Tájékoztató méhészek számára
Európai Mézes Reggeli Pest megyében

2018. november 16.
Kedves Méhésztárs!
Az OMME Cegléd és Környéke Helyi Szervezet vezetősége kezdeményezi, hogy Pest
megye minnél több teleülésén 2018. november 16-án (pénteken) mézes reggelit
kapjanak a gyermekek/tanulók.
Ehhez kérjük és várjuk az egyesületi tagok csatlakozását!
Abban kérjük a méhésztársak együttműködését, hogy egyedül felvállalva, vagy a helyi
méhészekkel együtt a lakóhelyen levő óvodával vagy iskolával vegyék fel a kapcsolatot a
program lebonyolításához.
Ha részt kívánsz venni egyesületünk közéleti vállalásában, a következő lépéseket kell
megtenned:
1. A részvételi szándékot jelezni telefonon a következő elérhetőségen:
Jandácsik Attila(30/635-1267)
Petneházy Antal (30/995-9822
2. Felvenni a kapcsolatot az óvoda vagy az iskola vezetőjével. Az intézményvezetőnek
szóló tájékoztatót itt mellékeljük.
3. Egyeztetni szükséges a vajas-mézes reggeli megszervezésének körülményeit.
- Hány főre tervezzük?
- A méhész által biztosított méz mennyisége (1-2 kg bármilyen fajtájú méz) + az
egyesület tagdíj kiegészítéséből igény szerinti akácméz.
4. Rövid tájékoztató a gyerekeknek a mézes reggeli céljáról. OMME kisfilm vetítési
lehetőség.
Segítség és információ a mézes reggeli történetéhez, a program céljához.
A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés 8 éves gyakorlata
adta, amit mára Európai Mézes Reggeli néven több Uniós tagország is átvett az alapötlet
hasznosságára tekintettel. A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód
népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli
fontosságára és az egészséges táplálkozásra. Annak hangsúlyozása, hogy a méhek
munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet
változatosságához..
A nemzetközi mozgalomhoz 2014 évben Magyarország is csatlakozott, a Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására Pest megye
27 településén szervezték meg a helyi méhész szervezetek a mézes reggelit.
2018-ben szeretnénk rendezvényt még több Pest megyei településen megvalósítani, hiszen
egyesületünk tagjaiként, - Ti méhészek – ott vagytok a gyermekek lakóhelyén és a
mézfogyasztás népszerűsítése közös érdek!
Méhésztársi üdvözlettel:
Petneházy Antal elnök
Jandácsik Attila szaktanácsadó

