyi népda-
lok felelevenítése, a régiek újra felfedezése 
és ezek továbbörökítése. 
Jó kapcsolatot ápol a mezőszemerei önkor-
mányzattal, minden községi rendezvény 
aktív tagjai. Rendszeresen a nyugdíjas klub 
tagjai készítik a sokak által kedvelt mező-
szemerei görhét a falunapra, de az ő kezünk 
munkáját dicséri a falu karácsonyára sütött 
bejgli is. 
Nem csak énekelnek, de táncolnak is, s 
minden farsangra, fesztiválra humoros je-
lentekkel készülnek. Nem véletlen, hogy 
sok arany minősítést szereztek több szín-
játszó és humorfesztiválon tagjaink. 
A helyi iskolával is szoros az együttműkö-
dés, hisz a felső tagozatos tanulók néhány 
tagja aktívan jár fellépni velünk. 
A tagok mindegyike egyben a helyi Sarlós 
Boldogasszony egyházi kórus tagja, akik 
minden évben részt vesznek a mezőkö-
vesdi Dicsérjétek az Urat! egyházmegyei 
kórustalálkozón Mozerné Horga Stefánia 
vezetésével. 
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Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

Szerencsésnek érzik magukat, hogy igen 
gazdag életet élhetnek, ennyien segítik 
munkájukat, és hogy ők is fontos, nélkülöz-
hetetlen részei lehetnek ezeknek az ese-
ményeknek. 
Rendszeresen járnak Sportnapokra, és 
a nyugdíjas klub keretein belül maguk is 
szoktak tornázni, jógázni. Szívesen hívnak 
vendégeket, akik hasznos tanácsokkal lát-
ják el őket. 
Műveltségi vetélkedőn a tavalyi évben me-
gyei szinten első helyezést értek el, így to-
vább jutottak az országos versenyre, ami 
nagyon szép eredménnyel zárult. 
Büszkék arra, hogy mezőszemereiek lehet-
nek, és Mezőszemere is büszke rájuk! 
Vezetőjük: Kormos Melinda
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MEZŐSZEMEREI 
ÖKO DESIGN TYÚKPORTA 

ÖKOTURISZTIKAI KÖZPONT  

Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész 
– a Mezőszemerei Civil Egyesület elnöke, 
önkormányzati képviselő – álmodta meg 
egy olyan madárkert létrehozását a telepü-
lésen, ahol a Kárpát-medencében őshonos 
magyar tyúkfajtákkal és a világ különböző 
tájain élő, egzotikus tyúkokkal, kakasokkal 
ismerkedhetnek majd meg az ide látogatók. 
Az őshonos szárnyasoknak otthont adó 
épületeken keresztül bemutatásra kerülnek 
a nagy Magyarország területén hagyomá-
nyos tyúkólak Székelyföldtől az Őrségig. A 
„külföldi” tyúkfajták meghívott mezősze-
merei, magyarországi és külföldi képzőmű-
vészek által tervezett üreges szobrokban 
kapnak majd szállást. A látványosságon 
kívül a projektnek köszönhetően megme-
nekül az enyészettől számos lakatlan, elha-
nyagolt porta, hiszen az önkormányzat már 
meg is vásárolt erre a célra több egybefüg-
gő ingatlant. Ezeken a portákon még állnak 
a hagyományos szemerei ámbitusos házak, 
melyeket a népi építészeti hagyományok-
nak megfelelően újítanak fel, megmaradnak 
hagyományos épített terek, ugyanakkor a 
kor modern technikai eszközeivel lesznek 
felszerelve. A tervek szerint a turisztikai 
fogadó épületben csoportok fogadására al-
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Mezőszemerei Öko Design Tyúkporta Ökoturisztikai Központ 

kalmas vizes blokkokat, büfét, irodákat, fo-
gadópultot hoznak létre, ezen kívül kiállító- 
és rendezvény terek, valamint a tyúkporták 
és a kertgondozáshoz szükséges kiszolgáló 
terek, magtár és a raktár is helyet kap majd. 
A tyúkfarm egyfajta turisztikai tengelyre 
illeszkedne, hiszen félúton helyezkedik el 
a Bükki Nemzeti Park és a Tisza-tavi Öko-
centrum között. A létesítményt Mezősze-
mere község önkormányzata a Mezősze-
merei Civil Egyesülettel konzorciumban 
tervezi megvalósítani pályázat útján.
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MŰVÉSZTELEP
 
A NYÍLT TÉR elnevezésű vizuális művészeti 
alkotótelep 2001 óta működik Mezősze-
merén.

A művésztelep koncepciója, hogy az alkotók 
a képzőművészet különböző területeiről ér-
kezzenek, a festészettől az intermédiáig. A 
szervezők nyitottak arra is, hogy különböző 
korú művészeket hívjanak meg, mert fon-
tosnak tartják a generációs különbségek 
feloldását. Különös figyelmet fordítanak 
arra, hogy minden alkalommal határon túli 
magyarok is eljussanak az alkotótáborba. A 
tehetséges, frissen végzett fiatal művész-
től a beérkezett művészig, generációkat át-
hidalva igyekszik a művésztelep egyre jobb 
alkotói körülményeket biztosítani a meghí-
vottak számára. Az évek folyamán a telepü-
lésen alkotó képzőművészek száma a száz-
ötvenhez közelít, hiszen fontos szempont 
az is, hogy minden évben más-más alkotók 
érkezzenek a falu közepén található alkotó-
házba. Évről-évre bebizonyosodik, hogy az 
itt alkotók milyen érzékenyen reagálnak az 
őket körülölelő világra, ami nem más, mint 
maga a falu, a benne élő emberekkel és épí-
tett örökségével.  Rendkívül fontos jelenség 
nyaranta, hogy a résztvevők nem bezár-
kózva alkotnak, hanem a falut járva, emberi 
kapcsolatokat teremtve festenek, filmez-
nek, fotóznak, ami által – ha rövid időre is 
– maguk is tagjaivá válnak a faluközösség-
nek. A falu szempontjából fontos hozadéka 
a művésztelepnek, hogy már több ingatlant 
vásároltak meg a településen képzőművé-
szek s közülük jó néhányan le is telepedtek, 
itt élnek és alkotnak.
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Mezőszemeri Művésztelep

A művésztelep művészeti vezetői Bukta 
Imre Munkácsy-díjas képzőművész, a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem osztályve-
zető tanára és Szirtes János Munkácsy-díjas 
képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tanszékvezetője, a művésztelep 
vezetője Kónya Réka – mindhárman tagjai 
a Mezőszemerei Civil Egyesületnek, mely a 
szervezeti hátteret biztosítja az alkotótele-
pek megvalósításához.
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A község külterülete néhány erdőfolt-fasor 
és csatorna kivételével teljes egészében 
megművelt vagy legeltetett terület néhány 
szétszórt gazdasági épületcsoporttal. Több 
helyen még mai napig látszik az egyko-
ri szabályozatlan intenzív vízrajzi mozgás, 
melyek hagyatékai a kisebb-nagyobb fol-
tokban kanyargó mocsarak-nádasok. A mai 
föld, és mezőgazdasági úthálózat rajzolata 
hasonlóságot mutat a XVIII. századi térké-
pen szereplővel.

Látkép Mezőszemere határából
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Mezőszemere

ÉPÍTKEZÉS

Mezőszemerén történő beruházás esetén 
célszerű a meglévő hagyományos helyi jel-
legű lakóháztípust alapul venni, és modern 
módon megfogalmazni azt. Mezőfaluhoz il-
lően ez elmondható a kertben történő mel-
léképületek elhelyezésére is. 
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Mezőszemere

ÚTHÁLÓZAT

Az úthálózat esetleges fejlesztése közben 
célszerű lehet folytatni a régi falu körül ki-
alakult körútszerű szerkezetet, mely már 
oly mértékben körülölelte a hagyományos 
úthálózatot, hogy egy szépen kirajzolódott 
fejlődő faluképet mutat. 
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TELEPÍTÉS

Általánosságban elmondható, hogy az utcákra 
merőleges hosszanti telkeken négyzetes alaprajzú 
földszintes épületeket építenek, előkertel elhatá-
rolva a Mezőszemereiek. Azonban az utcák egye-
netlenségéből, így a telkek különféle alaprajzából 
következik, hogy számos helyen találhatunk eltérő 
formájú és telepítésű lakóházakat. Emellett ér-
dekes, hogy az utcák és a lakótelkek több helyen 
nagyméretű zöldfelületeket zárnak közre, így ott 
zártkertek és legelők alakultak ki. 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

Az anyaghasználatot tekintve az építésügyi elő-
írások miatt sok helyen nem alkalmazhatunk 
hagyományos építőanyagokat. Viszont az épület 
külső megjelenésében teremthetünk egységes-
séget azzal, hogy a településre régen jellemző 
anyagokat megpróbáljuk modern megoldásokkal 
ötvözve, újragondolva visszaadni az épületeknek.
Mezőszemere esetében például lábazati burko-
latnak az Eger környékbeli homokkő vagy dácittu-
fa alkalmazása vagy a lábazati burkolat elhagyá-
sa javallott. A homlokzati falak fehér vagy világos 
színűre vakolva és festve vagy oromfal esetében 
fadeszkázattal fedve jelenjenek meg. A tornácok 
pillérei fából vagy a homlokzattal megegyező 
megjelenésűek legyenek. A tetőfedések náddal, 
vagy cserépfedéssel készüljenek kontyolt kiala-
kításban.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, 
TETŐFORMA

Az épületállomány tetemes részén sátor és 
kontytetőket találunk, de nem ritka a nye-
reg és a félnyereg tető sem. Érdemes az ut-
cakép megőrzése érdekében a szomszédos 
épületek meglévő tetőszerkezetéhez iga-
zodni, mind típusában, léptékében és fedési 
módjában. A faluban jellemző az ereszek ki-
csiny kinyúlása, visszafogott megjelenése.
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MAGASSÁGOK

Mezőszemere lakóépületeinek magassága 
javarészt azonos. A házak a középületek ki-
vételével általában földszintesek, ritkán ké-
temeletesek vagy tetőtér beépítésűek. Az 
utcákat szegélyező fasorok magasságai kö-
rülbelül azonosak az épületekkel, pár köz-
parkot ide nem értve. A település legmaga-
sabb épülete a falu közepén álló templom. 
Új építésnél az utcakép megőrzése érdeké-
ben célszerű a szomszédos épületek már 
meglévő magasságaihoz alkalmazkodni. 
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KERÍTÉSEK, KERTEK

A kerítések a legtöbb esetben egy alacsony 
beton vagy kő lábazaton álló, fémből és fá-
ból készülő igen áttört szerkezetek. Sokszor 
a színezéssel és a síkján belüli geometri-
ai díszítéssel vállnak egyedivé. A kerítések 
csak az utcafronton díszítettek, azon belül 
is a kapu van kiemelt szerepben. Az utcaf-
ronti homlokzat és a kerítés között előkert 
található. Az oldalkert igen sok helyen par-
kosított vagy leburkolt. A hátsókertek igen 
nagy része megművelt vagy legeltetett 
zöldfelület.
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Mezőszemere idetartozó fényképe

HOMLOKZAT KÉPZÉS

Az épületek benapozatlan oldalának hom-
lokzati kialakítása a benapozott oldalakhoz 
képest igen alulértékelt, és rendszertelen. 
Ezen épületrészt próbáljuk meg tervezési 
szinten azonos értékű homlokzatként ke-
zelni, s nem elhanyagolni.  A javarészt dé- 
li oldalon szinte minden régi esetben talál- 
kozunk tornáccal, vagy újabb építésnél vala- 
miféle terasszal. Az utcára és az udvarra 
néző homlokzatok az itteni földműves- 
gazdálkodó, rendszerszerű életvitelnek 
megfelelően egyszerűek, viszont a maga 
nemükben rendszerezettek és finoman 
plasztikusan díszítettek. A legtöbb régi épü- 
let esetében ereszcsatornát nem láthatunk, 
célszerű volna ezen szerkezetet, új építés 
esetén rejtett megoldással kialakítani.
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Mezőszemere idetartozó fényképe

TEREPALAKÍTÁS

A település és környezete szinte teljesen 
vízszintes. Egy területen végzett nagymér-
tékű földmunka után törekedjünk a terü-
let eredeti viszonyainak visszaállítására. 
Ennek indokoltsága a terület természetes 
viszonyainak és a lokális vízelvezetés egy-
szerűségének megőrzése. Kerüljük a lejtők, 
rézsűk, garázslehajtók kialakítását. 
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Ablak kialakítás

AJTÓK, ABLAKOK

A településen található régi épületeinek 
szinte mindegyikénél finoman megfaragott 
és díszített fa nyílászárókat találunk, egyes 
helyeken festett, másutt természetes for-
májában. Méretük a hagyományos falusi 
házaknál megszokott módon viszonylag 
kicsi. Felújítás vagy új építés esetében ér-
demes a szépen megművelt nyílászárókat 
modern módon restaurálni, vagy fa tok-
szerkezetűeket beépíteni.  
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Mezőszemere idetartozó fényképe

UTCÁK, KÖZTEREK

Az úttesteket jellemzően padka nélkül, ki-
csit odébb a befüvesített árok és oszlopok 
határolják, az utca egyik oldalán járdával, 
helyenként némi növényzettel. Az átere-
szek nem hivalkodóak, egy visszafogott 
egységes utcaképet láthatunk a település 
számottevő részén. A zömében sík, de jól 
fásított területen a villanyoszlopok sokasá-
ga szembetűnő és kellemetlen.
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 Kateszteri _Aires Mateus - House in Time Casa No Tempo
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Álmosdi Árpád - Szolnok, Tabán
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Gardini Gilbertini - AP House
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Lukas Mayr - Atelier Kitchen Haidacher
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PYO Arquitectos - Casa Tmolo
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Thomas Kröger - Landhaus
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Házszámok - jó példák
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Kerítések - jó példák
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Ajtók - jó példák
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Ablakok - jó példák
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Padok, közterek - jó példák
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Szemetes kukákra jó példák
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Buszvárók, infó reklám táblák - jó példák
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Táblák, kiírások - jó példák




