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Május hónapról 

Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög istennő római 

alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki ősi termékenység istennő volt a római mitológiában. A 

XVIII. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának 

nevezi. 

A hónap eseményei 

 május 1.         : A munka ünnepe. 

 május 3.         : Nemzetközi sajtószabadság napja 

 május 4.         : A magyar Tűzoltók napja 

 május 5.         : Esélyegyenlőség napja. Európa nap. 

 május 6.         : A magyar Sport napja 

 május 7.         : Asztma világnapja 

 május 9.         : Az Európai Unió Ünnepe 

 május 10.       : A Mentők napja Magyarországon, madarak és fák napja Magyarországon 

 május 12- 14. : Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác  

 május 15.       : Az Állat- és Növényszeretet Napja Magyarországon,– amely a Fővárosi Állat- és 

Növénykert kezdeményezésére indult. 

 május 17.       : Az AIDS áldozatainak világnapja 

 május 18.       : A földtani természetvédelem napja 

 május 22.       : A biológiai sokféleség nemzetközi napja 

 május 24.       : Az európai nemzeti parkok napja 

 május 31.       : Nemdohányzó világnap 

Május első vasárnapja: Anyák napja, (az Egyesült Államokban, Kanadában, 

Ausztráliában és Ausztriában május második vasárnapján ünneplik). 

Május utolsó szerdája: Kihívás Napja. 

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap, A magyar hősök emlékünnepe. 

Húsvét utáni 50. nap: Pünkösd napja. Pünkösd minden évben május 10-e és június 13-a 

közé esik. 

Érdekességek 

 A hét ugyanazon napjával kezdődik, mint a következő év januárja. 

 Japánban létezik egy úgynevezett „májusi kór” (gogacu-bjó, 五月病) kifejezés, amit 

akkor használnak, ha egy új diák vagy dolgozó már a kezdőnapon fáradtan és 

kialvatlanul érkezik az iskolába vagy a munkahelyére. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Május 
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MÁJUS 12.-13.-14. FAGYOSSZENTEK 

Göcsejben fagyosnapok néven tartja számon Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 12, 13, 14) alakját és 

napjait a közép-európai, tehát a hazai néphagyomány is. Pongrác egyébként ókeresztény vértanú 

(†304), Szervác püspök (†384), Bonifác (†303) szintén mártír volt. 

Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre 

fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.  

A szorongás olyan erős, hogy szakrális kultuszuknak nincs nyoma: még patrociniummal, 

szoborállítással sem remélik, hogy jóindulatuk megnyerhető. Egyedül Szervác a kivétel, de – mint 

mindjárt látni fogjuk – tiszteletének más indítékai is vannak. 

A három szenthez fűződő hagyomány így kizárólag naptári jellegű. Mindszent idősebb népe úgy véli, 

hogy e szentek úgy fagytak halálra: nyomorult betegeket a maguk ruhájába takargattak. Ezek 

megmaradtak, ők azonban belehaltak a névünnepükön hirtelen támadt hidegbe. A szegedi tanyák 

öregjei szerint a garabonciások valamikor el tudták űzni a fagyosszentek haragját, mert ezekben a 

napokban könyvükből ráolvastak az időre.  

Pereked baranyai faluban mondogatják: sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz. 

ADY ENDRE:  
FAGYOS SZENTEK 

Be kén’ jól rendezni Vácot, 

Odazárni Bonifácot, 

Szerváciust és Pongrácot… 

Mert az már szörnyü és galád, 

Hogy mit művel e szép család… 

Megszégyenít májust, tavaszt, 

Fület és lábat megfagyaszt… 

Összejött egy sokadalom, 

Hogy halljon egy kis térzenét 

— Melyről már túl sok a dalom - 

S pár perc és rebbent 

szerteszét… 

Riporterünk is visszatért, 

— Nos, tartottak künn térzenét? 

— Igen — szólt kurtán, 

fagyosan. 

— A banda játszott ám azért, 

Mert hát történt egy kis hiba: 

Szájhoz fagyott a trombita… 

 

(1899) 

 

 

 

Források:  

 http://mek.oszk.hu/04600/04656/html/unnepiki0084/unnepiki0084.html 

 http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2013/05/14/fagyosszentek-pongrac-szervac-

bonifac_6197.html 

 

KITEKINTŐ 

Újraélesztés, baleseti szimulációk, roncsból mentés – a Mentők Napját tartották május elsején 

Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren. A Kossuth téren a mentőállomás eszközfejlesztésére 

gyűjtöttek, a cél, hogy a lehető legmodernebb műszerekkel dolgozzanak. A nap folyamán az 

újraélesztés technikáját sajátíthatták el a látogatók, akik mentő, rendőr, katonai és tűzoltóautókba is 

beülhettek, valamint a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban mentéstechnikai eszközökkel 

ismerkedhettek meg. 

   

  

Forrás: 

http://promenad.hu/cikk/mentok-napja-

vasarhelyen-galeriaval-142469 
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MÁJUS 15. – AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYSZERETET NAPJA MAGYARORSZÁGON 

 

Ezen a napon Magyarország minden lakosa közelebb kerülhet a természethez számos 

programmal és tevékenységgel, melyek a növényismerettől az állatok kezelésén át mindent 

körbeölelnek, hogy az emberek jobban megismerhessék a környezetükben élő növényi- és 

állatvilágot. Érdemes ellátogatni a magyar tájvédelmi övezetekbe, vagy akár a Fővárosi 

Állatkertbe is. 

 

 
Petőfi Sándor 

Anyám tyúkja 

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend 

A szobában lakik itt bent? 

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt szaladgál föl és alá, 

Még a ládára is fölszáll, 

Eszébe jut, kotkodákol, 

S nem verik ki a szobábol. 

Dehogy verik, dehogy verik! 

Mint a galambot etetik, 

Válogat a kendermagban, 

A kiskirály sem él jobban. 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát 

Jól megbecsűlje kend magát, 

Iparkodjék, ne legyen ám 

Tojás szűkében az anyám. � 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi cseléd vagy a háznál, 

Mindig emberűl szolgáltál, 

Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba’... 

Anyám egyetlen jószága. 

(Vác, 1848. február.)

Juhász Gyula 

Tavaszvárás 

A déli szélben lehunyom szemem 

És gyöngyvirágok szagát érezem. 

Az esti égen violás a szín 

És kikeletben járnak álmaim.  

A hó alól már dobban boldogan 

A föld nagy szíve s csöndesen fogan 

A csíra, melyből új élet terem 

S bimbók bomolnak majd szűz réteken.  

Az örök nap még bágyadtan ragyog, 

De tavaszosok már a csillagok 

S az éjszakában zizzenő neszek, 

Egy új világ susogja már: leszek!  

A földre fekszem, hallgatom szívét, 

Az égre nézek, kémlelem színét, 

Ég, föld között angyali üzenet 

Hirdeti a jövendő életet.  

Mert boldog ige ez és szent igaz 

És örök törvény és áldott vigasz, 

Hogy győz az élet, duzzad és dagad 

S elönti mind az ócska gátakat! 

 

Források:  

 http://mek.oszk.hu/00700/00709/html/index.htm 

 http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ 
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MÁJUS HARMADIK VASÁRNAPJA – A MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

 

1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban 

hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg 

Magyarországon először a madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk 

szabályozott. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: 

évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos 

madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Megünneplésének időpontja 

változó. 

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

Tompa Mihály 

A BÖLÖMBIKA. 

(részlet) 

Derűlt az ég, - épen napszállta van. 

A puszták tava zsibong hangosan; 

Ezer madár csapdos, hápog, riad, 

Egyik el-űl, másiknak most virad. 

Csendesen áll a tó piros vize, 

Mint egy nagy vérpad veres szőnyege; 

Fölé, hosszú sötétlő pallosúl 

A sás kardjának megnőtt árnya nyúl. 

Körűl, dús rétség s illatos mező, 

Melyen selyemfű s bokros perje nő; 

Hol a pitypang kevés idő alatt 

Megőszül és korán kopasz marad. 

Halványúl a tó, - s míg sik tűkörén, 

A nagy vizi pók korcsolyázva mén: 

Szárcsák csapatja óvakodva gyűl, 

S a kotorványon hosszu sorba ül. 

Az esthajnal világa majd el-ég; 

Egyes kurjantás a távolba még: 

Lassan... lassan csend áll be mindenütt; 

- Keleten a hold halványan kisüt. 

S mint az órjás, kiről szól a rege, 

Hogy álmában is nyitva van a szeme: 

A puszta mély csendben nyugszik... csupán 

A nagy kerek tó fénylik homlokán. 

Rögtön moraj zudúl a víz alatt, 

Titkos erő rázván meg a tavat; 

S hullámiból, amely törik, zuhog, 

A partra lép egy hófehér tulok. 

Megrázkodik, - s hosszan nyulván neki, 

Türkös fejét kevélyen felveti; 

Bús bömbölése rengve hallik a 

Nyugvó éjben. Ez a bölömbika. 

 

Tóth Árpád: A fa 

Oh nézd a furcsa ferde fát, 

Mint hajlik a patakon át, 

Oh lehet-e, hogy ne szeresd, 

Hogy benne társad ne keresd? 

Már ága között az arany napot 

Nem tartja, madara elhallgatott, 

Virága nincs már, sem gyümölcse, 

Ő mégis áll, az alkony bölcse,  

Mint a tünődő, ki ily estelen 

A végtelen titkába elmerűl 

És testtel is szelíden arra dűl, 

Amerre lelke vonja testtelen... 

Források: 

http://jelesnapok.oszk.hu/pr

od/unnep/a_madarak_es_fak

_napja 

http://www.mek.oszk.hu/01

100/01101/html/03.htm#376 
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MÁJUS 22. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG NAPJA 

A biológiai sokféleség nemzetközi napja 

vagy a ’biodiverzitás’ védelmének világnapja 

minden év május 22-én olyan világnap, amely az 

élővilág sokféleségére (biodiverzitás), illetve az azt 

fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a 

széles nyilvánosság figyelmét. A választás azért 

esett május 22-ére, mert 1992-ben ezen a napon 

fogadták el a Biológiai Sokféleség Egyezmény 

végleges szövegét az ENSZ Környezeti 

Programjának Nairobiban tartott konferenciáján. Az 

egyezmény azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re 

világszinten jelentősen mérsékelni kell a biológiai 

sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A 2010-

re vonatkozó célkitűzést később a Fenntartható 

Fejlődés Világcsúcs is elfogadta.  

A rendezvény alapját Edward O. Wilson amerikai 

rovarász és természetvédelmi szakember teremtette 

meg 1997-ben, amikor több tucat botanikus és zoológus részvételével a New York állambeli 

Walden-tó környékén megnyitotta az első 

Biodiverzitás Napot. Május 22-ét, az ENSZ 

közgyűlése 2000-ben nyilvánította a Biológiai 

Sokféleség Nemzetközi Napjává. Korábban 

december 29-éhez, a biológiai sokféleség 

egyezmény hatályba lépésének évfordulójához 

kötődött e jeles nap, azonban az év végi ünnepek miatt a világ sok országában problémát 

jelentett az eseményről kellő súllyal megemlékezni. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_biológiai_sokféleség_nemzetközi_napja 

A biodiverzitás, magyarul biológiai sokféleség az élőlények 

minden öröklött változatosságát jelenti, az ökoszisztémák 

közti különbségektől az őket alkotó fajokon át az egyes 

fajokon belüli genetikai variációkészletig. Nemcsak a Föld 

fajainak sokféleségét, hanem a fajon belüli variabilitást és az 

élőlényegyüttesek változatosságát is értjük alatta. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzitás 

Ez a nap a teljes ökológiai rendszer felügyeletéért szól. Minden élő szervezet, élőlény értékes 

kell, hogy számunkra legyen, hiszen az ő sokrétűségük megőrzése a cél. Nem pusztán a 

fennmaradásuk a tét, de kulturális, szociális és oktatási-tanulmányozási fontosságuk is.  

  

Vigyázz a természetre! 

Figyelj a környezeted egészségére! Akár a 

legkisebb óvatossággal is segíteni tudsz. 

Az esőerdők világa az egyik legváltozatosabb. A képen: Malajzia esőerdeje (részlet) 
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MÁJUS 31. – NEMDOHÁNYZÓ VILÁGNAP 

A Nemdohányzó Világnapot az egész bolygón 

május 31.-én ünneplik. Célja, hogy 24 óráig a 

dohányzás minden formáját szüneteltesse. További 

törekvése még, hogy felhívja a dohányzás mértékére a 

figyelmet és annak negatív egészségügyi hatásaira, 

melyek évente 5.4 millió életvesztésért felelnek 

világszerte. A World Health Organization (WHO) 

tagállamai 1987-ben hozták az eseményt létre. Az 

elmúlt 20 évben ez az esemény megosztotta az 

emberiséget; voltak, akik örömmel fogadták, míg 

mások negatívan – köztük dohányosok, termesztők, 

dohányipari cégek, egészségügyi szervezetek, 

hivatalok. 

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/World_No_Tobacco_Day 

A dohányzás nagy erőket képvisel, igaz, 

egy ideje a médiában történő megjelenésük 

korlátozva lett, ettől még minden korosztályra 

azonos behatással van. Akár dohányzik valaki 

akár nem, magára és a környezetére is hatással 

van. A cigaretták beépített tömör filterei a 

dohányzó embert valamelyest jobban védik a 

dohány tartalmától, mint a többi embertársát, 

akiknek ilyen eszközük nincs, nem beszélve a 

körülötte elhelyezkedő állatokról – kutyák, macskák, háziállatok és legfőképp madarak. 

Hazánkban egyre nagyobb anyagi költségek elé van állítva a különböző adók által, de a 

közelmúltban megnyílt trafikok ezt valamelyest ellensúlyozzák; olcsótól a drága dohányig 

bármi elérhető. A dohányzás sajnos már nem csak a már 18. életévüket betöltött személyek 

tevékenysége. 

A cigarettás dobozok alján megjelenő fekete keretes tájékoztató és figyelemfelkeltő 

szövegek nem hanyagolhatóak el. Sok ember nem szívleli őket meg, holott a dohányban 

benne foglalt sok vegyi anyag – nem csak a nikotin – a szervezet 

számos pontjára gyakorol egészségtelen hatást, a keringési 

rendszertől a légző rendszer teljes hosszán át egészen a 

termékenységig. Voltak kutatások az elmúlt 4 évben a nikotin 

jótékony hatására, mely szerint az agy teljesítményét növelni 

képes, ez azonban senkit ne tévesszen meg; ezek a termékek nikotin mellett sok-sok más 

tömőanyagot tartalmaznak, amelyek miatt nem éri meg elszívni egy szálat, hogy valaki 

jobban teljesíthessen. 
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A cigaretta elszívásakor hamu és csikk keletkezik. A hamu 

a környezetünkre rakódik le, legyen az otthoni növény egy asztal 

mellett, vagy egy bokor a városban. Rájuk nézve ez a termék 

ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb, mint az emberre. 

Korlátozzuk a dohányzás feléjük vetített veszélyét! Az állatok 

belélegzik ugyanazt a terméket, mint azok, akik nem közvetlen 

szívják el a szálakat (passzív dohányzás). Ez őket ugyanazon 

betegségek elé állítja, mint minket. A csikk egy olyan része a 

cigarettának, amely egy speciális, elméletben lebomló anyagból 

készül, cellulóz-acetátból. Ez azonban nagyon ellenálló tud lenni 

a lebomlási folyamata közben.  

 

Mivel már elszívás után dobják el 

egyesek, így a dohánytartalom káros 

része már belekerül, amely 

koncentráltan hat a környező növény- 

és állatvilágra. Bizonyos 

országokban, köztük hazánkban is, 

fokozott dohányzási szabályok és 

törvények szabják meg, hogy 

’pöfékelhetünk’. Ez szolgálja mások 

egészségét, a környezetét és 

valamelyest fékezi a felelőtlenül 

elhagyott termékek által okozott tüzek 

számát is.  

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cigaretta#Cigarettaszemét 
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Június hónapról 

Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét Junóról (római 

istennőről) kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a június: 

termenes. Az Arvisurák szerint Napisten hava. A népi kalendárium Szent Iván havának 

nevezi. 

 

Június hónap eseményei – nemzetközi jeles napok 

 június első keddje A szenvedélyek napja 

 június első szombatja A lakáskultúra napja 

 június 4.  Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja 

 június 5.                       Környezetvédelmi Világnap 

 június 8.                                 Az óceánok világnapja 

 június harmadik vasárnapja Apák napja 

 június 17.    Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja 

 június 20.                     A menekültek világnapja 

 június 21.             A zene ünnepe 

 a nyári napfordulói vasárnap  A Nap napja 

 június 23.           Olimpiai nap 

 június 25.             Barlangok napja 

 június 26.                A kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napja 

 A kínzás áldozatainak világnapja 

 június 27.                             A cukorbetegek világnapja 

 június 29.                         Nemzetközi Duna nap 

 június 30.            A keresztény vértanúk emléknapja 
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JÚNIUS 5 – KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 

 Stockholmban 1972-ben június 5-én tartották az első „Ember és 

bioszféra” címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferenciát. A 

konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi 

világnappá nyilvánította. A világnapot minden évben más országban és 

témában rendezik meg. Célja: széles körben felhívni a figyelmet a 

környezetszennyezés következményeire, a közös cselekvés és együtt-

gondolkodás elősegítése, a fenntartható fejlődés eszméjének terjesztése. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Környezetvédelmi_világnap 

JÚNIUS 8 – AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA 

Bolygónk több mint 70 %-át a világtenger teszi ki. Napjainkban szembe kell néznünk a 

globális felmelegedéssel, mely erősen veszélyezteti környezetünket. 1840-től állnak 

rendelkezésre pontos adatok az időjárással kapcsolatban. Azóta 1998 volt a legmelegebb év, 

de a tíz legforróbb esztendőt is az elmúlt 15 évben mérték. A tudósok egyre riasztóbb 

jelenségekkel találkoznak az óceánokat illetően is. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb 

veszélybe kerül a tengerek élővilága, hacsak nem tudjuk megfordítani a káros folyamatokat, 

például a környezetszennyezés visszaszorításával. Talán az 1992 óta megtartott Óceánok 

Világnapja is segít abban, hogy tegyünk valamit és megtaláljuk a módját, hogy mindennapi 

életünk során is óvjuk a világtengert. 

Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_oceanok_vilagnapja 

A „Sea Shepherd” csoport (Tenger Juhász), célzott tetteket hajt végre a 

vízi élővilág védelméért. Az alapítvány 1977-ben indult, „Earth 

Force” Society néven Paul Watson, egykori Greenpeace aktivista által, 

miután az említett szervezet Watson szerint kevésbé jelentősen fejtette 

ki álláspontját. 2008-ban az Animal Planet Bálnaháborúk néven kezdett 

forgatni egy sorozatot, mely a csoport japán bálnavadász hajóival 

felvett küzdelmét örökíti meg a déli óceánon. Tevékenységeik: lékelés, 

bálnavadász hajók működésképtelenné tétele még a dokkokban, 

kanadai és namíbiai fókavadászatba való beavatkozás. Emellett lézerrel 

történő bálnavadász irritálás, szagos palackokkal történő bálnavadász 

hajó megdobálás, hálóbegyűjtés és tönkretétel. Állításuk szerint azért, 

mert szükséges szerintük ez a szintű agresszió, hogy a nemzetközi 

közösség felismerje, hogy egymaga nem képes megállítani a fajokat 

veszélyeztető bálnák és más halak elfogási technikáinak gyakorlását.  

A Greenpeace (ejtsd: grínpísz) a világ legnagyobb független 

természetvédelmi és környezetvédelmi szervezete. 1971-ben alapították 

a kanadai Vancouverben, a központja ma Amszterdamban található. A 

civilszervezet célja, hogy kampányaival minél szélesebb körben terjessze a környezettudatos 

szemléletet és életmódot, valamint hogy felderítse a természetet és az emberi környezetet 

pusztító tevékenységeket, és ezek felelőseit változtatásra bírja. A szervezet a nemzetközi 

környezetvédő mozgalom radikális irányzatát képviseli, és elsősorban látványos és bátor 

akcióiról ismert. Ezek az akciók nemritkán a hatóságok részéről konfliktusokhoz is vezetnek, 

amelyekben a Greenpeace aktivistái minden esetben az erőszakmentesség elvét követik. A 

szervezet mindenfajta politikai szervezettől és irányzattól elhatárolódik. 

Források: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Shepherd_Conservation_Society 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Greenpeace 
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Csípések, szúrások a tavaszi, nyári idény alatt 
avagy 

miként kezeld, ha már megtörtént 

 

Miközben a természetben vagy, akár a városban egy zöld területen, akár túrán valamerre 

a környéken, előfordul, hogy néhány állat (darázs, méhecske vagy kullancs) megcsíp, 

megszúr. Némelyikük természetes védelmi ösztöneinek engedve teszi ezt, amely nagy 

valószínűséggel az ő életébe is kerül, míg mások akár ellenségesek is lehetnek. 

 

Ideje fényt vetni ezekre a történésekre: 

A méhek olyan szárnyas repülő rovarok, melyek természetes habitusuknál fogva 

virágport gyűjtenek, ebből a kaptárjukban mézet hoznak létre. Ez különböző fajta általában, 

attól függ, épp milyen fajta méhecske tevékenykedik és hogy milyen az elérhető növényzet, 

amiből ő mézet tud előállítani. 

Bizonyára a rajzfilmekből már ismerős a jelenet, hogy a medve amint nekiáll mézet 

szerezni, a méhek vadul elkezdik a pofáját ostromolni a fullánkjaikkal. Hasonlóképp történik 

ez akkor is, ha egy ember találkozik egy méhecskével és vadul elkezd a kezeivel, lábaival 

’hadonászni’. A méhecske, veszélyt érezve önvédelemből lehet, megszúr, ami nagyon 

kellemetlenül tud a szúráskor is esni, és jókora foltot hagy napokig maga után, ami esetenként 

sajog, ég és viszket is – és van, hogy az emberi test allergiás tüneteket mutat.  

A darazsak szintén repülő rovarok, amelyek már nem csak növényeken élnek, mint 

inkább mindenevők. Dögökre, gyümölcslére és emberi táplálékra is rászállnak. Viselkedésük 

hasonló a méhekéhez, ám sokkal inkább az agresszív életmódot képviselik; ha a fészek bajba 

kerül, erőszakkal védik meg, és míg egy méh arrébb száll, ők képesek direkten is a hessegető 

ember körül maradni; fészkeiket nem véletlen irtják a házak körül. 

 

Mitévő legyél, ha már megtörtént a baj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEGCSÍPTEK! 

Van még a csípés helyén fullánk? 

Ha van, eltávolítom, így már 

kevésbé fáj 

Ha darázs volt, nem biztos, hogy 

van fullánk, ha van, akkor 

feltehetőleg méhecske. 

Körbenézek, lehet leütöttem. 

A méhek méreganyaga savas, 

szódabikarbóna oldatot teszek a 

borogatásomra. 

A darazsak mérge lúgos, 

citromlevet, ecetet teszek a 

borogatásomra. 

Rosszul lettem a csípéstől, nem érzem magam jól; szédülök, gyorsan ver a szívem, levegő 

után kapkodok – allergiás reakcióm van. Azonnal értesítek egy orvost! 
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 Van a csípéseknek egy olyan fajtája tavasszal, amelyet nem méhecske, vagy darázs 

okoz. Ezek jó része egy olyan élősködőtől ered, amely a vastagabb növényzet lakója és a 

melegvérű élőlények – köztük mi is – vérén élősködik. Nem, nem a szúnyog. A kullancs. 

 Ez a parányi kis pókszabásúak családjába tartozó élőlény 

egy olyan speciális parazita, amely hazánkban időről időre 

nagyobb számban jelenik meg, és teljesen hétköznapi emberekbe, 

állatokba mászik bele, csak hogy a vérükön éljen. ’Mi ezzel a baj? 

Van 6 liter vérünk, annyi úgyse fér bele!’ – gondolhatná bárki. 

Ezzel csak az a gond, hogy a kullancsok nagyon szeretnek több 

gazdatesten élősködni élettartamuk alatt, amely időszak elég 

ahhoz, hogy az általuk elfogyasztott vérből különféle betegségeket szedjenek össze, és mint 

olyan, ezt a táplálkozásuk alatt tovább is adják. 

 De hogy terjesztenek valamit, ha csak isznak? Sajnos van két periódus, ami időn belül 

ő maga juttat a gazdatestbe testnedvet; az első periódus, amikor próbál a véráramhoz férni 

anélkül, hogy veled ezt tudatná, illetve, amikor jól lakik, akkor ugyanebbe a véráramba üríti a 

nem kívánt dolgait – ami sajnos akkor is ürül, ha nyomogatod a potrohát! 

 A rendkívül fejlett végtagjaik miatt képesek ádáz módon csüngeni a legrövidebb, 

legfinomabb szőrszálakba is, kirázni eléggé nehézkes őket, ha nem lehetetlen. Emellett 

szájszervük nyílhegyszerű, befele könnyedebben megy, mint kifele. 

  Mégis, meg lehet szabadulni tőlük, a patikákban adnak 

kullancs eltávolító eszközt, amellyel akár magadról, akár 

kutyádról, háziállatodról is el tudod távolítani. Ennek a 

mechanikája egyszerű, bármely irányban egy teljes fordulatnyi 

csavarás után ki lehet a fejét húzni. A lényege, hogy ne a potrohát 

fogd meg, hanem a fejéhez közelebb, mivel a potroha erőltetett 

préselése az állat öklöndözéséhez, és a fertőzésveszély 

növekedéséhez vezethet. 

 A nyoma napokon belül elmúlik, de sajnos van olyan állat, amely hordoz különféle 

betegségeket. Ha valóban ilyen állattal kerültél kapcsolatba, figyeld meg a csípésed helyét. A 

legtöbbször a fertőzött csípés körül fehér, céltábla alakú karikák jelenhetnek meg. Ne ijedj 

meg, van gyógyszer, és épp időben vetted észre, még nem késő! 

  Ha az állat kevesebb, mint 8 óra óta van benned, nagy 

eséllyel még éppen táplálkozik, ilyenkor, ha eltávolítják 

szakszerűen, aligha fertőz. Ha pár napon belül, akkor már esélyes, 

hogy az emésztése közben veszik ki, megkockáztatva az ürítési 

periódusát. Hetek múlva már valószínűleg nem tartózkodik a 

testeden, de ha még is, komolyan utána kell nézni, alaposan 

szemügyre kell venni szakértő szemnek! A legjobb, ha a 

kirándulás után a felnőttek átnéznek, mivel ezek a kis élősködők 

szeretnek nehezen megközelíthető helyre bújni – hajlatokba, intim 

területre, hajba – és amikor megtaláljátok majd, minél hamarabbi 

eltávolítása meggátolhatja a szövődményeket. Megfelelő 

életkorban felvett védőoltások mellett a fertőzések típusai fékezhetők, az illeszkedő, de nem 

szoros túraviselet nehezebbé teszi a bejutásukat. Éberséggel és megfelelő védelmi 

óvintézkedésekkel – ruházkodás, kullancs- és szúnyogriasztó aeroszolok, B-vitamin tabletták 

időben megkezdett szedése – bármely szabadban tartózkodás alatt rettegésmentesen 

tölthetitek az időtöket. Ne feledjétek; a tudás és a higgadtság a bátorság két fő támasza! 


