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Zalai méhészekkel a falvakért
„Ha a méhek eltűnnek a Föld 
színéről, az emberi faj csupán 
négy évvel éli túl” 

/Albert Einstein/

Matyasovszky Margit: Ifj . Czémán 
Lászlóval beszélgetek a Söjtör és Tér-
sége Méhészeinek Egyesülete elnökével, 
aki egyben a Czémán méhészet tulaj-
donosa is. Az elmúlt esztendőben több 
alkalommal sikerült találkoznunk, és 
ahogy teltek-múltak a hónapok, egyre 
jobb barátságba kerültünk. Hogyan 
is kezdődött a Söjtör és Méhészeinek 
Egyesülete és a Nemzeti Művelődési 
Intézet Zala Megyei Irodájának közös 
munkája?

Czémán László: Kaptuk tőletek a 
megkeresést, hogy a Méhek a vona-
ton című esemény megvalósulásához 
méhészeket kerestek, akik szívesen 
bemutatnák a méhek világát a kívül-

állók számára is. Mivel sorozatos ren-
dezvénynek indult, abba maradtunk, 
hogy az egyesület tagságából vonunk 
be több méhészt, akik a saját méhé-
szeti technológiájukat bemutatják. 
Próbálják a kívülállók számára is ért-
hetővé tenni a méhek világát.

M. M.: Szeretném bemutatni a 
családodat, azt a családot, amelyik 
1949-től foglalkozik méhészkedéssel.

Cz. L.: Családunkban a méhészke-
dést a nagypapám kezdte, először csak 
egy pár család méhecskével, aztán a 
méhesét másodállás mellett 60-70 
méhcsaládosra fejlesztette. A  munká-
ba édesapám is bevonásra került, aki 
gyerekkorától a méhek között moz-
golódott. Közös munkával az állo-
mány elkerülte a 100 méhcsaládot és 
a méhek különböző vándortanyákra 
is szállítva lettek. Mi a feleségemmel, 
harmadik generációként 7 éve dolgo-

zunk főállású méhészként. Mára az 
állomány a 300 méhcsaládot is elke-
rülte, amelyből 220 méhcsalád egész 
éven át konténerekben vándorol. Ter-
mészetes, hogy egy ekkora méhészet 
nem működhet másodállásként, mert 
ha nem is konkrétan a kaptármunká-
ban, hanem a méhek körüli tevékeny-
séggel kitelik az egész év.

M. M.: A nagyapád egyébként mi-
vel foglalkozott?

Cz. L.: A  nagyapa asztalos volt, 
ebből fakadóan az összes méhészeti 
eszközét ő készítette el. A mai napig 
is saját magunk készítjük a kaptára-
inkat és minden egyéb eszközünket. 
A  kaptár-, keret készítés a téli elfog-
laltságok közé tartozik.

M. M.: Jó ezeket a „téli elfoglaltsá-
gokat” hallani, visszavisz a gyerekko-
romba, amikor még a falun élő csalá-
dok évszakhoz rendelt munkát végez-
tek. A férfi ak télen az erdőre jártak és 
azonnal tovább is gördül a gondola-
tom Nagy Gáspár falubeli költő verse-
ihez…Az építőmérnökből hogyan lett ifj . Czémán László a méhekkel
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méhész, ha jól tudom, te építőmérnök-
nek tanultál és tanult szakmádban 
kezdtél dolgozni?

Cz. L.: A méhekkel természetesen 
én is gyermekkoromtól kapcsolatban 
voltam, de valahogy soha nem adódott 
úgy hogy egyértelműen méhész váljon 
belőlem. Kezdetben allergiám is volt 
a méhszúrástól. De, hogy válaszoljak 
a kérdésedre, egy pályázati lehetőség 
segítségével indult el a méhészetünk. 
Feleségemmel pályáztunk fi atal gaz-
dának, ez jókora löketet adott ahhoz, 
hogy önálló, főállású méhésszé váljunk.

M. M.: Milyen munka folyik most 
a méhészetben?

Cz. L.: A  méhek most már haza-
érkeztek Zalába, a mai nap (2015. au-
gusztus 2.) fejeztük be a napraforgó 
mézelszedését, amely pergetésre vár. 
Mert egyébként a méhek még a hét 
elején a Mezőségben voltak.

M. M.: Az évnek ebben a szakában 
tehát elsősorban a méhek beterelésé-
vel foglalkoztok, és mivel töltitek az év 
többi hónapját? Mikor indul és med-
dig tart egy méhészeti év? Milyen fo-
lyamatok zajlanak egy 300 db kaptárt 
felölelő méhészetben?

CZ. L.: A  méhészeti év szeptem-
berben kezdődik, tulajdonképpen 
most kell olyan állapotba hoznunk a 
családokat, hogy átvészeljék a telet. 
Értem a megfelelő eleség beállításá-
ra, illetve mindenféle méhbetegség 
leküzdésére. Csak az egészséges méh-
családok fogják megélni a következő 
tavaszt. Az utóbbi években nem is 
olyan egyszerű feladat ez, mert sok 
más egyéb betegség mellett nagy prob-
lémát okoz számunkra az varroa atka 
kezelése. A  téli időszakban azért a 

méhészek nagy része saját maga is asz-
talosként dolgozik, illetve tervezgeti 
a következő évet. Fontos a következő 
év tervezése, mert bizony pontosan 
kell kalkulálnia annak, aki a méhészet-
ből akar megélni. A  méhészkedésnek, 
mint tisztességes profi tot és megélhe-
tést biztosító kisvállalkozásnak szoros 
összhangban kell lenni az EU-s elvárá-
sokkal, a biztonságos élelmiszerterme-
lés szabályaival és a fenntartható me-
zőgazdaság követelményeivel. A  téli 
időszakban még kiegészítő kezelése-
ket végzünk a már emlegetett atka el-
len. Kaptárbontás először februárban 
van, ekkor szembesül a méhész, hogy 
mi történt a hótakaró alatt. Amint az 
időjárás engedi, megkezdjük a méhek 
etetését gyógy lepénnyel. Majd ahogy 
az idő tovább melegszik, szirupos 
serkentést végzünk. A  méhésznek a 
tavaszi időszakban „ki kell taposni a 

füvet a kaptársor mögött”! Az a feladat, 
hogy az összes méhcsaládot a lehető 
legerősebbre erősítsük, azonban ne 
hagyjunk teret a saját szaporulásuk-
nak a rajzásnak. A  mi méhészetünk 
az évet alma-bérporzással kezdi, ami 
úgy gondolom, hogy ritkaság szám-
ba megy az országban. Szerencsére 
egyre többek fejében megült már a 
gondolat, hogy igen is a méhek por-
zása is hatalmas feladat és megjelent a 
fi zetőképes kereslet is. Kellően fejlett 
családok akár már repcén is gyűjthet-
nek álló mézet, ez valamikor áprilisban 
van. Nálunk Magyarországon az úgy-
nevezett főhordás, az akác általában 
május hónapra esik, melyet minden 
Magyarországon méhészkedő a leg-
nagyobb kíváncsisággal vár, mert még 
úgy is, hogy egész éven át vándorlunk 
a méhekkel (akár 5-6 virágra), így is 
az éves bevételünknek a felét adja az 
akácméz. Az akác-méh legelőt mi két 
alkalommal is próbáljuk meglovagolni, 
először délen Somogyba, majd az úgy-
nevezett második akácra Zalába vagy 
Vas megyébe költözködünk. Aztán 
egy hosszú túra következik a Hanság-
ba, ahol a Facélia virágra (Mézontófű) 
költözködünk, majd június második 
felében a Zselicet keressük fel a híres 
hársfái miatt. A  július hónap a napra-
forgó hava, majd ebben az időszakban 
a lápos részeken megtalálható Soli-
dago (Aranyvessző) a betelelésünket 
segítheti. Persze egy álló méhészetben 
sokkal egyszerűbb a helyzet.

M. M.: A  beszélgetés elején már 
ejtettünk pár szót arról, hogy egy kö-

Id. Czémán László

Id. Czémán Lászlóné
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zös projekt kapcsol össze minket, ez a 
program sok egyeztetést követően, 2014. 
május 8-án Söjtörön, a Festetics Mária 
IKSZT-ben, a  Deák Ferenc utca 140 
szám alatt indult útjára. A  gazdaság-
fejlesztő programsorozat nyitónapját 
a söjtöri általános iskolás diákok szép-
irodalmi művek felolvasásával tették 
színesebbé. A dekoráció műhelymunka 
keretében készült el a helyi IKSZT-ben. 
A  címadásnál azért esett a választás 
az azonos című magyar népmesére, 
mert a felnövekvő generációt is meg 
kívántuk szólítani. A  gyerekek részére 
rajz- és fotópályázat került meghir-
detésre. Hogy mennyire igaz az, hogy 
mindig visszatalálnak saját kaptáruk-
ba a méhek, azt a Méhek a vonaton 
című mese elolvasása után nem kell a 
továbbiakban bizonygatnunk. Minden 
helyszín más, Alsónemesapáti, Kar-
macs, Kerkaszentkirály, Csonkahegy-
hát, Resznek, Sormás, Egeraracsa, Ker-
kateskánd, Zalabér, Csörnyeföld, Teke-
nye és Balatonmagyaród, az érdeklődő 
emberek is különbözőek, egy dolog 
azonban mindenhol azonos; ez pedig a 
természet szeretete, a méltán világhírű 
magyar méz és a megélhetést biztosító 
precíz munka. A felsorolt helyszíneken, 
amik egyben a megvalósulás helyszínei 
is derekasan kivették a munkából a ré-
szüket az egyesület tagjai. Hány tagja 
van az egyesületnek?

CZ. L.: Nagyságrendileg 170-180 
fős egyesület, amelynek persze egész 
fi atal és meglett korú tagjai is vannak. 
A  fi atalok, akár a kezdő méhészek is 
rengeteg tapasztalatot szerezhetnek az 

idősebb generációtól. A  mai világban 
úgy, hogy egy méhész valamilyen egye-
sülethez ne tartozna, nem lehet mű-
ködni, mert a méhészkedéshez szüksé-
ges aktuális információk nem juthatnak 
el hozzá. A  hagyományos technikai 
felszereltséggel és korszerű ismeretek 
hiányában nem lehet termelni. A méz-
nek egyre szigorúbb minőségi követel-
ményeknek kell megfelelnie, mint ható-
sági rendelkezések betartásában, mint a 
fogyasztói érdekek tekintetében.

M. M.: A  170-180 fős tagságú ci-
vil szervezet mekkora területet fed le a 
megyében? Melyek ezek a települések?

Cz. L.: Az egyesület tagsága java-
részt Zala megyei, de néhány tagunk 
Vas megyéből érkezett. Alsónemes-
apáti, Andrásfa, Babosdöbréte, Bak, 
Bagod, Baktüttös, Bánokszentgyörgy, 
Bocfölde, Borsfa, Bucsuszentlászló, 
Csatár, Felsőrajk, Gellénháza, Gutor-
földe, Gyenesdiás, Hahót, Hegyhát-

szentpéter, Kehidakustány, Kemen-
dollár, Kisbucsa, Kiskutas, Lakhegy. 
Lickóvadamos, Misefa, Nagykapor-
nak, Nagylengyel, Nemeshetés, Ne-
mesrádó, Nemessándorháza, Ne-
messzentandrás, Pacsa, Pálfi szeg, Pó-
kaszepetk, Pusztamogyoród. Puszta-
szentlászló, Söjtör, Szentliszló, Szent-
péterúr, Telekes, Tófej, Vasboldogasz-
szony, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, 
Zalaegerszeg, Zalaistvánd, Zalalövő, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentgrót, Zala-
szentiván, Zalaudvarnok, Zalatárnok.

M. M.: Az program során megcél-
zott települések nincsenek fedésben az 
egyesület által lefedett településekkel. 
Okozott ez a tény bármiféle nehézsé-
get a program során, esetleg adott új 
lehetőséget?

Cz. L.: Minden településhez pró-
báltunk olyan méhész kollégát ke-
resni, akinek van valamilyen kötödé-
se, kapcsolata az adott településhez. 
A  mai világban mindenkinek mobil-
nak kell lenni, ez egyébként adódik a 
szakmából is. Olyan településen, ahol 
idősebb méhész vállalta a helyszint, 
ott egy fi atalabb társunk volt a fuva-
ros. Ilyen település volt Kerkaszent-
király, ahol Fitos Lászlót Pozvai Er-
vin méhésztársunk vitte magával. De 
említhetném az első helyszínt, Alsó-
nemesapátit, ahol Németh Zsolt mé-
hésztársunk állt helyt, ő helyi lakos.

M. M.: A Ti egyesületetek a legna-
gyobb Zalában?

Cz. L.: Taglétszámilag nem a leg-
nagyobb, de úgy gondolom, hogy az 
éves programjainkkal kiérdemelhet-
jük a legaktívabb címet. Egyébként 
Zala megyében rajtunk kívül még 
5 egyesület működik, de területileg 
nem kötött a tagság. Honlapunkon Harmóniában a természettel
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megtalálható a méhegészségügyi ok 
miatt zárlat alatt álló települések lis-
tája, az egyesület soron következő 
közösségi eseménye például a szak-
mai kirándulás vagy éppen az OMME 
kérdőív. Egyesületünk rendszeresen 
tart a tagságnak szakmai napot is. 
Honlapcímünk: http://sojtortme.hu/

M. M.: Ez igazán dicséretes! 
A  közös munka alkalmával a célki-
tűzésünk többek között az volt, hogy 
bemutatásra kerül a mesterséget 
képviselő szakember vezetésével a 
méhész szakma. Ezen belül a múlt, 
a  jelen és a jövő összefoglalása jelen-
jen meg. A  méhészeti eszközökkel is-
merkedjenek meg a szakmabeliek és 
az érdeklődök. A  kaptár és egyéb esz-
közök biztosításával munkafolyama-
tokat ismerhessenek meg az emberek. 
A  résztvevők kapjanak felvilágosítást, 
útbaigazítást a szakma összetettségé-
ről, nehézségéről, szépségéről. Kerül-
jenek közel a méhészetet érintő hazai 
és EU-s jogszabályokhoz. A  program 
látványos elemeként a kész termékek 
sokszínűségének bemutatása volt a 
cél. Amikor a célkiküzdésekről először 
hallottál mire gondoltál? Mindezeket 
hogyan oldottátok meg?

Cz. L.: Amikor először hallottam 
az ötletről arra gondoltam, hogy azt 
kell megmutatni az embereknek, hogy 
a méz a kaptárból nem a hordóba fo-
lyik, hanem igen is vesződséges mun-
ka útján zabolázhatók meg ezek a kis 
rovarok. Próbáltunk a helyszínekre 
minél több méhészeti eszközt is ma-
gunkkal vinni, illetve fényképekkel 

illusztrálni, hogy mit is csinál egy mé-
hész egész éven át. Persze a munkánk 
gyümölcsét minden helyszínen meg 
lehetett kóstolni, illetve próbáltunk 
mindenhol valamilyen kézműves fog-
lalkozást kitalálni.

M. M.: Mondanál konkrét példát?
Cz. L.: Az egyik helyszínen, Ker-

kateskándon kipróbálhatták a keretfű-
zést, ami tulajdonképpen a már említett 
téli munkák egyike. Nagy István és Má-
tyás Ferenc méhész irányításával végez-
ték az érdeklődök a munkát. A  kézbe 
adott léckeret kifúrt lyukain keresztül 
kell vezetni egy vékony horganyzott 
drótot, amit a végén megfeszítünk ezt 
követően olvaszthatjuk bele az elkészí-
tett műlépet. Ez a munkafolyamat fel-
keltette az emberek érdeklődését.

M. M.: Emlékszem, hogy Sormáson 
nagy sikere volt az élő bemutatónak.

Cz. L.: Igen, Könyves László söjtö-
ri kollégánk üvegkaptárjának mindig 
nagy sikere van, sokan meglepődnek 
rajta, hogy mennyien is laknak egy 
dobozban. Egy működő kaptárból ki 
van fogva a méhanya és hozzá még 
egy két dolgozó méh. Az üvegen ke-
resztül jól látható, hogy hogyan is 
élnek a lépen a méhek, illetve a híres 
méhtánc is megfi gyelhető. Ugyanek-
kor a fi atalabbak szívesen próbálták 
fel a méhészkalapot is, ami nagyon jó 
szolgálatot tesz méhcsípés ellen.

M. M.: Balatonmagyaródon több 
esemény közül a kézművességet emel-
ném ki, szerinted is csodálatos dolgok 
kerültek ki Németh Zsolt méhész öntő-
formáiból?

Cz. L.: A  viaszöntést a műlép ké-
szítéséhez használják a méhészek, de 
természetesen a viasz eredeti funk-
ciója, amit mindenki használt, az a 
viaszgyertya volt. Ami a mai elekt-
ronikus világítás mellett már csak 
hangulati tényező. Szerencsére egyre 
nagyobb divatja van a gyertyagyúj-
tásnak is, főleg karácsony környékén 
és ilyenkor újra többen használják a 
jó illatú viaszgyertyát. A viasz forrón 
bármilyen formába beönthető, de 
akinek egy kis türelme volt Balaton-
magyaródon megvárta, hogy kihűlt a 
viaszt a formából kivéve megcsodálja, 
mit alkotott.

M. M.: Egeraracsán Molnár János 
a településről elszármazott méhész 
megjelenése már elég volt a véget nem 
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érő beszélgetéshez. Azt hiszem, tényleg 
jó gondolat volt a részetekről, hogy ke-
restétek és meg is találtátok a kapcso-
lódási pontot a település és a méhész 
között. A  számotokra milyen hozama 
volt a 12 településen tett látogatásnak?

Cz. L.: Az előadásokat elvállalók-
nak mindenképp az is a céljaik közé 
tartozott, hogy megismertessék a 
méhészet rejtelmeit azokkal, akik ér-
deklődnek, és élő képet kapjanak a 
szakma bonyolultságáról, illetve leg-
főképp arról, hogy milyen szabályokat 
kell betartaniuk a méhészek ahhoz, 
hogy sikeresen működhessenek.

M. M.: Tehát mondhatjuk, hogy 
önmagatokkal szemben is elvárásokat 
állítottak fel, aminek a programban 
résztvevő tagság eleget is tett.

Cz. L.: Igen, szüleim Resznekről 
temérdek élménnyel jöttek haza. Ezen 
a településen nagy a munkanélküliség. 
Azonban éled a mezőgazdaság; erre jó 
példa a Hetési Kézműves Sajtműhely. 
Remélem, hogy a méhészet részéről 
mi is letettük a kézjegyünket. A  kö-
vetkező közös programunk zárása-
ként javaslom a Reszneken elhangzot-
takra támaszkodva, hogy látogassuk 
meg a méhészetet itt Felsőrajkon.

M. M.: Megszívlelendő a felvetésed, 
mindenképpen fi gyelni fogunk erre a 
programelemre. A  zárórendezvényen, 
ami éppúgy, mint a nyitónap Söjtörön 
volt, csodálatos lovagrendi öltözékbe 
vonultatok be, bemutatnád az Amb-
rózia Mézlovagrendet?

Cz. L.: A  mézlovagrend megala-
kítása azon apropóból történt, hogy 
igen is felhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy milyen becses termék az, amit 
a méhektől kapunk és minden mézlo-
vagnak feladata, hogy a méz- és mé-
hészeti termékek fogyasztását nép-
szerűsítse. Természetesen nem önös 
érdekből, hanem közhasznú feladat-
ként az egészséges táplálkozás részét 
képezzék a méhészeti termékek.

M. M.: Pár éve lehet hallani arról, 
hogy ismeretlen ok miatt több méh 
pusztult el. Ez a probléma ma is valós?

Cz. L.: Sajnos igen, nem mindig 
megmagyarázható módon pusztul el 
egy méhcsalád. Egyre többen hallanak 
arról, hogy változik a környezetünk 
(klímaváltozás, stb.), de aki a termé-
szetben dolgozik az tapasztalható 
módon találkozik évről évre a prob-
lémákkal. Sajnos az utóbbi időben 
rendszeressé váló viharok vagy éppen 
aszályok könnyedén tönkreteszik a 
törékeny virágokat. Emellett sajnos 
a mezőgazdaságban dolgozók nem 
tudnak meglenni a vegyszeres kezelés 
nélkül és akármennyire is bizonygatják, 
hogy ez nem ártalmas ránk, ezt szerin-

tem senki nem gondolhatja komolyan. 
A méh saját testtömegének több mint 
egyharmadát viszi magával nektárként, 
amit hazaérve mézzé érlel. Így ha va-
lamilyen vegyszerrel találkozna a kap-
tárba érés előtt, elpusztulna. Nyugod-
tan állíthatom, hogy a méznél tisztább 
élelmiszer nem létezik.

M. M.: Nagyon élvezetes volt a 
közös munka, örömmel vettük a prog-
ramzárás után, hogy az éves nagyren-
dezvényeteken, a XI. Kárpát-medencei 
Mézfesztiválon fényképek segítségével 
tudtuk bemutatni a látogatóknak kö-
zös programunkat.

Cz. L.: A  mézfesztivál valóban 
jelentős eseménye az egyesületnek, 
tavaly több mint 4000 látogatója volt, 
ahol minél többet szeretnénk meg-
mutatni a méhekről, méhészétről és 
persze egyesületünk munkájáról is, 
ezért természetesen bemutattuk a kö-
zös projektünket is. Ami szép emléke-
ket idézett fel a méhészekben.

M. M.: Valamint az is jól esett, 
hogy a Méhek a vonaton program 
rajzpályázatára érkező pályaművek 
ismét zsűri és közönség elé kerültek a 
Kárpát-medencei Mézfesztiválon.

Cz. L.: Gondoltuk, hogy mivel egy 
térségben dolgozunk és a mézfeszti-
vál egy elég nagy rendezvény, a rajzok 
készítői megérdemlik, hogy itt is el-
büszkélkedhessenek alkotásaikkal. És 
persze nem utolsó célunk, hogy a fi a-
talabb generációt is közelebb hozzuk 
az egészséges táplálkozáshoz, a  méz-
fogyasztáshoz.

M. M.: Milyen további együttmű-
ködésben tudnánk gondolkodni?

Cz. L.: Minden évben megrendez-
zük a Kárpát-medencei Mézfesztivált. 
Örömünkre szolgálna, ha a Magyar 
Értékek Vándortérképe megtisztelné 
a rendezvényünket. Nekem sajnos 
nem sikerült azon a rendezvényen 
részt vennem, amikor tavaly Zala me-
gyében járt a térkép.

M. M.: Ez igazán szép gondolat. 
Köszönöm a több hónapos közös mun-
kát, a beszélgetést és a barátságot.

idős és ifj . Czémán László munka közben

IFJ. CZÉMÁN LÁSZLÓ méhész a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett, a Széchenyi István Egyetem építőmérnöki szakán diplomázott. Családi vállalkozá-
suk 2010-ben indult, főtevékenységük a méhészet, 150 méhcsaládos állománnyal. A Söjtör 
és Térsége Méhészeinek Egyesülete elnöki tisztségét 2013. évtől tölti be.
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