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KIVONAT 
A HELYI TANÁCS HATÁROZATA A HELYI  ADÓK ÉS ILLETÉKEKRŐL 2005 ÉVRE 

ÉPÜLETADÓ 
Magánszemélyek esetén  az épületadó 0,1%  az adózható épület értékének 
Minden adóköteles , jogi személyek  esetében, 1,5%  az adózandó épület leltári értékének , 
amely a könyvelési nyílvántartásban szerepel. 

                     Cladiri – Épület - 2010 
   -   vasbeton szerkezetű fal esetén                             -  
   -    cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală           -  3.720.000 lei/ mp 
        égetett tégla, természetes kő 
   -    cu pereţi din lemn,vălătuci, pământ                       -  1.080.000 lei/ mp 
        fa, vályog, föld falak esetében     
                       
                Construcţii anexe- Melléképületek 
   -    cu pereţi din cărămidă, piatră, beton                      -  960.000 lei/ mp 
        tégla, kő, beton falak 
   -   cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci         -  360.000 lei/ mp 
       fa , égetetlen tégla, vályog fal 
        În cazul contribuabililor care deţin mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţe, altele decât cele 
închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
       Azon adóköteles  személyek esetében , akik több lakással rendelkeznek az épület adó a 
következőképpen emelkedik:               

cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu 
a tényleges lakhely utáni első épület után 15%  

cu 50% pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu 
 a tényleges lakhely utáni második  épület után 50%  

cu 75% pentru cea de a treia  clădire în afara celei de la adresa de domiciliu 
 a tényleges lakhely utáni harmadik  épület után75% 

cu 100% pentru cea de a patra  clădire în afara celei de la adresa de domiciliu 
 a tényleges lakhely utáni negyedik  épület után100% 

Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport cu anul dobândirii clădirii  
A tulajdonban lévő épületek sorrendjét, a tulajdonba vett év határozza meg 
 
REMORCI, SEMIREMORCI, RULOTE   -  REMORKÁK, UTÁNFUTÓK, LAKÓKOCSIK 
- până la 1 tonă inclusiv  - 1 tonnáig                                                    71.000 lei/ an 
- între 1-3 tone inclusiv   -  1-3 tonna között                                      233.000 lei/ an 
- între 3-5 tone inclusiv   -  3-5 tonn között                                        350.000 lei/ an 
- peste 5 tone  - 5 tonna felett                                                               444.000 lei / an 
Pentru eliberarea certificatului de producător agricol                           150.000 lei 
Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kibocsátása 
Viza trimestriala acestuia     Negyedéves láttamozás    5 lei               
 
IMPOZITUL PE TEREN 
TELEKADÓ 
 
     Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în intravilanul sau extravilanul localităţii 
datorează impozit pe teren 
     Minden adóköteles személy akinek egy adott helységben kül- vagy beltelek van a tulajdonába 
telekadót köteles fizetni 
      Întrucât comuna Cetariu este în zona A, rangul IV impozitul pe terenul situat în intravilanul 
localităţilor este de 600 lei/ mp 
      Mivel Hegyközcsatár község az A zóna ,IV rangba tartozik, így a beltelekadó 600 lej / négyzet-
méter 
 



Impozitul pe terenul extravilan—Kültelekadó     
-   terenuri cu construcţii:      épülettel ellátott kültelek                     10 lei/mp 
   -   arabil :                                szántóföld                                   11 lei/ mp 
   -   păşuni :                              legelő                                            8 lei/ mp 
   -   fâneţe:                                kaszáló                                         8 lei/ mp 
   -   vii :                                    szőlő                                            13 lei/ mp 
   -   livezi :                               gyümölcsös                                    20 lei/ mp 
   -   păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestiere                              11 lei/ mp 
       erdő vagy más erdei növényzettel betelepített terület 
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT—SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK ILLETÉKE 
Lei/an/500 cmc sau fractiune                        lej/ év / 500 köbcentiméter vagy töredéke 
-  autoturisme cu cap. cilindrica de până la 2000 cmc inclusiv              70.000 
   személygépkocsi 2000 kcm űrtartalomig  
-  autoturisme cu cap. cilindrică de peste 2000 cmc                            86.000 
   személygépkocsi 2000 kcm űrtartalom felett 
-  autobuze , microbuze                              140.000 
-  autovehicole de pana la 12 t inclusiv                                            151.000 
   gépjárművek 12 tonnáig 
-  tractoare inmatriculate                     94.000 
   forgalomba írott traktor            
-  motociclete, motorete, scutere                                                        35.000 
   motorbicikli, kismotorbicikli,robogók 
Impozitul pe spectacole  -  Rendezvény adó  négyzetméter/ nap 
- videoteca                                                                                        1.200 lei/ mp / zi 
- discoteca                                                                                        2.400 lei/ mp/ zi 
Alte taxe locale    -  Más helyi illetékek 
-  combina agricola pt. recoltat cereale - kombájn                               312.000 lei / an 
-  tractoare neintmatricolate – forgalomba be nem jegyzett traktor       300.000 lei/ an 
Majorările de întârziere vor avea un procent de 0.1%pe fiecare zi de întârziere 
Késedelmi illeték 0.1% minden elkésett napra  
 Taxă cămine culturale  - Kúltúrotthonok bérleti illetéke 

 
Taxă cămine culturale pentru straini - Kúltúrotthonok bérleti illetéke nem helybéli sze-
mélyek részére 

 
--În cazul balulilor taxa este scutită – Báli rendezvények: illeték mentesek 
-Taxă vânzători ambulanţi- Alkalmi eladói illeték   500.000 lei / zi 
-Taxă paza obştească – vagyonvédelmi  illeték       35.000 lei / luna/ casa – havonta házanként                                                 
- Salubritate , szeméthordás – persoane fizice -magánszemélyek 25.000 lej/hó/ ház   lună/ casă 
                                         - persoane juridice - jogi személyek 50.000 lej/hó/ ház 
- Taxă apă  - Vízdíj    -  15.000 lei / mc 

Localitate- Hely-
ség 

Nuntă- Lakodalom Logodnă- Eljegyzés Sala mică -Kisterem 

Cetariu 3.500.000 2.500.000 2.000.000 

Tautelec 2.000.000 1.500.000 - 

Sisterea 3.000.000 1.500.000 - 

Susturogiu 1.800.000 1.300.000 - 

Localitate- Hely-
ség 

Nuntă- Lakodalom Logodnă- Eljegyzés Sala mică -Kisterem 

Cetariu 6.000.000 3.500.000 3.000.000 
Tautelec 3.000.000 2.500.000 - 

Sisterea 4.000.000 2.500.000 - 

Susturogiu 2.800.000 2.300.000 - 



A Mikulás legenda eredete 
 

    Szent Miklós püspök a IV. században élt, és több 
legenda is fűződik az alakjához. Az nevét őrzi Miku-
lás. Egy ízben egy szegény nemes embernek segített, 
aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert képte-
len volt a hozományukat előteremteni. Szent Miklós 
három zsák pénzt dobott be az ablakán. Így mind-
egyik kisasszony megülhette lakodalmát. 
    A gyerekek persze tudni szeretnék, mit csinál a 
Télapó, amikor nem ajándékot osztogat. Megszületett 
a Mikulás-legenda, mely szerint a finn Lappföldön 
lakik. Egész pontosan Korvatunturin, azaz Fülhegyen. 
A nyúlfülre emlékeztető kopár hegy tulajdonképpen a 
Mikulás füle, aki azt hallgatja, jól viselkednek-e a 
gyermekek. Csapatnyi manó veszi körül akik segítnek 
neki. 

   Hívják Mikulásnak, Santa Clausnak, Father Christmasnak, Pére Noelnek és még vagy féltucat egyéb néven. 
A piros köpenyes, hófehér szakállú öregúr régóta hordja az ajándékot a gyerekeknek - egyes országokban név-
napján, december 6-án, másutt pedig karácsony este. 
   Az amerikai és a kanadai gyerekek levélben kérnek tőle ajándékot. Áruházak bérelnek fel alkalmi Mikuláso-
kat, akik “felveszik” a kicsiktől a megrendeléseket. Karácsony este aztán megérkezik Santa Claus rénszarvas 
vontatta szánon, és a gyerekek zoknijába édességet, gyümölcsöt, apróbb ajándékokat tesz. 
   A briteknél ugyanezt a szakállas urat Father Christmasnek, azaz Karácsony Apónak hívják.  
   Franciaországban a gyerekek a kandalló elé teszik a cipőjüket, és a Pére Noeltől kapják az ajándékot.  
   Németországban Szent Miklós december hatodikán érkezik. Édességeket hoz és egyúttal összegyűjti a gye-
rekek listáit, amelyekben megírják, mit szeretnének 
kapni karácsonyra. Jóllehet a Christkindl (Kis Jézus) 
a címzett, az ajándékot szenteste a Weihnachtsmann 
hozza. 
   Hollandiában, Belgiumban és Luxemburgban szin-
tén december hatodikán érkezik a Mikulás. Csak ép-
pen nem szánon, hanem csónakon, és Spanyolország-
ból. A parton fehér lóra száll, és úgy járja az utcákat. 
Szolgáját Swarte Pietnek hívják. A kéményen eresz-
kednek le, és a gyerekek cipőjébe teszik az ajándékot.  
    Dániában, Norvégiában, Svédországban is ismert 
figura a fehér szakállas öregúr. De a legtöbb gyerek 
úgy tudja, hogy egy manó “kézbesíti” a Mikulás aján-
dékait karácsony este. A dánok és a norvégok ezt a 
manót Julenissennek, a svédek Jultomtennek nevezik. 
 

                       Tóth ZS. 
" Égi úton fú a szél,  
hulldogál a hó  
nem bánja azt, útra kél  
Mikulás apó!"  
(Zelk Zoltán: Mikulás)  
 
Hívogató 

Gyere ide, Mikulás! 
Minden gyermek téged vár. 
Minden házba bekopogtál? 
Ott még egy ház vár reád. 

A kéménybe hogyan férsz be? 
Válaszolj a kérdésemre! 
Ruhád piszkos soha sem lesz 
ha lecsúszol a gyerekekhez? 

Hát ez a csomag kié lesz? 
Remélem, engem sem felejtesz. 
Mikor jössz hozzám, Mikulás? 
Hidd el, nagyon várok rád! 
 
Gerencsér Andrea, Gyõr 
 

 
Kiss Viktória: 
 
Hulló hóban 
 
Szent Miklós a hulló hóban 
puttonyával körbe jár, 
s bekopogtat minden házba, 
minden kisgyereket megtalál. 
Fehérség a puszta tájon 
s minden csupa rónaság,  
csak Télapó jön, hosszú, 



Januári népszokások 
  
     Az év első hónapja rengeteg meglepetést tartogat mindenki számára. Ha kíváncsi vagy, hogy régen a nagy-
papa, hogyan tájékozódott pl.: az időjárás alakulásáról, vagy hogyan adhatta férjhez anyukádat, csak hallgasd 
meg ezt az előadást, így legalább a nagypapit is hagyod nyugodtan pihenni. 
   Az első fontos szokás, amely számodra némi szomorúságot rejt, január 6. Vízkereszt, a karácsonyfa lebon-
tásának napja. A nyugati egyházak erre a napra teszik a Háromkirályok látogatását is a kis Jézusnál. A januári 
hideg eléggé csípős tud lenni, a sál, sapka, kesztyű mindenféleképpen elkél. 
   Január 13-án, Veronika napján azonban nem árt még vastagabb gúnyát magunkra húzni, hiszen úgy tart-
ják, hogy ez az év leghidegebb napja. 
   Sajnos ezek után sem garantált, hogy nem lesz szükséged melegebb ruhára, hiszen: "Ha Piroska napján fagy, 
negyven napig el nem hagy", mondja a népi regula. Persze még korai ezen gondolkozni, de ha szeretnéd, 
mondjuk a nővéredet férjhez adni, csak köss egy piros kendőt Piroska napján (január 13.) a nyakába, s ak-
kor biztos, hogy még ebben az évben megszerezheted a szobáját magadnak. 
    De még előtte azért azt tanácsoljuk neki, hogy Ágnes napján böjtöljön, így megláthatja, ki is lesz az ő jö-
vendőbeli hercege. A tél azonban még itt sem ér véget. 
   Január 25-én, Pál napján, ha süt a nap, még mindig ne nagyon reménykedj, hiszen sok helyen ez azt jelenti, 
hogy hosszú, hideg tél vár ránk. Ráadásul, ha még az árnyékodat is meglátod, akkor aztán már csak az április 
szabadíthat meg a télikabáttól. 
   Persze, ne feledkezzünk meg a medvéről sem, mert ő az egyetlen pozitív gondolkodású ebben a hónapban. 
Ha már megunta téli álmát és kijön a barlangjából, van némi remény a   jó időre. 
   Biztosan sokat meséltek már neked a nagyszülők arról is, hogy milyen fontos volt nekik, hogy pl. jó legyen a 
szőlőtermés, vagy hogy az állatok ne betegedjenek meg.  
   Pál és Vince napja erre is megadta a választ. Vince napjának időjárásából a bortermést szokták megjósolni, 
míg a Pál napján fújó szél szűk szénatermésre figyelmeztetett. De ha ezen a napon köd borította a tájat, akkor 
az a jószág pusztulását jelentette. 
   Most már nyugodtan felébresztheted a nagypapát és elmesélheted neki, mennyi mindent megtudtál, ráadásul 
együtt megtippelhetitek, idén mennyi ideig fog még lustálkodni a nagy barnamedve. 
 

Kányádi Sándor:  
 

Jön Január  
  

Porka havak esedeznek, 
sopánkodnak a verebek. 
Jegenyefán ócsárolják 
Januárt a zajgó csókák. 

  
De Január rá se ránt a  

fákon csárogó csókákra, 
sem a tetőn dideregve 
siránkozó verebekre. 

  

Azért van a csűrön cserép, 
bújjon alá, aki veréb,  

s a füstölgő kémény mellett, 
aki csóka, melegedhet. 

  
Jön Január, megy Január, 
kinek-kinek kedvébe jár, 

szánkót csusszant, ródlit lódít,  
gyermekekkel hógolyózik. 

  
A kucsmáján, lám, mit látok, 

egy korai hóvirágot. 
Sorra sétál minden házat, 
s boldog újévet kívángat.  

Kányádi Sándor 
Új esztendő 

  
Új esztendő, új esztendő, 

nem tud rólad a nagy erdő, 
sem a hó alatt a határ, 

sem a határ fölött szálló 
árva madár. 

  
Új esztendő, új esztendő, 

nem volt a nyakadban csengő, 
nesztelenül érkeztél meg, 

lábad nyomát nem érezték  az ösvények. 

  
Csak a hold, az elmerengő, 

csak a nap, az alvajáró, 
jelezték, hogy újra megjő 

éjfélkor az esedékes 
új esztendő. 

  
Csak mi vártunk illendően, 
vidám kedvvel, ünneplőben, 
csak a népek vártak téged, 
háromszázhatvanöt napi 

reménységnek. 



FERTŐZŐ GYERMEKBETEGSÉGEK 
 
        Az elmúlt hetekben, hónapokban felröppent a hír miszerint megyénket rettegésben tartja a kanyaró, a 
bárányhimlő és a rózsahimlő. Nagyon sok gyerek és felnőtt esett áldozatául,  amit sajnos a fiatal tapaszta-
latlan gyerekorvosok nem ismernek fel , mivel gyakorlati ismereteik hiányosak, sőt félrekezelik  a túl ada-
golt  antibiotikumokkal, ami nagyon veszélyes. 
    Az utóbbi évtizedben nagyon ritkán fordult elő, vagy egyáltalán, szinte nem létező betegségként kezel-
ték, éppen ezért nagy riadalmat keltett az orvostársadalomban is, mikor kiderültek az első konkrét esetek.  
    Ezekről a betegségekről bővebben  informálta lapunkat Dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus es  
dr. Crisan Roxana háziorvos. 
 
KANYARÓ (MORBILLI) 
 
      Erősen ragályos gyermekbetegség, a fertőzés közvetlen érintkezés vagy a betegek által kilélegzett 
kórokozokkal telitett levegő által terjed. A világ egyik legelterjedtebb betegsége, bár a létező védöoltással 
lényegesen csökkentették a betegséget, valamint a szövődmények számát. A legtöbb beteg teljesen fel-
épül, de bizonyos esetekben szövődmények léphetnek fel, légúti fertőzések, tüdőgyulladás vagy középfül-
gyulladás. A kanyaró felszámolására új reményekkel kecsegtetnek a jobb minőségű, hőállóbb és tartósabb 
védekezést biztosító új oltóanyagok. Az ún. kétdózisú stratégia lényege pedig az, hogy a második oltásnak 
nem a "kihunyó" stratégia felélesztése a célja, hanem - amennyiben az első oltás valamiért elmaradt - a 
tartós védettség biztosítása. Ez a módszer terjedt el egyébként egész Európában, így Magyarországon is. 
Magyarországon 14 hónapos korban oltják a gyermekeket ellene, egyéves korukig általában védettséget 
élveznek, amelyet az anyjuk révén szereztek. 95%-ban hatékony védelmet biztosítanak 
   A kanyarónak Magyarországon a fiatalabb szülők - de az ifjabb orvosok is - alig ismerik a tüneteit. Pe-
dig nem is oly rég még rengeteg magas lázú, bedagadt szemű, jellegzetes kiütésű gyermek nyomta az 
ágyat. A kötelező kanyaró elleni oltás óta alig regisztrálnak nálunk friss megbetegedést. Ám a világsta-
tisztikák nem ennyire örvendetesek. 
   Tüneteiben barnásrózsaszín, enyhén kiemelkedő kiütések jelennek meg a fülek mögött, mely a betegség 
negyedik napján az egész testre kiterjed. Száraz köhögéssel kezdődik a kiütések megjelenése előtt pár 
nappal. A szem fájó, vörös vagy elnehezült. A gyermek bágyadt, rosszul érzi magát, Koplik-féle fehér fol-
tok jelennek meg az orcák belsején. 
    A betegség lappangási ideje 12 nap, de előfordulhat, hogy 10-15 napig is elhúzódhat.     A legtöbb eset-
ben kanyaró esetében az ágyban fekvés az egyik terápiás mód. Mindaddig mÍg lázas a beteg, pihentetni 
kell a gyermeket. Ha szükséges előirt mennyiségben lázcsillapítót adjunk neki. 
   Azonnal orvoshoz kell fordulni, amint észleljük a kanyaró tüneteit gyermekünkön, hogy az orvos az 
esetleges szövődményeket kizárhassa. Ezeket antibiotikummal kezeli az majd. A kanyaróból történő fel-
gyógyulás rendszerint teljes.   
    A kanyaró tünetei 7-14 nappal a fertőzés után kezdődnek. A fertőzött személyben először láz, nátha, 
torokfájás, elfolytott köhögés és a szemek belövelltsége jelentkezik. Kettő- négy nappal később kicsi fe-
hér foltok jelennek meg a szájban.                                                     
   Az enyhén viszkető kiütések a tünetek megjelenését követő harmadik- ötödik napon jelentkeznek. A 
kiütések a fülek előtt és alatt és a nyak oldalán kezdődnek, szabálytalan, lapos, vörös mezők formájában, 
amelyek még tovább nőnek. A bárányhimlő fertőző, jellegzetes viszkető kiütéseket okozó vírusbetegség, 
melynek során csoportokban kicsiny, lapos vagy kiemelkedő foltok, majd folyadéktartalmú hólyagok és 
pörkök jelennek meg.             
    A tünetek a fertőzés után 10-21 nappal jelentkeznek. Tíz év feletti gyermekekben az első tünetek az 
enyhe fejfájás, alacsony láz és rossz közérzet. Fiatalabb gyermekekben ezek a kezdeti tünetek általában 
nem jelentkeznek. Kb. 24-36 órával az első tünetek megjelenése után kicsiny, sima, vörös foltos kiütések 
jelennek meg. A rózsahimlő fertőző, enyhe tünetekkel, így izületi fájdalommal és kiütésekkel járó vírusos 
megbetegedés. A tünetek kb. a 14-21 nappal a fertőzés után kezdődnek. Gyermekekben a betegség egy-
ötnapos enyhe rosszulléttel, a nyak és a tarkótáj nyirokcsomóinak duzzadásával és esetleg izületi fájdal-
makkal kezdődik. A torok nem fájdalmas, de a betegség elején vörös lesz. Ezek a kezdeti tünetek esetleg 
nagyon enyhék vagy egyáltalán meg sem jelennek serdülőkben és felnőttekben. A kiütések az arcon és a 
nyakon is kialakulhatnak, majd gyorsan terjednek a törzsre, a karokra és a lábakra.  



 
 A BÁRÁNYHIMLŐ(VARICELLA) 
 
   A bárányhimlő - a védőoltások korában - az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség. A többnyi-
re enyhe lefolyású, jellegzetes, hólyagos kiütéssel járó, lázas megbetegedést a varicella zoster nevű vírus 
okozza. Az emberek 85-90%-a felnőttkorára átesik a fertőzésen.A betegség rendkívül ragályos. Magyar-
országon évente 60-70 ezerre tehető a megbetegedések száma, közülük csak 40 ezer a bejelentett. A bá-
rányhimlő szezonális, a téli és a tavaszi hónapokban fordul elő leggyakrabban. 
   Gyermekközösségekben járvány kialakulása sem ritka, leginkább az óvodába és iskolába kerülő gyer-
mekek vannak fokozottan kitéve a fertőzés veszélyének. 
    A vírus cseppfertőzés, a beteggel való közvetlen érintkezés, vagy váladékkal frissen szennyezett tár-
gyak útján terjed. A bárányhimlő lappangási ideje 14-21 nap, azonban fontos tudni, hogy a beteg már a 
kiütések megjelenése előtt 1-2 nappal fertőz. Ha valaki elkapta a betegséget, általában két hétig nem pa-
naszkodik, amíg a vírusok a szervezetében szaporodnak. 
   Bárányhimlős járványok kialakulása leginkább a téli és tavaszi hónapokra jellemző, lefolyási ideje 1-2 
hét. A viszkető pöttyök mellett gyakori a nem túl magas láz (37,5-38,5 °C), a gyengeség, étvágytalanság 
és hasfájás. A bárányhimlős gyermekek a viszketős hólyagok miatt igen nyűgössé, nehezen kezelhetővé 
válnak. Gyakori tapasztalat az is, hogy családon belül a másodikként megbetegedő gyermeken lényege-
sen több hólyag jelentkezik, a harmadiknak pedig már a bőre színe is alig kivehető a sok hólyag miatt. 
   A kiütések jellegzetesek. Először színes gombostűfejnyi foltok (makulák), majd göbcsék (papulák) 
észlehetők, amelyeken többnyire egy napon belül megjelennek a harmatcseppre emlékeztető hólyagok 
(vezikulák).  
   A hólyagok test szerte mindenütt, a hajas fejbőrön, a törzsön, a tenyéren, a talpon, sőt, még a nyálka-
hártyákon, például a szájban is megjelenhetnek. A szerencsések átvészelik pár tucat hólyaggal, de 4-500 
bőrjelenség sem ritka. A vezikulák bennéke két-három napon belül megzavarosodik, gennyessé válik 
(pusztula), közepe behúzódik majd pörkké szárad. A gyógyulást kimondani a pörkök leválása után lehet, 
de maguk a pörkök már élő kórokozót nem tartalmaznak. 
 
Helyes ápolás, kezelés  
    A bárányhimlős betegnek nemhogy nem szabad, hanem kell is fürödnie, pontosabban zuhanyoznia és 
utána törölközővel - dörgölés nélkül - a vizet óvatosan, de alaposan kell felitatni. A hosszas fürdőzéstől 
a hólyagok, pörkök felázhatnak és ez sem jó, tehát nem szabad, hogy a bőrt sokáig víz érje. A gyermeket 
ne öltöztessük melegen, mert a verejtékezés jobban fokozza a viszketést. 
    Mentolos hintőporral enyhíthető ez a kínzó állapot, azonban mást a kiütésekre kenni szigorúan tilos! 
A bakteriális felülfertőzés lehetősége miatt ajánlott a naponta többszöri mosakodás, a rövidre vágott kör-
mök és a tiszta, száraz ruházat. 
    A már bárányhimlős beteg gyógyszeres kezelése indokolt esetekben ún. vírusellenes készítményekkel 
(aciklovir) történik, s a kiütések megjelenésétől számított 24 órán belül mutat bizonyított hatékonyságot. 
 
Szövődmények  
   Közkeletű tévedés, hogy a bárányhimlő teljesen ártalmatlan gyermekbetegség. Szinte minden korcso-
portban és élethelyzetben okozhat problémát. 
  Kevesen tudják, hogy veszélyeztetheti a kismamák és magzatuk egészségét (végtagok fejlődési rendel-
lenessége), továbbá esetenként baktériumok által keltett felülfertőzéssel (orbánc, pyoderma vagy hólya-
gos ótvar), idegrendszeri (kisagyat érintő cerebellitis, agyvelőgyulladás, Ramsey-Hunt-szindróma, ill. 
Reye-szindróma) és súlyos légúti tünetekkel (vírus okozta tüdőgyulladás) járhat. 
   Szív-, máj- és ízületi gyulladás is előfordulhat, mint komplikáció. A betegséget közvetlenül követően 
az esetek nagy részében legyengült maradhat az immunrendszer, melynek következtében gyakrabban 
fordulnak elő bakteriális fertőzések, mint amilyen például a középfülgyulladás, tüdőgyulladás. 
    Bár gyermekkorban ritkábban jár komolyabb szövődménnyel, az újszülötteknél, tinédzsereknél, fel-
nőtteknél és sérült immunitásúak esetében a betegség lefolyása súlyosabb, akár halálos kimenetelű is 
lehet.  

Lejegyezte: Tóth Zs 



KERESZTREJTVÉNY 

 VICCEK  
 Móricka, mondd meg, mi történt 1802-ben? 

- Akkor született Kossuth Lajos. 
- Nagyon jó. És 1805-ben? 
- Akkor lett hároméves.  

 Cseng a telefon és Móricka 
 veszi fel a kagylót. 
      - Halló? 
      - Szervusz kisfiam, beszélhetnék az apukáddal? Itt 
a főnöke beszél. 
      - Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány, 
az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger?Az építke-
zésen a főnök már 10 perce nézi az egyik munkást. 
      - Te, Pisti, mit keresel? 
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas beton-
darabot. 
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, 
mire Pisti megszólal: 

        - Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a 
gerendára. 
 Nagymama, miért olyan nagy a szád? 
       - Nagymama, miért olyan nagy a szemed? 
       - Nagymama, miért olyan nagy az orrod? 
       - Jajj, Piroska, menj már innen azzal a nagyítóval! 
 Kisfiú pityereg a hentesüzlet előtt. Egy bácsi 

odalép hozzá: 
- Miért sírsz, fiacskám? 
- Anyukám leküldött vásárolni, de nem tudom, 
mit mondott. Azt, hogy Gyula, vegyél húsz deka 
csabait, vagy Csaba, vegyél húsz deka gyulait??? 
- Ez egyszerű, kisfiam! Hogy hívnak? 
- Pistike.  

 Jani bácsi az orvosnál  - Jani bácsi használt az 
erősítőszer, amit a múlt héten írtam fel magának? 
- Nem bírtam letekerni a kupakját...  
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