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A Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén 
2017. november 24-én (pénteken) rendezi meg az Európai Mézes Reggeli 
programot. 
 
Előzmény 
A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés immár tíz 
éves gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes Reggeli néven több uniós tagország is 
megrendez. 
Magyarországon 2014. november 21-én volt az első hasonló program, az ország 19 
megyéjében és Budapesten, összesen 67 iskolában, ahol a helyi méhészegyesületek, 
termelők és a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a 
leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. A tavalyi évben az 
OMME közreműködésével már 486 helyen valósult meg a program. 
A programra készülődés jegyében a diákok rajzversenyen mérhették össze 
kreativitásukat, amelynek eredményhirdetése erre a napra esett. A diákok ezen a 
reggelen mézes teát, mézes kenyeret kóstolhattak a délelőtti nagyszünetben, majd 
délután összevont óra keretében a méhek biológiájáról, a megporzásról szóló interaktív 
órán vettek részt az OMME munkatársainak köszönhetően. 
 
A 2017-es program 
Az idei rendezvény által szeretnénk folytatni a korábbi években nagy sikerrel 
megrendezett programot és egyúttal felkelteni a fiatalok figyelmét a mezőgazdaság, az 
egészséges táplálkozás és a természeti értékek iránt. 
A méhészek szakmai szervezete – OMME – a program megszervezéséhez a helyi 
egyesületeinek tagjaival az eredeti szlovén kezdeményezéshez hasonlóan 
mézadományokat szervez az iskolák részére. 
 
Kérjük, csatlakozzanak az Európai Mézes Reggeli Programhoz, és az eredeti 
kezdeményezés szellemében vonják be a diákokat, pedagógusokat a közös programba, 
amelyre már most több iskola jelezte részvételi szándékát. Erre a napra olyan, az 
iskola tanrendjéhez igazítható ütemterv beillesztését javasoljuk, ami felkeltheti a 
diákok érdeklődését. Jól bevált a mézhez, méhészethez kapcsolódó rajzpályázat;  
az iskolakertek, ebédlők, tantermek dekorálása az iskola saját szervezésében,  
illetve a mezőgazdasághoz, környezetvédelemhez kapcsolódó irodalmi versenyek, 
felolvasások.  
 
Kérjük, tegyék lehetővé a rendezvény napján a mézes reggeli megvalósítását, a mézes 
kenyér, mézes tea elfogyasztását a gyerekek számára és a mézkóstoltatást az iskola 
területén. 
 



Mellékelten csatoltuk az OMME szaktanácsadóinak listáját, akik azokat a vállalkozó 
méhészeket koordinálják, akik szívesen mesélnek a mézről és a méhészek munkájáról 
a gyerekeknek. Közülük kereshetik meg az iskolák a településhez legközelebb lévő 
méhészt. Az előadók biztosításán kívül a mézadományokat is a megyei 
szaktanácsadók szervezik az iskolák igénye szerint.  
 
Tegyük együtt sikeressé és „mézessé” az Európai Mézes Napot! 
        
 
Budapest, 2017. október 17. 
 


