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LESY SR elindították azt a projektet, amely a méhészet 
hagyományait visszahozza vidékre és az erdőkbe 

 
Az erdők és az erdészek munkájának elengedhetetlen részét kell hogy képezze 

a méhészeti hagyomány. 

 
Besztercebánya, 2018. január 18. 

 „A méhek az erdő gyermekei“. Így szól a határon átnyúló projekt mottója, melyet 
közösen a kistapolcsányi erdészek és tatabányai magyar kollégáik indítottak el, 
„Magyar és szlovák erdészek a méhekért “ („Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely “) 
megnevezéssel (SKHU/1601/1.1/002), az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 
együttműködési program keretén belül. „A partnerek fő célja a természeti- és kulturális 
örökség megőrzése, védése és fejlesztése a méhészeti hagyományok közös megújításával 
az erdészetben, mint a magyar és szlovák vidéki területek örökségét szoros kapcsolatban az 
erdőkkel,“ pontosítja František Král a LESY SR alkalmazottja. 
„Úgy a szlovák, mint a magyar oldalon terepi méhesek lesznek kialakítva, ahol a fiatal és 
felnőtt érdeklődők megfigyelhetik a méhek életét és a profi méhészek munkáját.  A termékek 
feldolgozásának bemutatására egy méhészeti termékeket feldolgozó minta üzem létesül 
Kistapolcsány-ban, egy egyedülálló méhészeti skanzen és egy tanterem is“, mondja Marian 
Staník, a LESY SR vezérigazgatója. Hasonló méhészeti alapbázis létesül a méhészet 
oktatására és bemutatására Magyarországon is, Vértestolna község közelében. Az erdészek 
a projektet 2 éven belül valósítják meg 1 093 136,37 € teljes költségvetéssel, amelyből az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi támogatása 929 165,91 €- t képez. 
 

A méhek az erdő eredeti lakói közé tartoznak és nélkülük az erdő valószínűleg nem 
létezne olyan formában, mint a mai. A múltban az volt a szabály, hogy az állami erdők 
erdészeinek úgy a szlovák, mint a magyar oldalon kaptárai voltak és méhészettel is 
foglalkoztak, tiszta, ökológiai környezetben. „A diverzifikáció fokozatos elvesztése, 
a betegségek és a változások hatásai okozták azt, hogy felhagytak a méhészettel, ami 
a méhészet, a méhészeti termékek gyártásának valamint a többi vidéki hagyománynak a 
jelentős gyengülését eredményezte,“ magyarázza František Král. „Ez a projekt jelenti az utat 
a tenyésztési hagyományok újjáélesztéséhez, a méhcsaládok vidékre gyakorolt pozitív 
hatásának visszaállításához és egyúttal támogatja a méhészeti hagyományt. Nem 
utolsósorban pozitívan befolyásolja a fiatalok formálását és felébreszti bennük az érdeklődést 
a méhcsaládok tenyésztésére,“ teszi hozzá. A méhek pótolhatatlan szerepe van a növények 
beporzásában, az ökoszisztéma fenntartásában, a méz, a viasz vagy a természetes gyógyszer 
- propolisz előállításában. 

A jövőben nagyon fontos a határ menti emberek tudatosságának fejlesztése a 
méhészet jelentőségével kapcsolatban, gyakorlati workshopok megszervezése, valamint a 
művelődés hátterének megteremtése a kultúra, a történelem és a természet megismerése 
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érdekében, az egész méhészeti hagyomány és a környezet minőségének javítása 
a méhészeti legelők, valamint a táj és a vidék fejlődésével. Magyarországon Vértestolnán és 
Szomódon, valamint Szlovákiában Kistapolcsányban létesített komplex berendezések, ahol 
több mint 80.000 lakos él, lehetőséget nyújtanak a méhészet támogatására, oktatásra, a régió 
és természet gazdagságának megismerésére. A tevékenységeket az új objektumokban 
(modellfeldolgozó üzemekben) és a modell méhészeti gazdaságokban végzik majd, a méhek 
valódi életének bemutatásával, az újjáélesztett méhészeti legelőkön és szintén széleskörű 
rendezvényeken, melyek propagálják a méhészeti termékeket és a méhészetet. 
 
 A projekt megvalósításának helyei - Kistapolcsány és Vértestolna, a jövőben új 
lehetőségeket teremtenek ismeretszerzésre a természeti és kulturális örökség, a 
természettudomány és a méhészet területén a gyerekek, fiatalok, szakemberek, valamint 
a nagyközönség és más érdeklődő emberek számára. Végül, de nem utolsósorban a látogatók 
számának várható növekedése tükröződni fog a helyi gazdaság és szolgáltatások 
fejlesztésében a határmenti területen.  
 
A Szlovák Erdőgazdaság állami vállalkozást a Szlovák Köztársaság Földművelődésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztériuma hozta létre. Ez egy állami vállalkozás a közérdekű 
érdekek kielégítésére, melynek fő feladata a Szlovák Köztársaság erdészeti és egyéb 
tulajdonainak kezelése. A közhasznú tevékenységek keretében a klasszikus erdészeti 
tevékenységek mellett kezeli az egyedülálló Erdészeti Skanzent Vydrovo völgyben, több 
mint 35 erdészeti tanösvényt, az egyedülálló parkokat Kistapolcsányban és Tót-megyer-
ben. Olyan szervezetekhez tartozik, amelyek sikeresen vettek részt a bölény 
megmentésében és tenyésztésével Kistapolcsányban már majdnem 60 éve 
foglalkoznak. Olyan erdészeti pedagógiát valósít meg, amely arra törekszik, hogy 
a gyerekeket környezetvédelemre oktassa, megismertesse velük az erdőt, az erdészek 
munkáját, valamint más természeti értékeket. 
 

 
A projektet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap eszközeiből 

támogatja. 
„E sajtóközlemény tartalma nem képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját“. 

 

www.skhu.eu  
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