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10:00 MEGNYITÓ
11:00 Rajzpályázat eredményhirdetése
12:00 Közösségi méz előadása, bemutatója
14:30 Future Dance táncegyüttes fellépése

A méz az egész ókori világ kedvenc eledele volt,
erről történelmi emlékek tanúskodnak.
Egyiptomban a piramisok és oszlopok ábrázolása szerint a mézet gyógyításra, kozmetikumokban és tartósításra használták. Leginkább a gyomor, az epe, a máj és a szem betegségeinél alkalmazták, valamint a sebek fertőtlenítésénél és
gyógyításánál.
A Mezopotámiai agyagtábla-könyvtárak is őrzik a
méz gyógyító leírásait. A hellén világ eposzai a
méz „isteni” eredetéről, és csodatévő erejéről
áradoznak.

Folyamatosan:
Érzékszervi vizsgálatok a laborban
Sörtúra, dzsemtúra
Méz-totó
Méztörténeti kiállítás

Gyerekeknek:
színező sarok
álarc készítés
rajzpályázat
meseolvasás
arcfestés

RAJZPÁLYÁZAT
Várunk A/4-es—A/3-as méretű, tetszőleges technikával elkészített alkotásokat a
következő témákban:
Minden medve szereti a mézet
Szorgos méhek
A méz jótékony hatásai
Mézzel kapcsolatos szólás, közmondás
Kategóriák:
óvodás
6-10 éves (alsó tagozatos)
11-14 éves (felső tagozatos)

MÉZ-MOZI:
10:30 Keserű méz
12:30 Mézengúz
Pattogatott kukoricával!
Az ősi indiánok már 8 ezer évvel ezelőtt is neveltek méhcsaládokat, a mézet ételként és gyógyszerként, a propoliszt a sebekre használták. Az
ősi indiaiak a mézet mérgezés elleni ellenszérumként őrizték. Mohammed maga azt tanácsolta: „Egyetek mézet és meggyógyultok!”
A virágzó görög kultúra nagy gondolkodói közül
sokan – Pitagórász, Demokritosz, stb. azt állították, hogy tiszta elméjük, teljesítőképességük és
éveik jelentős száma mind a méznek köszönhető. Hippokratész doktor elsőként alkalmazta a
méhmérget gyógyításra.

A MÉZNAP finomságai
Alábbi termékeinket a MÉZNAP-on
megvásárolhatják!

Belépő:
100 Ft, amely 1 pohár mézes
teára váltható
A felvilágosodás korában ismert és
használatos volt már több kenőcs,
olaj, amelyek a sebekre, a fertőzésekre, a gyulladásokra jól beváltak.
XXI. János pápa A szegények kincsestára című XIII. századi orvosi
kézikönyve a népi gyógyászatról
sokféle betegségre, harapásra, csípésre, kelésre tanácsolja a mézet. A
grúz gyógyszerkönyv a XI.-XII. századból leírja a méz értékeit, és a test
minden részének fájdalomcsillapítására, szemgyógyításra, köhögésre, tüdőbajra
javasolja.

Mézes birsalmalekvár
Mézes szilvalekvár

Mézes baracklekvár

Mézes narancslekvár

Mézes barack ital

Mézes-fűszeres karaj
Méz sör

Jelentkezés és a pályaművek
benyújtása
A rajzokat postai úton várjuk
2014. március 5-ig a 1106 Budapest, Maglódi út 4/b. címre
A rajzok hátoldalára kérjük ráírni a
gyermek nevét, életkorát, a téma
megnevezését és a szülő nevét,
elérhetőségét (email, telefonszám)
Eredményhirdetés a Méznapon
11:00 órakor

A mikroszkóp felfedezése nagymértékben segítette a méztermékek
hatásainak vizsgálatát.
Ma egyre több klinikán és szanatóriumban a gyógyászat és a rehabilitáció
terén kísérletek folynak, amelyek elképesztő eredményeket hoznak. Sikeresen alkalmazzák a méhészeti készítményeket a daganatos, a szív- és az
érrendszeri, a fertőzéses, a máj- és a
gyomor-, a tüdő- és az allergiás, a bőrés anyagcsere-, az immunrendszeri és
az idegrendszeri betegségekben. A
gyermekgyógyászatban is egyre nagyobb jelentőségű.

