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Gazdaság

64 éve a magyar méz igazi értékét képviselve: 
a hajdúnánási Popovics család portréja

A méz az emberiség életének egyik 
legnemesebb ajándéka, előnyeit év- 
ezredek óta ismerjük és élvezzük. Olyan 
természetes élelmiszer, mely jótékony 
hatásmechanizmussal bír az emberi 
szervezetre, édesítő hatása mellett szá-
mos nélkülözhetetlen vitamint, ásványi 
anyagot és nyomelemet tartalmaz, s míg 
a korábbi évszázadokban még kuriózum-
nak számított, addig napjainkban már 
nagyon könnyen hozzáférhető, akár még 
kozmetikumokban is megtalálható. 

Maga a méhészkedés a hazai agrá- 
riumban kiemelkedő szerepet kap, s egy 
rendkívül exportképes ágazat, mivel a 
magyar méz világszerte elismert. A leg-
nagyobb exportáló országok sorában 
Magyarország is előkelő helyet foglal el. 
Hazánkban jelenleg több mint 20.000-en 
foglalkoznak őstermelőként vagy vállal-
kozásban álló- vagy vándorméhészettel, 
s bizony igen túlterheltek a hazai méh-
legelők. Aki ma méhészkedésbe kezd, 
annak nem csak kitartónak kell lennie, 
hanem olyan komoly szakmaisággal és 
lehetőleg generációs tudásból származó 
tapasztalattal is érdemes rendelkeznie, 
mint a hajdúnánási Popovics család. 
„Sajnos manapság nagyok a pusztulá-
sok, sokfajta betegség veszélyezteti a 
méheket.” – tudhatjuk meg Popovics  
Istvánné Csillától, aki az elmúlt évtizedek 
alatt férje mellett igazi szaktudást szerez-
ve vált a téma ismerőjévé.

A mára ismert és elismert hajdúná-
nási Popovics mézcsalád múltja egé-
szen az 1953-as esztendőig nyúlik visz-
sza, ugyanis Popovics István édesapja 

még fia születése előtt kezdett el mé-
hészkedni. A rovarok szeretete mellett 
szinte „kézenfekvő” volt akkoriban ez a 
tevékenység, hiszen Hajdúnánáson az 
asztalos-kerékgyártók előszeretettel mé-
hészkedtek. Fia, István a „vérébe kódolt” 
természetes örökségét ma már hivatá-
sának tekinti, hiszen kisgyermekként 
ebbe nőtt bele. Alapismereteit, a méhek 
életét, a szakma rejtelmeit édesapjá-
tól kapta, majd Nyíregyházán hivatalos 
képesítést is szerzett. Felesége is kiváló 
segédnek bizonyult kezdetben, aki mé-
hészeti tudását egy elismert budapesti 
tanfolyamon elmélyítve igazi méhésszé 
vált apósa gazdaságában, férje oldalán, 
akinek halála óta közösen viszik tovább a 
méhészetet, s szeretettel adják át gyere-
keiknek is a megszerzett tudáskincset. Ez 
egyben a kiváló minőségű, számos díjat 
és a közönség tetszését elnyerő méze-
ik osztatlan sikerének egyik titka. Nem 
véletlen, hogy öt gyermekük közül hár-
man folytatják a méhész szakmát, még-
pedig a három idősebb gyermek, Csilla,  
István és Mária. A két kisebb fiú Balázs 
és Ádám külföldön dolgozik, de ők is tisz-
telik a családi hagyományt.

A Popovics mézek egy jelenleg 400 méh- 
családot számláló vándorméhészetből 
származnak. Mindez óriási logisztikát, 
komoly szaktudást és hozzáértést, ren-
geteg időt, szeretet, gondoskodást igé-
nyel. Popovicsék számára a tavaszi méh-
zsongás olyan, mint a muzsika, és még az 
első méhcsípések is jól esnek ilyenkor: 
István hasonlata szerint olyanok, mint 
másnak egy forró nyári napon egy jó po-
hár hideg sör. 

A Popovics méhészet fejlődési tenden-
ciáit természetesen számos tényező be-
folyásolta: a fogyasztói piac, a gazdasági 
háttérhelyzet és kihívások, a szakmai para-
méterek és természetesen a hét tagú csa-
lád életperiódusai. Popovics István és neje 
1980-ban egyéni vállalkozásban kezdett 
el a méhészettel foglalkozni, s 2011-ben 
váltottak az őstermelői vonulatra. Össze-
sen 30 méhcsaláddal indultak 1980-ban, 
s a mostani 400 családig eltelt 37 évben 
sokfajta kihívásnak kellett eleget tenni-
ük. A jelenleg 17 féle változatban kap-

ható hajdúnánási  
Popovics mézeket 
egy remek aro-
májú, magas íz-és 
beltartalmi értékű, 
jellegzetes, s finom 
magyar mézként 
azonosítják a hazai 
és a nemzetközi  
piacon. 

Míg id. Popovics István állóméhésze-
te soha nem ment messzebb Hajdúná-
nás határánál, addig ma már a Popovics  
vándorméhészet egy évben akár 8000-
9000 km-t is vándorol, hiszen Magyar- 
ország legkülönbözőbb területein találha-
tó méhlegelők adják mézeik alapanyagát. 

Ifj. Popovics István méhész hitvallásá-
nak egyik fundamentuma, hogy Magyar-
ország a világon egyedülálló adottsá-
gokkal rendelkezik bizonyos méztípusok 
előállításához: itt olyan mézfajtákat le-
het a méhekkel termeltetni, amelyeket 
a világon sehol máshol. Ez egyben kül-
detésük és jövőbeli terveik alapja is: sze-
retnék a Popovics méhészetet egy olyan 
bázissá fejleszteni, mely a magyar mé-
hészkedés eredeti karakterét megőrizve, 
a modern idők divatos ízbéli változatai-
val gyarapított mézeivel, a jövő számára 
is tartós és a hazai méhészeti hagyomá-
nyokat megörökítő értéket képviselhet. 
S ezt a minőségi hozzáállást tanácsolják 
minden méhészkedni vágyónak. 
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