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Méhészet tulajdonosával
beszélgetttink a néhány
hétte! ezelótt eInyert Év
méhésze díjrol és sok
minden másrÓ|!

_MiÓta fogLaIkozol
méhészettel? Mesétj e8y
kicsit erról a szakmdről!
- Tulajdonképpen gyerek-
ként szerettem meg a
méhészkedést.
Akkoriban lakott a szom-
szédságunkban egy mé-
hészbácsi' akinek 60 méh
csa1ádja volt, amelyek
minden tavasszal kiraj-
zottak és én segítettem
begyííjteni óket. Ha kellett
akár 3-4 méteres fákra is
felmásztam utánuk.
Az így eltoltott évek során
sikertilt elsajátítanom a
szakma fortélyait, majd,92
telén kozosen megépítetttik
aze\só saját kaptáraimat is.
- Mit szeretsz Legjobban a
méhészkedésben?
- A méhészkedés egy rend-
kívtil osszetett tevékenység'
Nem elegendó hozzá, hogy
jÓl tudsz az állatokkal bánni,
számos egyéb készséggel is
kellrendelkezz.
Egy méhész egysZeIre
mezógazdász, asztalos és
felfedezó egy személyben.
A másik ok, ami miatt ezt a
szakmát választottam és
szeretem az dz, hogy az
idóm nagy részét a szabad-
bantolthetem.
Hiszen áprilistÓl augusZ-

Az étr méhésze
lnterju azév méhésze gyozteséve|

tusig folyamatosan vándor-
lunk a méheinkkel, egyik
virágos mezŐró| a másik
virágos mezóre' ilyenkor
kikapcsolok és valÓban
természetszerÍíen tudok
élni.
- Nap mint nap szdmtalan
méh vesz k rijl. Gyakran
elófordul, Ílo8y megsz r-

nak?
_ F'z változó, van amikor
egész napos méhészkedés
alkaimáva1 egyet sem
kapok, viszont az is eló-
fordul, hogy 50-60 szrirást is
elszenvedek.
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_ J elenleg hdrry féLe terméked
uan? Mit gondolsz melyik a
legsikeresebb?
- Termékeim: méhpempó,

virágpor, propolisz, tíz fajta
méz' A maga nemében
szerintem mindegyik sike-
resnekmondhatÓ.
A 2013-as mézversenyen
négy méztinkkel indultuk.
Ezek kozril a selyemfÍí
aranyéremet, az akác és a
bodzás akác eztistot, a
propoliszos akác bronz-
éremetkapott'
- Neked melyik a keduenc
mézedésmiért?
- A selyemf és a bodzás
akác. A bodzás azért, mert
alapvetóen imádom ezt az
izvtIágot, a selyemfÍívÍí

pedig mert nagyon zamatos
és fÍíszeres'
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- Emlitetted, ltogy a 2013-as
gyulai uersenyen t bb méze-
tek is jelentós eredményt ért
eL. A kÓzelm(tltban a
Székesfehérudron megren-
dezett rendezvényen elnyer-
ted az Év méhésze címet.
Mivel jár ez adíj?
- Igen, most nyertem meg a
2O14-esÉv méhésze díjat.
Minden év február második
felében megrendezésre
kertil Magyarország le8-
nagyobb méhészeti kiál-
lítása Székesfehérváron.
Az év méhésze páIyázatot
írnak ki és ennek meg-
felelóen lehet pályázni és
egy második korben egy 5

fós zsíiri elótt személyes
meghallgatást kovetóen dól
el, hogy ki viszi el a pálmát.
A gyóztes egy oklevelet és
egy emlék plakettet kap és 1

éven kereszttil viseli ezt a
megtiszteló címet.
_ Mú"s kiÓ"llítá.sokon ls
szoktálrésztuenni?
- Igen, nagyobb rendez-
vényeken pl: bollérfeszti-
válokon, vecsési káposzta
fesztivá1on, halfesztivá-
lokon, Óvodákban és isko-
lákban' illetve nagyobb
cégeknél meghívásos
alapon.
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- Mint az Éu méhésze, mit
tandc s olnál annak, aki mo st
kezdi va1y épp e cikket
olvasua kapott kedvet a
méhészkedésh.ez?
- A méhészet nem pusztán
egy munka, a méhészet
szerelem, melyhez ren-
geteg kitartás és kreativitás
sztikséges.
És nem utolsÓ sorban nem
kevés kezdó tóke, ami
kérdéses, hogy végiil meg-
tértil-e egyáltalán?

Magyarországon ugyanis
kb. 16.000 méhész Van,
amely kb' 1.000.000 méh-
családot tart.
ÉvjárattÓl ftiggóen 17.000-
23'000 tonna mézet termel,
aZ egy f.óre jutÓ mézfo-
gyasztás viszont csekély 0.6
kg/fó/év. A megtermelt méz
jelentós tobbségét ezért
exportáljuk Németország-
ba, Franciaországba, olasz-
országba, stb...
Mindent egybe véve annak,
aki anyagi megfontolásbÓI
szeretne méhészkedéssei
foglalkozni azt tudom
tanácsolni, hogy jÓI fontolja
meg, mert elég rizikÓs vállal-
kozás.

Másrészról viszont a méhek
na8yon szorgalmas és
híiséges foldi lények, ezért
érdemes idót szánni rájuk. A
méhek szorgos munkája
kovetkeztében nemcsak
méz, virágpor és egyéb
keletkezik, hanem a meg-
porzást igénylŐ novények
esetében a méhek által a
megporozott virágokbÓl
szebb és nagyobb gytimol-
csok teremnek a fáinkon.
Ahogy azt Albert Einstein
mondta: ,,ha kipusztulnak a
méhek, azI aZ emberiség
csak négy éwel éli t l..,
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J" ' .*s munkatársakat keresiink

vagy résrm
feladatra:

. Anyagmozgatási és raktálozási
fe|adatok e|látása e|ektrornos
targoncával zárt raktárba n.

. Munkaidő és munkavégzés
helye hétfŐtó l péntekig :
reggel 6.10 óía kozÓtt Ferihegy |.

vagy este 16.20 óra vagy
18-22 Óra ktz<itt lX" kerii|et.
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' Bejelentett munkahely

' Verseny képes jrlvedel em
. Buga|mas idŐbeosztás
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VáI Íatiuk kémények béIelését, szere It
kémények készÍtését alu- és

rozsdamenfes fechno lagiával !
Tavábbá minden fémszerkezeti Íakatas munkákat!
Tel. | 7Ol 384 6746; 7BI 355 51 18


