PROJEKT ADATLAP

Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal a 2015. évi szabadtéri rendezvényeink támogatására, az
Irányító Hatóság vezetőjének jóváhagyásával az augusztus 20-i ünnepséget nettó 800.000.-Ft. és a
Szüreti bál és felvonulást nettó 1.000.000.-Ft. összegű támogatásban részesítette.
Augusztus 20. - államalapítás ünnepe
Az állami ünnepet egész napos, közösségépítő programmá kívántuk szervezni. Tapasztalat volt, hogy
az állami ünnepeket kevésbé látogatják, így - e támogatásnak nagyban köszönhetően - a protokoll
programok mellett egész napra tudtunk változatos, és az ünnephez is igazodó programajánlatot
nyújtani.
A fő cél, hogy a program során a helyi lakóközösség együtt tölthessen el egy kellemes napot. A lakosság
"megszólítása és kicsábítása" érdekében helyi kitüntetések és elismerések átadását továbbá a helyi
környezetszépítési verseny eredményhirdetését, értékelését is a délutáni program részévé tettük.
A nap folyamán adtuk át a "CSEMŐ FEJLŐDÉSÉÉRT" emlékérmet a múlt évtizedben megépült
katolikus és református templomok építésben kimagasló szerepet betöltött egyházi személyeknek.
További cél volt, hogy a rendezvényt és a településünket is népszerűsítendő olyan köztiszteletben álló
vendéget kértünk fel az ünnepi beszéd megtartására, aki a vidék, illetve településfejlesztésben dolgozik.
Elfogadta meghívásunkat Ugron Ákos Gábor Úr, az FM állami földekért felelős helyettes
államtitkára.
A projekt két jól tagolható esemény összefűzéséből jött létre.
Csemőben sokan hódolnak horgászszenvedélynek. A szomszédos Lajosmizsén augusztus 14-én, 14
csapat 4 fővel 24 órás horgászversenyt tartott.
A horgászversenyen való indulás feltétele volt, hogy a kifogott halakból augusztus 20-án, délelőtt
halfőző versenyen is összemérik a csapatok az erejüket. A csapatok teljesítettek és a zuhogó eső ellenére
minden csapat teljesítette a versenyételét augusztus 20-án.
A délutáni műsor során - a támogatásnak köszönhetően - sikerült térségi és megyei fellépőket
szerződtetnünk, akik nem mindennapos vendégeink. Csemőben - a támogatásnak köszönhetően először volt tűzijáték az augusztus 20-i ünnepen.
Megvalósítás összköltsége
1.680.000.-Ft + ÁFA
MNVH által finanszírozott összeg 800.000.-Ft
Önköltség
880.000.-Ft + ÁFA

Szeptember 12. - Szüreti traktoros felvonulás és bál
Ezzel a projekttel a külterületen is sikerült programot szervezni.
A hagyományok ápolása fontos feladatunk, a szüreti mulatság során feleleveníteni és bemutatni a
fiatalok számára a szüreti munka fázisait, megmutatni és kóstoltatni a mustot, a préselést.
A fő cél, hogy a program során a külterületen élők számára, a saját lakókörnyezetükben is
önkormányzati szintű szervezéssel valósulhasson meg programfolyam, így "házhoz vittük" a
rendezvényt.
Megjegyzem, hogy a szüreti bál alapötlete a külterületen élőktől származott és az első három bál a
külterületi részen fekvő, önkormányzati tulajdonú Tájház funkciójú ingatlanunk udvarán szerveződött.
Az ingatlan befogadóképessége véges, az évek során a rendezvény kinőtte a Tájházat, és évek óta nem
volt szervezett program a zöldhalmi külterületi részen.

A projekt két jól tagolható eseményre bontható: szüreti felvonulás és szüreti báli mulatság.
A szüreti felvonulás - az idei évben - traktoros felvonulás volt, feldíszített pótkocsikon járta körbe a
települést a menet. Az első traktoron a zenekar foglalt helyet (az erősítők a kocsira szerelt aggregátorról
működtek…) a következő kocsin a kisbíró majd a népviseletbe öltözött tánccsoport és a többi vendég.
4 helyszínen volt vendégvárás, ahol kínálták a menet résztvevőit.
A felvonulás késő délután ért vissza a fő helyszínre, a belterületi Templom térre. A délután és este
folyamán színpadi műsorok, előadások, vetélkedők következtek. Este 21 órától koncert, majd 22 órától
élőzenés mulatság volt soron hajnal kettő óráig.
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A külterületi, délután helyszínen sok olyan érdeklődő, főleg az idősebb korosztályból jelent
meg, akik e helyszín nélkül kimaradtak volna a rendezvényből. Ez a legfontosabb mutató, hogy
a zöldhalmi helyszínen 150 fő várta a felvonuló menetet, és program után közel 100 fő
csatlakozott is a menethez.
Szakmai előadás. Úgy gondoltuk, hogy a szürethez kapcsolódóan a település szőlészeti
múltjáról szóló előadás Prof. Dr. Surányi Dezső előadásában - témába vág. A közönség
figyelmesen hallgatta és nagy tapssal jutalmazta az előadót.
Borlovag avatás.Csemő község alapító tagja a Cegléd és Vidéke Ungváry László Borrendnek
- de soha korábban nem volt borlovag avatás a településen.
Esti koncert. Csemőben - a támogatásnak köszönhetően - először volt országosan ismert
"sztárvendég" a rendezvényen. A legfontosabb tanulsága a napnak, hogy a külterületen élő
lakosságnak igénye van a szervezett programokra.

Megvalósítás összköltsége
1.750.000.-Ft + ÁFA
MNVH által finanszírozott összeg 1.000.000.-Ft
Önköltség
750.000.-Ft + ÁFA

