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Mézkirálynő kerestetik!
Közeleg augusztus eleje. Méhészeti szempontból a 2022-es méhészeti 

év első időszaka ez. Az utolsó jelentős szántóföldi kultúra, a napraforgó 
pergetésével is végeztünk már, méhcsaládjainkat kezdjük felkészíteni 
a telelésre, munkánkkal a következő évet alapozzuk meg, és lassan 

visszatekinthetünk, mennyi mézet pergettünk az idén…

Van viszont még egy fontos kérdés. Egy 
hagyomány. Minden év augusztusának 
első szombatján Jászberényben, a nemzet-
közi mézvásár és méhésztalálkozó alkalmá-
val koronázzák meg az év mézkirálynőjét. 
A hattagú zsűri egy írásbeli vizsga, egy elbe-
szélgetés és a nagyközönség előtti bemutat-
kozás alapján választja meg a mézkirálynőt 
és az udvarhölgyeket.

Hogyan lehet eljutni idáig? A címre 
pályázó hölgyek önéletrajzzal, motivációs 
levéllel és egy fényképpel jelentkezhetnek 
a megmérettetésre a mezvasar2021@gmail.
com e-mail-címen. Az indulónak tisztában 
kell lennie azzal, hogy ez a cím nemcsak 
pénznyereményt, győzelmet jelent, hanem 
az elkövetkező egy évben rengeteg időt és 
erőfeszítést követel, hiszen a médiaszerep-
léseken kívül a rendezvényeken is helyt 
kell állni, és az egyéb – mézet és méhészeti 
termékeket népszerűsítő – programokon 
is illik részt venni, és minden helyzetben 
képviselni a méhésztársadalmat. Volt olyan 
hölgy, aki munka, volt, aki felsőfokú tanul-
mányai mellett áldozta e célra szabadidejét. 
És hogy mi végre? Erre a kérdésre és indu-
lásuk okára az előző évek mézkirálynői tud-

nak igazán hiteles választ adni, ezért őket 
kérdeztük. Lássuk hát válaszaikat!

MIÉRT SZERETTÉL VOLNA 
MÉZKIRÁLYNŐ LENNI?

ROZMANN GRÉTA (2016)
Édesapám évek óta foglalkozik méhész-
kedéssel, így már kiskoromban megis-
merhettem a méz jótékony hatásait. Évek 
óta készültem a mézkirálynő-választásra, 
mert küldetésemnek tekintettem, hogy 
minél szélesebb körben népszerűsíthes-
sem a magyar termelői fajtamézeket, így 
ösztönözve hazánk lakosságát a kiváló ter-
mékek fogyasztására. 2016-ban elérkezett-
nek láttam az időt arra, hogy augusztus 
6-án elinduljak Jászberényben a választá-
son, és bizton állíthatom, hogy ez volt éle-
tem egyik legszebb napja, mivel egy álmom 
válhatott valóra abban a pillanatban, ami-
kor a közönség és a zsűri is nekem szava-
zott bizalmat.

SZEMERITS ESZTER (2019)
A mézkirálynő-felhívásra véletlenül talál-
tam rá az interneten. Amikor végigol- 

vastam a hirdetést, éreztem, hogy ez nem 
egy „egyszerű” szépségkirálynő-választás.  
A méhek, méhészek és méhészeti termé-
kek sorsa kiemelten fontos terület, amelyet 
a mézkirálynői szolgálat alatt képviselni 
kell. Gondoltam, hogy egy próbát megér 
elmenni a választásra, mert egy élménnyel 
biztosan gazdagabbá tesz. 

HOGYAN ÉLTED MEG EZT AZ 
EGY ÉVET?

LESTI KITTI (2018)
Nagy vonalakban tudja a jelentkező, hogy 
mi vár rá, ha mézkirálynő lesz, mik a fel-
adatai – de ez annál jóval több, persze a szó 
legjobb értelmében. Nehéz szavakat találni 
arra, milyen megtisztelő egy évig mézki-
rálynőként tevékenykedni. Felemelő sok új 
emberrel találkozni a rendezvényeken, és 
őket a mézfogyasztás felé terelni. Szerettem, 
hogy a méhészeket és a fogyasztókat össze-
köthetjük egymással egy-egy ilyen megje-
lenéskor vagy a sajtóban, a világhálón, de 
még rádióban, televízióban is.

Mindig izgatottan vártam az újabb 
alkalmat. Sokat gondolkoztam, hogyan 
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Páprádi Anna Bíborka

lehetne még több új és hasznos ötlettel elő-
állni. Jó volt a mézlovagokkal együtt dol-
gozni, és érezni azt az egységet, amelyben 
részem lehetett velük, különösen egy felvo-
nulás alkalmával. A gyerekek öröme pedig 
határtalan boldogsággal töltött el minden 
alkalommal. Még ha néha fáradt voltam is, 
imádtam, és ha újra ott állnék a jelentke-
zés előtt, széles mosollyal újra megtenném.

PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (2020)
Ez az év a járvány miatt nagyon más volt, 
mint a korábbiak. A méhészeti rendezvé-
nyek, méhekről szóló programok háttérbe 

szorultak, s a méhészekkel való találkozásra 
is ritkábban adódott alkalom, ami nagyon 
hiányzik. Mégis úgy érzem, hogy nagyon 
sokat kaptam ettől az évtől. Mézkirálynősé-
gem alatt tanulhattam magamról, a méhé-
szetről és arról, hogy miként érdemes utat 
építeni a leendő mézfogyasztókhoz. Taní-
tott ez az év meghallgatni másokat, kiállni 
magamért és másokért, ösztönzésre lelni, 
küzdeni, kitartani, szívből örülni. Úgy 
gondolok vissza az eltelt időre, mint éle-
tem egyik legizgalmasabb utazására. Annyi 
élményt kaptam, annyi barátságot és tudást, 
amiért életem végéig hálás leszek! 

MI A LEGKEDVESEBB EMLÉKED 
EBBŐL AZ EGY ÉVBŐL?

BALLA NÓRA (2017)
A mézkirálynő-választástól a korona 
továbbadásáig óriási élmény volt kép-
viselni a magyar méhésztársadalmat, és  
a méhek folyékony aranyát minél több fel-
nőttel és gyermekkel megismertetni. Méz-
királynőként kiemelt küldetésem volt, hogy 
minél több gyermekkel ízleltessem meg  
a mézet, és közben felhívjam figyelmüket 
az egészséges életmód fontosságára. Ami-
kor visszaemlékszem ezekre a találkozá-
sokra, mindig a mosolygós és érdeklődő 
szempárok jutnak eszembe. Csodálatos 
érzés volt látni azt az örömet, amikor a kis-
gyermekek mézet kóstolhattak, ugyanakkor 
kicsit elszomorító is, mert sokszor talál-
koztam olyanokkal, akik akkor kóstoltak 
életükben először mézet. Egyetlen emlé-
ket azért nem tudok kiemelni, mert min-
den találkozásnak különleges varázsa volt, 
amelyhez a méhésztársak is nagyban hoz-
zájárultak. Melegséggel tölti el a szívemet, 
hogy a méhészek tényleg mindig igyekeztek 
mindent megtenni azért, hogy a lehető leg-
jobban érezzem magam, és a lehető legtöb-
bet hozzuk ki az adott helyzetből. Büszkén 
mondhatom, hogy a méhészek és a csalá-
dom támogatása és szeretete nélkül nem 
sikerült volna ilyen emlékezetessé és ered-
ményessé tenni ezt az egy évet. Szívből 
ajánlom a megmérettetést minden olyan 
méhészlánynak, aki megosztaná mások-
kal a mézfogyasztás örömét, ismeri annak 
kiemelt fontosságát, emellett pedig szeretne 
egy igazán kalandos utazáson részt venni!

A fenti válaszokból látszik, hogy a rááldo-
zott szabadidő és munka ellenére még évek 
elteltével is örömmel emlékeznek vissza  
a mézkirálynők életüknek erre az évére. Egy-
éves munkásságukat figyelve, szembeötlő  
a személyiségükben bekövetkezett változás: 
a sok-sok érdeklődő felé mutatott magabiz-
tosságuk, önbizalmuk és határozott, rutinos 
kiállásuk. Ez mind az egy év alatt szerzett 
tapasztalataikból adódik, amit a jövőjük 
során is jól tudnak majd kamatoztatni.

Aki kedvet kapott a megmérettetés-
hez, jelentkezzen! De ha rokonságában, 
ismeretségi körében tud valaki olyan höl-
gyet, aki büszkén viselné egy évig a koro-
nát, és van kedve egy izgalmas évet e nemes 
elkötelezettség jegyében tölteni, biztassa 
jelentkezésre! Találjuk meg közösen 2021 
tökéletes mézkirálynőjét és udvarhölgyeit!

Molnár Klaudia,
a Jászsági Méhész Egyesület elnöke
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