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Mezőszemere Önkormányzata az EFOP 1.5.3-16-2017-00051 „Építsünk együtt jövőt! – 

Közösségerősítés Füzesabony térségében” pályázati projekt keretében, mint konzorciumi partner, 

elsősorban a településen élők testi- és lelki egészségének megőrzését, javítását és a közösségi élet 

megerősítését célzó tevékenységeket tudja sikerrel megvalósítani a támogatásból. Fontosnak 

tartottuk, hogy a pályázat hozzájáruljon a sokszínű mezőszemerei hagyományok, közöttük a cigány 

kulturális értékek fenntartásához is. Lehetőséget, teret és szaktudást kaphatnak a pályázat 

segítségével a településen élők ahhoz, hogy a hagyományos ételeket, táncokat, dallamokat a fiatalok 

megtanulhassák és megélhessék a saját életük szerves részeként. 

A pályázat 2018-2020-ban lehetővé teszi, hogy a hagyományosan július első hétvégéjén 

megrendezésre kerülő Görhe Fesztivál az eddiginél is gazdagabb programkínálattal várja a 

mezőszemereiek mellett a térségben élő érdeklődőket is. Új rendezvény a szeptemberben 

megrendezésre kerülő Együtt Mezőszemerén, melynek elsődleges célja, hogy szórakoztatva 

ismertesse meg a fiatalokkal is a mezőszemerei népi és cigány kulturális örökséget.  

2018 augusztusától indulnak az egymással összefüggő egészségmegőrző programok. A szemereiek 

évente kétszer jöhetnek el szűrővizsgálatokra, ahol megismerhetik egészségi állapotukat. A 

szülőklubokon elsősorban a kisgyermekes szülőknek szeretnénk gyakorlati tippeket adni gyermekük és 

saját testi-lelki egészségük megőrzéséhez. A különböző témákban meghívott előadók, trénerek, 

egészséges ételeket főző szakácsok mellett egy olyan közösség létrehozása a célunk, melyben a szülők 

egymást is segítik tapasztalataikkal. A Szülőklubba a szülőket és a gyerekeket közösen várjuk minden 

második hónapban.  

Két és fél év alatt 12 túrán lesz lehetősége részt venni minden korosztálynak. A túrákon Mezőszemere 

környékét és sok más térségi szépséget ismerhetnek meg a mezőszemereiek túravezetők segítségével 

hegyen és vízen is. 

A Roma népzenei és tánc-hagyományok felelevenítését és a Mezőszemerei Cigány Táncegyüttes 

szakmai fejlődését segítik a tervezett táncházak összesen 30 alkalommal. 

A kultúra mellett a falu közösségének megőrzéséhez hosszú távon nagyon fontos, hogy a településnek 

legyen saját óvodája, egészégügyi és védőnői szolgálata, iskolája helyben, ahova felkészült, lehetőleg 

helyben lakó szakemberekre van szükség. A projekt támogatásával meghirdetett tanulmányi 

ösztöndíjakkal szeretnénk a Mezőszemerén élő fiatalokat ösztönözni arra, hogy a településen kezdjék 

el szakmai életüket. 2018 májusában 7 fiatal részesült középiskolai vagy felsőoktatási ösztöndíjban, 

közülük egy szerződésben vállalta, hogy tanulmányai végeztével biztosan a mezőszemerei óvodában 

kívánja nevelni a mezőszemerei gyerekeket. Reméljük a jövőben többen követik a példáját, melyet 

Mezőszemere Községi Önkormányzata örömmel tud támogatni a következő két évben is. 

 


