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• A méhészetekben is 
felértékelődött a helyi 
értékesítés jelentősé-
ge. Azok a termelők 
maradnak talpon, akik 
házhoz szállítással meg 
másfajta direkt eladás-
sal alakítják ki saját 
vásárlóközönségüket. A 
szentkatolnai Csákány 
Attila méhész példája is 
ezt bizonyítja.

MAKKAY JÓZSEF

M ostanában rájár a rúd a 
méhészekre. Nemcsak a 
tavalyi és az idei kedvezőt-

len időjárás hozza őket nehéz hely-
zetbe, hanem a méhészeti termékek 
piacának felborulása is. A globális 
kereskedelem már korábban háborút 
indított a helyi mezőgazdasági ter-
melők ellen azzal, hogy akár távoli 
országokból is dömpingáron impor-
tálnak kétes minőségű termékeket. 
Ez a látlelet a mézpiacra még inkább 
ráillik. Annak ellenére, hogy Romá-
niában kiemelkedően sok a méhállo-
mány és a méhtartó gazda, az áruhá-
zak polcain az importméz dominál. 
A beszállító nagykereskedők nehe-
zen ellenőrizhető módon legtöbbször 
keleti országokból származó, kétes 
minőségű, olcsó mézzel keverik a 
hazait. Ez a módszer drasztikusan 
visszavetette a méz nagybani felvá-
sárlási árát. A román kormány újabb 
törvénnyel próbálja helyzetbe hozni 
a hazai méhészeteket, kérdés azon-
ban, hogy a szándéka mennyire lesz 
eredményes.

Manapság egy dolog bizonyos: 
az a méhész tud talpon maradni, 
aki jó minőségű termékeit helyben 
forgalmazza és lépésről lépésre építi 
ki értékesítési hálózatát. A korona-
vírus-járvány okozta bezártságban 
azok a méhészek szilárdították meg 
vásárlói körüket és szereztek helyzet-
előnyt, akik a házhoz szállítást is vál-
lalják. A kézdiszéki Szentkatolnán 
élő Csákány Attila évek óta így tud 
talpon maradni mintegy száz méh-
családjával. Az alacsony felvásárlá-
si árak miatt a kereskedőknek szánt 
nagybani értékesítést zsákutcának 
tartja. Őstermelői engedéllyel kisebb 
üzletekbe is nehéz bekerülni, mert a 
méhésznek nem éri meg a felkínált 
ár, így a boldoguláshoz az egyetlen 
járható út a direkt értékesítés marad. 
„A környékbeli településekre min-
den rendelést elvállalok. Még egy 
kiló mézet is házhoz szállítok, mert 

számomra létfontosságú, hogy meg-
őrizzem törzsvásárlóimat. Bevizs-
gált, ellenőrzött mézet árulok, külön 
dossziéban vezetem a folyamatosan 
frissülő laboreredményeket. Ha ve-
vőim elégedettek a minőséggel és 
az árral, ez számunkra biztonságot 
jelent” – magyarázza a nyolc éve mé-
hészkedő Csákány Attila.

 
Felelőtlen permetezők

A tavalyi szeszélyes időjárás miatt 
közepesre sikeredett méhészeti év 
idén sem indult túl jól, ezért minden-
nél fontosabb, hogy a méhész anyagi 
biztonságát olyan vevőkör garantál-
ja, amely a jó minőségű kistermelői 
mézet és az egyéb méhészeti termé-
keket értékeli. A minőséggel Csáká-
nyéknál nincs is gond, hiszen a ko-
rábbi évek rossz tapasztalatai miatt 
nemcsak a vándoroltatással hagyott 
fel, hanem olyan ipari és mezőgaz-
dasági szennyeződésektől mentes 
telekre költöztette méheit az erdő 
alá, ahol biztonságosan termelhet 
vegyes erdei mézet. Akkor szánta rá 
magát erre, amikor korábbi telephe-
lyén – egy előzetesen be nem jelen-
tett permetezés miatt – egyik napról 
a másikra 118 kaptár méhe pusztult 
el. Odaveszett több év kemény mun-
kájával létrehozott teljes méhállo-
mánya. Hiába bizonygatta igazát 
laboratóriumi eredményekkel, mert 
egyetlen bani kártérítést sem kapott 
az államtól. Megmaradt a sanyarú 
tapasztalattal, hogy mára kiveszett a 
tisztességes együttműködés a méhé-
szek és a szántóföldi növénytermesz-
tők között. „Olyan világban élünk, 
amikor az emberek azt hiszik, saját 
földjükön bármit megtehetnek. Noha 
erre törvény van, hogy a mezőgazda-
sági termelőnek értesítenie kell a mé-
hészt, amikor permetez, az előírást 

szinte senki nem tartja be. A méhé-
szek kiszolgáltatottakká váltak. Ve-
lem is előfordult, hogy kaptáraimtól 
pár méterre meglepetésszerűen meg-
jelent permetezőgéppel a traktor, és 
csápjait kieresztve fújta is a növé-
nyekre a mérget. Ha nem vagyok ott, 
újra elpusztul a méhállományom” – 
fogalmaz a méhész. Csákány Attilát 
az ilyen tapasztalatok késztették ar-
ra, hogy mezőgazdasági tevékenysé-
gektől távol álló telephelyet keressen 
méhállománya számára.

Családi vállalkozás

Az indulás körülményeiről a kézdi-
széki gazda azt meséli, kényszerből 
lett méhész, amikor egészségügyi 
okokból fel kellet hagynia korábbi 
vállalkozásával, az autószereléssel. 
A kórházi ágyon egy idős méhésszel 
ismerkedett meg, aki ezt ajánlotta 
neki. Amihez később egy barát is kel-
lett – korábbi munkahelyi kollégája 
–, aki kitartó türelemmel oktatta a 
méhészkedésre. Az elején többször 
abba akarta hagyni, amikor a méhek 
összeszurkálták, és kaptárakat fel-
borítva menekült előlük. Két évébe 
telt, amíg mindent kitanult, mindent 
ellesett kollégájától. A kezdetben 
ajándékba kapott méhkaptár mellé 
folyamatosan vásárolt újabb és újabb 
méhcsaládokat. A stresszmentes 
életmód jót tett az egészségének: fel-
épülését igazából a méztermékek fo-
gyasztásának és a méhészetnek kö-
szönheti. Munkájába besegít óvónő 
felesége, Zsuzsa asszony is, aki hét-
végeken és szabad idejében együtt 
vállalja férjével a méhészkedést. 
„Sokat köszönhetek a feleségemnek. 
Az ő segítségével és bátorításával 
kezdtem újra a méhészkedést, miu-
tán a teljes méhállományunk odave-
szett. Azóta többszörösen szeretjük 

a méheket, nem tudnánk elképzelni 
az életünket nélkülük” – meséli a 
családi hátteret a gazda. Amíg itthon 
voltak, két lánya is besegített, de ma 
már mindketten külföldön élnek.

 Meg kell fizetni a tanulópénzt

Csákány szerint régóta terjedő tévhit 
lengi körül a méhész szakmát, amit 
tömören úgy lehetne összefoglal-
ni: „a méhész beteszi a kaptárba az 
üvegkannát, és csak az a dolga, hogy 
a mézet eladja, azaz jöjjön pénz”. 
Ezt a mentalitást nagyon károsnak 
tartja, mert rengeteg hozzá nem ér-
tő ember sodródott a mezőgazda-
ságnak erre a területére. Sok állami 
támogatás érkezett a méhészekhez, 
amit bárki megpályázhatott, ha ösz-
szevásárolt pár tíz család méhet. 
Mivel nem értenek hozzá és tanulni 
sem akarnak, az ilyen konjunktú-
ralovagok megbetegedett és kezelet-
len méh állományai a környező mé-
hészeknek is kárt okoznak.

A gazda úgy látja, csak az a mé-
hész lehet eredményes, aki megta-
nulja ennek az egyáltalán nem köny-
nyű foglalkozásnak a műhelytitkait. 
Ehhez tanfolyamok és hozzáértő mé-
hészek társasága kell, akik eligazít-
ják a kezdőt. Segítség hiányában a 
próbálkozás fi askóban végződhet. 
„Minden kaptárról, minden méhcsa-
ládról pontos nyilvántartást vezetek. 
A 40–42 napot élő méhek igen aktív 
életet élnek, így pontosan követni 
kell, mikor mi történik a kaptárban. 
A méhésznek meghatározott időkö-
zökben kell ellenőriznie a méhcsa-
ládok életét, hogy ne érjék meglepe-
tések” – foglalja össze legfontosabb 
teendőit a méhész.

Otthonról értékesített  méz
A méhészeknek nemcsak az időjárással, hanem a növekvő mézimporttal is meg kell küzdeniük

Elpusztult méhek. A méhészet 
legnagyobb ellensége 
a bejelentetlen permetezés

Csákány Attila méhészeti 
termékei egy kézműves vásáron
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