
Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

Cegléd és Környéke Helyi Szervezete 

Tel.: 0630/6351267 

 

 

Európai Mézes Reggeli Pest megyében 

 

(Tájékoztató óvoda, iskola számára) 

2018. november 16. 
 
 
Kedves Óvoda vezető Asszony! Kedves Igazgató Asszony/Úr! 
 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetősége kezdeményezi, hogy Pest megyében is 

minél több településen 2018. november 16-án (pénteken) mézes reggelit kapjanak a 

gyermekek/tanulók 

Ehhez kérjük az Ön személyes segítségét és az intézmény közreműködését! 

 

Abban kérjük az intézmény együttműködését, hogy segítsen a helyben lakó méhésztársunknak 

a program lebonyolításában. 

Méhésztársunk felveszi Önnel (intézménnyel) a kapcsolatot.  

 

 Egyeztetni szükséges a mézes reggeli megszervezésének körülményeit. 

 

 - Mikor és hol valósítjuk meg? Tárgyi feltételek? 

 - A méhész által biztosított méz mennyisége (1-2 kg bármilyen fajtájú méz kóstoltatás)                                                    

valamint az  egyesületi tagság részéről igény szerinti akácméz. 

- OMME ismereterjesztő kisfilm vetítési lehetősége.  

 

 

Javasoljuk felvenni a kapcsolatot (ha van) a helyi médiával.  

Kérdés esetén segítséget kaphat a következő elérhetőségek valamelyikén: 

            - Petneházy Antal: 0630/9959-822  

  - Jandácsik Attila: 0630/6351-267 

 

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-es évben Magyarország is csatlakozott, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására az elmúlt évben 

Pest megye 27 településen rendezték meg a helyi méhész szervezetek a mézes reggelit. 

 

2018-ban azt szeretnénk, hogy még több megyei településen megtartásra kerülne a 

rendezvény, hiszen egyesületünk tagjai ott tevékenykednek /méhészkednek/ a gyermekek 

lakóhelyén!  

 

Segítségét, támogatását az egyesület vezetősége nevében köszönjük! 

 

Cegléd, 2018.10.24.                       

 

 

                                                              Jandácsik Attila                              Petneházy Antal 

                                                        Pest megyei szaktanácsadó            OMME Cegléd elnök 


