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A masszírozás nem csak 
a közérzetet javítja
Közérzetjavító, immunerôsítô, vérke-
ringés- és anyagcsere-serkentô, ideg-
me revséget csökkentô és izomlazító,
stresszoldó hatása mellett segíti a D-
vi tamin beépülését a szervezetbe. Aján-
lott mozgásszervi megbetegedések, ge-
rincbántalmak, reumatikus problémák,
allergia, asztma, krónikus nátha, túlsúly
esetén. Pozitív hatása van látásjavításra,
sportolóknál teljesítményfokozásra és a
regeneráció gyorsítására, felfrissülésre,
valamint mûtétek utáni rehabilitációra,
idegrendszeri, keringési és anyagcsere-
zavarok kezelésére. Ajánlható depresz-
sziós kezelések kiegészítôjeként is.

Szauna – méregtelenítés

A finn szaunák a szaunázás klasszikus él-
ményeit nyújtják. A kályhával felmele-
gí tett forró levegôben az emberi test 
verejtékezni kezd. Ennek hatására mé-
reganyag távozik a szervezetbôl. Az igazi
relaxációhoz általában illóolajokat és kü-
lönbözô aromákat használunk. A szauná-

ba száraz bôrrel kell belépni, mert a bôr
csak így tud igazán izzadni. A folyama-
tokat általában 15 perces részekre bont-
ják, és minden negyedóra után hideg
vízzel tanácsos lezuhanyozni. Egy alka-
lommal általában háromszor mennek
vissza a szaunába, a pihenôszakaszok-
ban ellazulás és relaxáció történik. A
szaunázás után jó hatású a hideg vizes
medence, és fontos a pihenés! A rend-
szeres szaunázás elsôsorban megelôzô és
kiegészítô szerepet tölt be, valamint hoz-
zájárul a megromlott egészségi állapot
stabilizálásához, szervezetünk ellenálló
képességének növeléséhez. Szívbete-
geknek ezt a szolgáltatásunkat nem
ajánljuk!

Szépülünk, fiatalodunk

A szaunázás során tehát fokozódik a
szervezetünk salakmentesítése, aktivi-
zálódik testünk immunrendszere, meg-
növekednek védekezô- és öngyógyító
erôink. Szépségünkre, bôrünkre, tes-
tünkre pozitív hatást gyakorol, ugyanis
javítja a bôr vérellátását, megszabadítja

a bôrt a szennyezôdésektôl, az elhalt
hámsejtektôl, ezáltal az „megfiatalodik”.
Lágyabb, puhább, bársonyosabb, rugal-
masabb lesz. A szauna a leghatékonyabb
fogyasztóeszköz!

Kiváló stresszoldó: a meleg hatására
bemelegednek és ellazulnak az izmok,
ízületek, megnyugszik idegrendsze-
rünk. A legjobb és legtermészetesebb
orvosság álmatlanság ellen, az izomláz
enyhítésében egyenesen verhetetlen.
Nemhiába figyelhetô meg az a tenden-
cia, hogy egyre több nagyobb vállalat,
magánkézben levô cég építtet szaunát a
dolgozói számára.

A gôzkabin boldogsághormont
szabadít fel 

A gôzkabin javítja az egészséget, és hasz-
nálata élvezetes. Kiegészítô tevékeny-
ségként különösképpen ajánlott számos
egészségügyi probléma, megbetegedés
enyhítésére, magas gôztartalmának és a
nedves hô általános hatásainak köszön-
hetôen kiváló az immunerôsítô hatása.
A gôzkabin áldásos hatá sa a meleg víz-
párán keresztül jut el szervezetünkbe. A
kabinban is lehet hûteni  a felhevült tes-
tet vízzel, vagy zuhanyzást iktathatunk a
gôzfürdô alkalmazása köz be.

A nedves hô stimulálja a vérkerin-
gést, és alaposan tisztítja a bôrt úgy,
hogy megnyitja a pórusokat, és eltávo-
lítja az elhalt hámsejteket. A bôr ettôl
puha, tiszta és selymesen sima lesz.

A meleg levegô ezenkívül nemcsak
ellazít, hanem megfelelô mennyiségû
endorfint, azaz boldogsághormont sza-
badít fel a szervezetben.

Nagy szeretettel üdvözöljük fürdônkben a strandolás szerelmeseit és
a sportolni vágyókat. Frissüljön, gyógyuljon, és felejtse el a minden-
napok rohanását! Kapcsolódjon ki ebben a szép, zöld környezetben,
a sok nyarat megért tölgyfák árnyékában, vagy vegye igénybe wellness
szolgáltatásainkat!

Tisztelt Vendégeink! 
Kedves Olvasóink!
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Termál medencefürdô

A gyógyvíz gyógyító hatásai lehetnek
mechanikai, hômérsékleti és kémiai 
hatások. A mechanikai hatás a víz felhaj-
tóereje, a hidrosztatikai nyomás. A hô-
mérsékleti hatás (32–38 °C) a keringést
és a perifériás keringést is gyorsítja, 
valamint emeli a légzési perctérfogatot.
A gyógyvíz különbözô alkotórészei kö-
zül egyesek a bôrön át, másik részük a
vérkeringésbe jutva farmatológiai tulaj-
donságaiknak megfelelôen fejtik ki ké-
miai hatásukat. 

A fürdôkúra lényegéhez tartozik a
rendszeres ritmusban megismétlôdô
küszöb alatti ingereknek a központi
idegrendszerben és ennek útján az egész
idegi hormonális rendszerben kiváltott
hatása. A gyógyvíz változást hoz a bôr
hômérsékletében, az izomerôben, az
izomkörfogatban, a vérkeringésben;
csökken az izomfájdalom, a mozgáskor-
látozottság, és apadnak az ízületi duzza-
natok. Az alkáli hidrogén karbonátos
víz, mint ahogy azt a tapasztalatok mu-
tatják, az intenzív hô és ingerhatások
összegzôdésének eredményeként reu-
más mozgásszervi betegségek, idült
gyulladások esetében is eredményesen
használható.

Termál kádfürdô

Szakképzett személyzet felügyelete
mellett gyógyvízzel töltött kádban tör-
ténik a kezelés. A meleg vízsugarat kézi
vezérléssel a test meghatározott te-
rü le teire irányítják. Ez a mélyreható 
szövetinger javítja a vér- és nyirokkerin-
gést, ellazítja és megerôsíti az izmokat.
Erôssége az elôírásnak megfelelôen vál-
toz tatható. Igen hatékony izomfájdal-
mak, ízületi problémák gyógyításában
és balesetek, mûtétek utáni rehabilitá-
ció nál.

Súlyfürdô

A gerinc kopásos, degeneratív betegsé-
geinek legfontosabb konzervatív keze-

lé si módja.
A gyógy-
v i z e s
meden-
cében,
a beteg
testsúlyától
függôen nyaki
felfüggesztéssel
vagy hónalj-megtámaszkodással tör-
té nik a kezelés, s ezenkívül a páci-
ens derekára vagy bokájára egy öv
segítségével súlyt függeszthetünk.
A gyógymód célja, hogy a csigo-
lyákat – a víz felhajtóereje által
enyhített módon – egymástól
eltávolítva, a gerincoszlo-
pot mintegy megnyújtva
lehetôvé tegyék a porcko-
rong eredeti állapotának vissza-
állítá sát.

Orvosi gyógymasszázs

A masszírozás az egyik legrégebben 
alkalmazott gyógymód. A letapadt iz-
mokat fellazítva javítja a vér- és nyirok-
keringést, fájdalomcsillapító hatása van.
Az adott területen vérbôség alakul ki,
ezáltal a bôr is több tápanyaghoz jut.
A fellazult izmokban olyan anyagok
kép zôdnek, melyek fokozzák a telje-
sí tôképességet, ellenállóbbá teszik a 
szervezetet. A bôr és az izmok rugal-
massága regenerálódik. A kezelés orvosi
utasításra történik, mindig a problémás
testrészre irányul. Hatása az egész test-
re kiterjed.

Víz alatti csoportos gyógytorna

A torna szakképzet gyógytornászok fel-
ügyeletével és irányításával történik.
Torna közben a víz felható erejének ha-
tására csökken a vízben mozgó test 
súlya, így a mozgás nem terheli az ízüle-
te ket, ezért ízületi fájdalom mellett
is alkalmazható. Azoknak is javasol-
 juk, akiknek a normál gyógytorna nem
aján lott.

Mint láthatja a kedves olvasó, a hala-
si fürdôben számtalan lehetôség nyílik a
test és lélek kényeztetésére. Válassza ki
az egészségi állapotának legmegfelelôb-
bet, gyógyuljon, szépüljön, fiatalodjon…
Érezze jól magát termálfürdônkben!

Nyitvatartási idô:
Hétfô 6.00–21.00

Kedd 6.00–21.00

Szerda 6.00–21.00

Csütörtök 6.00–21.00

Péntek 6.00–20.00

Szombat 6.00–20.00

Vasárnap 6.00–21.00

Éjszakai fürdô:
Péntek 20.30–23.00

Szombat 20.30–23.00

Gyógyulást keres? 
Nálunk jó helyen jár!
A termálfürdô jódos ásványvizét 1983-ban nyilvánították gyógyvíz-
zé, mely eredményesen alkalmazható mozgásszervi elváltozások,
idült, gyulladásos megbetegedések kezelésére. Jól alkalmazható
egyes nôgyógyászati betegségeknél, valamint törések utókezelé-
sénél. Ötféle gyógy szolgáltatást végzünk.
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A
Kárpát-medence és így
Magyarország is igen ked-
vezô hidrogeológiai gazdag-
ságot mutat. Vala m ennyi
földrajzi egység ásványvíz-

gazdagságát mennyiségi és minôségi
szempontok határozzák meg. Mennyisé-
gi mutatók alapján ezen a téren a világon
az ötödik helyen állunk Japán, Izland,
Franciaország és Olaszország után.

Hidroterápia – balneoterápia

Ásványvizeink kedvezô minôségi adott-
sága a magas hôfoknak és az elônyös 
kémiai összetételének egyaránt köszön-
hetô. A hidroterápia vagy vízgyógyászat
vízzel történô kezelést jelent, melynek
során a víz fizikai tulajdonságait hasz-
náljuk. A gyógyvízzel történô kezelést
balneoterápiának nevezzük. Ez esetben
a vízben oldott anyagok kémiai hatása is
érvényesül a víz fizikai tulajdonságai
mellett.

Már Hippokratész is alkalmazott ki-
fejezett hidroterápiás gyógymódokat. A
hazánk területén feltörô számos gyógyí-
tó hatású hôforrás, ezen a több ezer éve
lakott területen, tradicionális fürdôkul-
túra alapjait teremtette meg. Hazánk-
ban a római fürdôkultúra nyomait ma is
láthatjuk, például Aquincumban. 1818-
ban megjelent könyvében Richard
Bright angol orvos részletes leírást ad a
magyarországi fürdôkrôl. 1891-ben –
második orvostársaságként Magyaror-

szágon – megalakult a Magyar Balneoló-
giai  Egyesület.

Olaj helyett termálvíz

Kiskunhalas a Dél-Alföldön, a homok-
hátságon található, Szegedtôl 55, Kecs-
keméttôl és Bajától 60 km távolságra.
Az 1950-es évek elején folytatott olaj-
kutatások során a próbafúrások tárták
fel, hogy a város alatt elhelyezkedô víz-
érnek mekkora termálvízkészlete van.
A ’60-as és ’70-es, sôt még a ’90-es évek
folyamatos építkezése során alakult ki a
mai termálfürdô és strand . A jelenlegi
medencék vizét is a II. számú termálkút
biztosítja, amely 748–909 méter mély-
ségbôl napi 900 köbméter  48-49 fokos
vizet szolgáltat. Ez a víz hasonlóan
egyéb dél-alföldi termálvízhez, alkáli-
hidrogénkarbonátos jellegû, de jódban
is fluoridban is gazdag.

A huszadik század utolsó évtizedét és
napjainkat a medicina területén az úgy-
nevezett „bizonyítékokon alapuló” or-
voslás elterjedése és meghatározóvá 
válása jellemzi, melynek legfontosabb
üzenete, hogy csak olyan gyógymódok
kerülhessenek be az orvoslás eszköztá-
rába, melyek hatékonyságát a kor szi-
go rú követelményeinek megfelelôen
tervezett, kivitelezett és értékelt kuta-
tások és klinikai vizsgálatok igazolták.
A gyógyvízzé nyilvánítás is szigorú sza-
bályok szerint végezhetô a hazai gya-
korlatban.

Gyógyvízzé minôsítve 1983-ban

A kiskunhalasi kórház elsô reumatológus
osztályvezetô fôorvosa, dr. Báthory Gá-
bor és munkatársai tudományos vizsgá-
latainak köszönhetôen, a halasi termál-
vizet az Országos Tiszti Fôorvosi Hivatal
1983-ban gyógyvízzé minôsítette.

Az orvosi vizsgálatok alapján többek
között degeneratív ízületi kórképek,
idült gyulladásos megbetegedések ke-
zelésére, porckopásos problémákra, va-
lamint mûtéti utókezelésre javasolt. Jól
alkalmazható egyes nôgyógyászati be-
tegségeknél, valamint törések utókeze-
lésénél.

◆
A termálfürdô gyógyászati részlegén öt-
féle gyógyszolgáltatás vehetô igénybe.
OEP-támogatással reumatológiai szak-
rendelésen évente két alkalommal ren-
delhet el szakorvos gyógykúrát.

Az ötféle gyógyszolgáltatás:
01 – medencefürdô
02 – kádfürdô
04 – súlyfürdô
06 – orvosi gyógymasszázs
08 – víz alatti csoportos gyógytorna

A balneoterápia ellenjavallatai:
Általános ellenjavallatok:

– akut lázas állapot
– eszméletvesztéssel járó betegségek
– pszichózis
– krónikus, senyvesztô betegségek
– a bôr nagy kiterjedésû gyulladásos

vagy gombás elváltozásai
– fertôzô betegségek

Abszolút ellenjavallat:
– szívkoszorúér és magas vérnyomás

betegségek bizonyos esetei
– súlyos szívelégtelenség
– bizonyos légzôszervi megbetege-

dé sek
– a széklet és vizelettartás rendelle-

nességeivel járó megbetegedések
– mozgásszervi betegségek akut stádiu-

ma, akut ízületi, ideggyökgyulladás

A fedett uszodacsarnokban található
gyógyvizes termálmedencében 36 fokos
vízben fürödhetnek a gyógyulni vágyók. 

Dr. Jeszenszky Valéria fôorvos 
reumatológus és belgyógyász szakorvos

Már Hippokratész is ismerte 
a víz gyógyhatását
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Letölthetô menü: www.halas.net

EBÉDJÉT HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK!

Kiskunhalas, Bajza u. 1/a, tel./fax: 77/424-464 
Soltvadkert, Bocskai u. 2. (iskolakonyha)

E-mail: sanotikft@gmail.com

VÁLTOZATOS, FINOM, EGÉSZSÉGE
S,

KEDVEZÔ ÁRON!

Szeretettel várjuk Kiskunhalason, 
az egész évben nonstop nyitva tartó 

Betti Motel és 
Gazsó Pihenôház 

összkomfortos vendégszobáiban

elérhetôség:
6400 Kiskunhalas, Szûts József u. 4.

06-20/568-2322, 06-77/422-322 • www.bettimotel.hu

Kiskôrös, Dózsa György u. 80. 
Hétfô: 17-tôl 18 óráig. 
Kiskunhalas, Markovics Mária u. 16. 
Kedd, szerda, csütörtök: 17-tôl 18 óráigRE

N
D
EL

ÉS
: 

NÔGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Jerémiás Attila 
szülész-nôgyógyász szakorvos

Érdeklôdjenek 
a 70/639-1842-es 
telefonszámon!

Életük legnehezebb és egyben legörömtelibb 
eseményét élik át ezekben a napokban. 
Megszületett a világ legcsodálatosabb 
kisbabája, az Önök gyermeke.

Készíttessenek könyvet az ide vezetô útról!

Szedjék össze esküvôjük, a terhesség és 
a szülés legemlékezetesebb pillanatait!

A többit bízzák rám!

Ôrizzék meg ezeket a vissza nem térô pillanatokat
méltóképpen gyermeküknek és önmaguknak!
Vagy ajándékozzák meg a nagyszülôket unokájuk
születésének csodálatos történetével!

KISMAMÁKNAK – KISPAPÁKNAK

H–6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Tel.: +36-30/939-4169, +36-77/421-455. 
Fax: +36-77/421-205, +36-20/807-7222

www.csipkehotel.hu, recepcio@csipkehotel.hu

A Csipke Szálloda 
KONFERENCIATERMÉBEN vállaljuk

lakodalmak, családi és baráti 
események, üzleti rendezvények 
megszervezését és lebonyolítását.

ÉTTERMÜNK széles étel- és 
italválasztékkal, kedvezô árakkal, 
a hét minden napján menüvel várja

a vendégeket.

Kényeztesse testét és lelkét 
WELLNESS részünk alábbi 

szolgáltatásaival: 
pezsgômedence, infra- és finn 
szauna, gôzkabin, masszázs, 

SpinRacing terem.

Himalája
gyermek-sóterápia

Telefon: 
06-70/590-2710

Himalája
gyermek-sóterápia

KISKÔRÖS
MASSZÍV ÜZLETHÁZ

Petôfi tér 10.
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Az elmúlt húsz évben ötszörösére nôtt a
melanoma elôfordulási aránya. Az ózon-
tartalom egyszázalékos csökkenése a bôr-
rák elôfordulási arányának kétszázalékos
növekedését vonja maga után. Nem árt
tehát mértékletesnek lenni a napozást il-
letôen is!

Mit kell tudnunk a napfényrôl?

Az UV-A inkább barnít. Az UV-B nagy
energiájú sugár, mely gyulladást provo-
kál a bôrben. Az erôs UV-B-sugárzás
gyengíti az immunrendszert, és növeli a
bôrrákos esetek számát. Az UV-B-sugár-
zással keletkezô barnaság nem tartós,
úgyhogy nem érdemes ezt a veszélyt vál-
lalnunk. Az UV-A-sugarak hatására gyul-
ladás nélkül alakul ki a szép és tartós 
barnaság. Persze ez esetben is fontos az
óvatosság, hiszen ez a fény is ártalmas le-
het, ha túlzásba visszük. A szolárium is
UV-sugarakat bocsát ki, ráadásul sokan
élnek abban a tévhitben, hogy egy ilyen
kezelés felkészít a napozásra: pedig a leg-
több szolárium csak barnító UV-A-suga-
rakat bocsát ki, így a bôrben nem alakul
ki a természetes védelmi rendszer.

Depresszió ellen kiváló

Ez persze nem azt jelenti, hogy ne is
merészkedjünk ki a szabadba a nyári hó-
napok ideje alatt, hiszen az UV-suga-
raknak számos pozitív biológiai hatása

ismert. Ezek közül legfontosabb a D-vi-
tamin-képzés. A napfény jótékony ha-
tással van a mitesszeres, pattanásos,
szeborrhoeás, pszoriázisos bôrre. Jó ha-
tású a mérsékelt napozás a csontritku-
lás, a csontképzés zavarai, a depresszió
és az idegesség esetén is.

Ha nem voltunk elég 
elôvigyázatosak…

Mit kell tennünk napégés esetén? Java-
solt a hideg borogatás, a kellô mennyi-
ségû folyadék fogyasztása, a fájdalom-
csillapítás és a gyógyszeres kezelés. Ne
tegyünk az égett bôrre tejfölt, tojást...!
Mikor keressük fel az orvost? Csecsemô

és kisgyerek égésekor mindenképpen.
Felnôtteknél, ha az égés kiterjedt, súlyos,
vagy ha egyéb tünetek kísérik, ha szem-
fájdalom jelentkezik. Elôfordul, hogy a
napozás után csalánkiütés jelentkezik, ez
esetben valószínûleg napallergiánk van.

Összegezve a fentieket
A napégést célszerû elkerülni, mert káro-
sítja a bôrt, mely ráadásul korábban kezd
el öregedni! A fiatalabb korban elszenve-
dett leégések fokozzák a késôbbi bôrrák
elôfordulási arányát. Ezért fôleg gyerme-
keinket óvjuk a napozás ártalmaitól!

Dr. Puha Rita 

Bôrgyógyász a napozás árnyoldalairól
A tikkasztó melegben de jólesik a fürdô hûs vizébe csobbanni! Aztán leteríteni
egy pokrócot, vagy kinyitni a napozóágyat és csak feküdni, feküdni, átadva ma-
gunkat a szikrázó napsütésnek. Ez aztán a kikapcsolódás! Az igazi, gondtalan pi-
henés! Ki gondol ilyenkor a napozás veszélyeire? Hiszen olyan jólesik heverész-
ni a napon. Miért is vonnánk meg magunktól ezeket a kellemes perceket? Pedig
nem ártana óvatosnak lenni! Dr. Puha Rita bôr- és nemibeteggyógyász, koz me-
tológus szakorvos elgondolkodtató adattal kezdi tájékoztatóját.

Fürdôzôk tízparancsolata 

☀ Délelôtt 11 és délután 3 óra között ne

tartózkodjunk a napon!

☀ Fényvédô krémet használjunk legalább
negyedórával a napozás elôtt! A faktor-
szám azt jelzi, hogy hányszor hosz-
szabb idôt tartózkodhatunk a napon,
leégés nélkül.

☀ Ne csak ruhával, sapkával, de nap-
szemüveggel is védjük gyermekeinket
és magunkat a káros sugárzástól!

☀ Nagy vízfelület mellett a vízrôl visszave-
rôdô fény miatt intenzívebb az UV-su-
gárzás. A káros sugárzás az árnyékban
tartózkodókat sem kíméli.

☀ Ajkainkat is kenjük be fényvédô ajakírral!

☀ Fürdôzést követôen ismételjük meg a
fényvédô használatát!

☀ Nem szabad sminkelve napozni!

☀ Jó tudni, hogy néhány gyógyszer fény-
érzékenyítô hatással bír.

☀ Napozás után szükséges a nyugtató, na-
pozás utáni készítmények használata.

☀ Fürdôzés, napozás ideje alatt az alko-
hol fogyasztása veszélyes és tilos!
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Fedezze fel újra 
a világot!
Ha gondja van a hallásával, ha nem érti
jól mások beszédét vagy a televíziót?! 
Ne várja meg, hogy elszigetelôdjön a világtól!
Jöjjön el hozzánk, és ellenôriztesse térítésmentesen a hallását!

Szolgáltatásaink, termékeink:
–�hallásvizsgálat

– modern,�diszkrét,�könnyen�kezelhetô�digitális�hallókészülékek
– hallókészülék-elemek

– tisztítószerek,�tartozékok
– egyéni�illesztékek,�speciális�zajvédôk

– uszodai�színes�füldugók�(fülbetegségek�megelôzésére�is
– fülmonitorok

– tv-�és�telefonerôsítô�és�jelzôrendszerek

Semmelweis Kórház, Audiopont Kft.
6400�Kiskunhalas,�Dr.�Monspart�L.�u.�1.�

Hétfôtôl�péntekig:�8.00–16.00.�Tel.:�06-30/399-7886

Hörgerät Zentrum
Semmelweis Hospital, Audiopont Kft.
6400�Kiskunhalas,�Dr.�Monspart�L.�u.�1.
Montag-Freitag:�8.00–16.00

– Hörgerät�und�schwimmohrstöpsel
Mit�Sommervergünstigung!

6400 Kiskunhalas Bethlen G. tér 1.
Nyitva tartás:  hétfô–csütörtök 11–22, péntek–szombat: 11–23.

A Kovács és Társa Bt. megnyitotta ÚJ éttermét a város szívében. 
Új étlapunkat próbáltuk a vendégeink pénztárcájához igazítani. 

Kistermünkben vállaljuk kisebb rendezvények lebonyolítását. 
Térjen be hozzánk! Várjuk Önöket.

MATÉZA 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZÔ

KISKUNHALAS, Szász K. u. 11.
Nyitva: h.–p.: 9–19 óráig, szombat: 9–17 óráig

Kiskunhalas északi bejáratánál, csodálatos
környezetben található a csárda és motel.

Im nordlichen Eingang der Stadt Kiskunhalas
befindet sich in einer wunderschönen 
Umgebung das Restaurant "Sóstó Csárda".

A mûemlék csárdában a magyar konyha 
remek ízeivel várjuk kedves vendégeinket!

In unserem Restauran, das unter 
Denkmalschutz steht, erwarten wir 
unsere Gäste mit einer traditionellen 
ungarischen Küche.

Kényelmesen berendezett két- és 
háromágyas, fürdôszobás, fûthetô 
motelszobák várják a pihenni vágyókat.

Die beheizbare Holzbungalos mit 2-3 
Betten und Dusche sind bequem eingerichtet.

A kicsiket állatsimogató és játszótér várja.

Für unsere Kleinen haben wir einen Spielplatz
und Streichelzoo mit Pferden, Esel, Schafe,
Ziegen usw.

A MALOM ÉTTEREM
szép környezetben, ízletes ételekkel, 

kedves és gyors kiszolgálással 
várja vendégeit.

Asztma, allergia, légúti betegségek 
és gyulladások esetén

hatékony, mellékhatás nélküli gyógymód 
mindenki számára.

Bejelentkezés: 70/353-5300

Sóstó Csárda és Motel
Sóstó Fürdô Idegenforgalmi Kft., 6400 Kiskunhalas, Sóstó Motel

0036 77 521 400, 0036 77 521 402, 0036 77 521 403
info@sostocsarda.hu

www.sostocsarda.hu

HALAS-DENT 
FOGORVOSI GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÓ Kft.

6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
(megközelítése a kórház területén, a Csónak utca felôl)

Fogorvosi szakellátás, fogszabályozás
Rendelési idô: hétfôtôl csütörtökig 7.30–19.30,

péntek: 7.30–12 óráig

HALAS-DENT 
FOGORVOSI GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÓ Kft.

6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
(megközelítése a kórház területén, a Csónak utca felôl)

Fogorvosi szakellátás, fogszabályozás
Rendelési idô: hétfôtôl csütörtökig 7.30–19.30,

péntek: 7.30–12 óráig
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Kullancsok által 
terjesztett kórokozók
Babéziózis, Lyme-kór, ana -
plazmózis. Ezeknek a meg-
betegedéseknek a kórokozói
külföldön is elôfordulnak.
Leggyakrabban a Dermacen-
tor reticulatus és az Ixodes 
ricinus kullancsok terjesztik. A tô-
lünk délre fekvô országokban más
kullancsok is veszélyeztethetik házi
kedvencünk egészségét, ilyen például a
Rhipicephalus sanguineus, mely az er-
lichiózis vagy a hepatozoonózis kóroko-
zóját terjesztheti. A megbetegedések
egy része akár a kutya életét is veszé-
lyeztetheti. A Lyme-kórnak humán-
egészségügyi vonatkozása is van. A 
kullancsok egyre több országban elôfor-
dulnak, és a klímaváltozásnak, valamint
az utazási szokások megváltozásának
köszönhetôen szinte bárhol és bármikor
megjelenhetnek. Nagyon fontos vek-
torszerepük felismerése és a kullancsok
elleni megelôzô kezelés folyamatos
fenntartása.

A szúnyogok is veszélyt 
jelentenek

A szívféreg és a bôrféreg rendszertanilag
egyaránt a fonálférgek közé sorolható.
Mindkettôre jellemzô, hogy terjeszté-
sükben különféle szúnyogok játszanak
szerepet (Culex, Anopheles és Ades fa-
jok). A szívféreg nemcsak a kutyában,
de a macskában és a vadászgörényben is
elváltozásokat idézhet elô. A kifejlett
férgek áldozatuk szívében és nagyobb
ereiben élnek. Kártételük következmé-
nyei nemegyszer halálosak.

A bôrféreg nevéhez híven leggyakrab-
ban a bôr alatti kötôszövetben fordul elô,
de az izompólyában és a mélyebb szöve-

ti rétegekben is megtalálható. Kártétele
kevésbé jelentôs, de mivel már emberi
fertôzéseket is regisztráltak, ezért köze-
gészségügyi jelentôségérôl nem szabad
megfeledkezni. Hazánkban és a külföldi
országokban is találkozhatunk ezzel a pa-
razitával. A szívféreg lárvális alakjaival
szemben is hatékonyan védheti kutyáját,
macskáját vagy vadászgörényét a külsô és
belsô paraziták ellen ható spot on hasz-
nálatával. Kezeltesse le kedvencét e fer-
tôzések megelôzése céljából az utazás
megkezdése elôtt egy hónappal, illetve
az alatt, majd utána is!

A Leishmaiózis kórokozóját 
lepkeszúnyog terjeszti

A lepkeszúnyogok (Phelbotomus fajok)
parányi méretû, de annál fájdalmasabb
csípésû vérszívó paraziták. Rendszerint
éjjel támadnak, mikor áldozatuk éppen
alszik. A leishmaniózis kórokozója mind
a kutyákat, mind az embert fenyegeti.
Mint ahogy a neve is utal rá (Leishmania
infantum), rendszerint a gyermekek
szenvedik el az általa elôidézett elválto-
zásokat. Sajnos azonban a legyengült el-
lenálló képességû idôs emberek életét
is veszélyeztetik ugyanúgy, ahogy kutyá-
ink sem érezhetik biztonságban magu-
kat eme lassan és alattomosan támadó

kóro kozóval szemben. A dél-
eu rópai országokban okoz-
nak komoly problémát a
lepkeszúnyogok és az álta-
luk közvetített Leishmania

kórokozó. Kutyánkat védjük
a lepkeszúnyogok ellen!

A férgek szörnyetegek

A galandférgesség megelôzését célzó
kötelezô kezelés kutyája oltási könyvé-
ben is szerepel. Nem véletlenül fordíta-
nak az állatorvosok és állattartók egyre
nagyobb figyelmet a galandférgesség el-
leni küzdelemre Európa országaiban. A
rókákban, kutyában és macskában is
megtalálható három- és öttagú galand-
féreg (Echinococcus granulosus, Echi-
nococcus multilocularis) az emberben
is elôforduló súlyos féregfertôzöttséget,
esetenként halálos kimenetelû elválto-
zásokat okozhat. A fertôzôdés létrejötte
rendszerint mosatlan élelmiszerekkel,
illetve nem megfelelô higiénés környe-
zettel magyarázható. A kutyák rend-
sze res féregtelenítésével és a higiénés 
szabályok betartásával csökkenthetô a
környezet fertôzöttsége, valamint az
emberi galandféreg-fertôzöttség kiala-
kulásának kockázata.

Mikrochip

Korábban a kutyák egyedi megjelölésén
a tetoválást értették. Manapság a mik-
rochip nyak bôre alá történô beültetése
jóval biztonságosabb, és tartósabb meg-
jelölést eredményez. Külföldi utazás so-
rán a mikrochip és az útlevél kötelezô a
kutyák, a macskák és a vadászgörények
esetében egyaránt. Elutazáskor ne fe-
ledje magával vinni kedvence útlevelét!

Dr. Aladics Sándor
állatorvos

Gondtalan nyaralás kedvenceinkkel
A nyár a kikapcsolódás, az utazások ideje. Gondolná az em-
ber: csak ki kell tárnunk gépkocsink ajtaját, s betessékelni
házi kedvencünket, „aki” örömmel befészkeli magát
megszokott helyére, s már indulhatunk is.
Nos, messze nem ilyen egyszerû a
dolgunk, ha külföldi utazásra ké-
szülünk, hiszen mindenképpen

gondoskodnunk kell kutyánk, macskánk, vadászgörényünk
külsô és belsô élôsködôk elleni védelemérôl, védôoltásáról,

valamint mikrochipezésérôl és útlevelérôl! Kezdjük
az elején! Vajon milyen ízeltlábú vektorpa-

raziták által terjesztett betegségek
fordulhatnak elô külföldi utunk
során?

Kérjen tanácsot, 
és mi segítünk!
Kérjen tanácsot, 
és mi segítünk!

DR. ALADICS SÁNDOR
Kertvárosi Állatorvosi Rendelô
6400 Kiskunhalas, Ibolya u. 11.

06-30/9482-235
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