
Dél felôl, ha szemre veszed 
a harsányi csúcsos hegyet, 

láthatod, hogy több barázda 
van a sziklás hegybe szántva 

és kakas, bak, macska lábnyom 
látszik a hegygerinc háton. 
Lakott itt egy öreg néne,

volt egy Harka nevû lánya,
hét határba nem volt párja.
Szemet vetett rá az ördög,
éjszakánként ott lôdörgött.
Nem fogyott ki a beszédbül. 

Ha fogad a lányra vásik,
kakaskukorékolásig 

szántsd föl a harsányi hegyet!
Szólt az ördög: máris megyek!

Aranyekéjébe fogott egy macskát, 
egy kakast, meg egy kecskebakot. 

Az asszony a padláslikon

lesi-várja, ugyan bizony 
a ló patás mire végzi.

Szeme kidülledve nézi,
hogy az ördög ló halálba
már a hegyderekát járja.
Ha így nyargal, fölér jóval elôbb. 
Nosza az asszony futóra!
Tüstént szalad a tyúkólba,
kukorékol kicifrázva, 
s ahány kakas recitálja, 
még az eke elé fogott kakas is 
megszólamlodott!
Az ördög a haját tépte. 
A három állat heggyé vált, 
s az ördög, látva, hogy vesztett, 

mérgébe toppantott egyet,
lyuk támadt és elnyelte legott. 

Hol pokolra ment a földbôl
kénszagú meleg víz tört föl. 

Ismeri a harkányi gyógyvíz legendáját?
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A Harkányi gyógyfürdô-
ben nem csak a gyógyvíz spontán hatá-
sa érvényesül. Természeti adottságai
kitû nôek: kedvezô éghajlata, a gyógy-
fürdô mikroklímája és az évi 2100-
2200 napsütéses óra kiváló kiegészítôje
egy gondosan megtervezett fürdôkú-
rá nak.

A 2003-ban felújított gyógyfürdôben
egy teljesen, egy félig fedett és egy sza-
bad gyógymedence összesen 2098 m2

vízfelszínnel, 110–153 cm vízmélység-
gel 34-38 ˚C víz hôfokkal biztosítja
vendégeinknek a gyógyulást.

Mit gyógyít?

A mozgásszervi, ízületi betegségek meg-
elôzésében-gyógyításában, csontritku-
lás, krónikus nôgyógyászati gyulladások,
valamint a nyirokkeringés zavarainak ja-
vításában nagyon szép eredmények ér-
hetôk el egy-egy harkányi kúra során.

Bôrgyógyászaink kiváló eredménye-
ket értek el a pikkelysömör (psoriasis)
kezelése során a harkányi gyógyvízzel.
Nem állítjuk, hogy erre egyedül egy
harkányi fürdôkúra alkalmas, hiszen a
világon Harkányon kívül még két olyan
hely van, melyet reménykedve keres-

hetnek fel a pikkelysömörben szenve-
dôk. Ezek közül Európához legközelebb
a Holt-tenger van.

A víz összetételérôl

Az Európában egyedülálló harkányi
gyógyvíz 50-70 méteres mélységekbôl,
átlagosan 62 ˚C hômérséklettel tör a
felszínre. Ásványianyag-tartalma literen-
ként több mint 1000 mg. Gyógyásza-
 ti szempontból legjelentôsebb ásványi
anyaga a két vegyértékû kénvegyület, a
karbonszulfid (COS), amely gáz alak-
ban a vízben oldott állapotban nyomás
alatt van. A kifolyó vízben, a nyomás alól
felszabadulva azonnal bomlani kezd, át-
alakul kénhidrogéngázzá, amely jelleg-
zetes szagát adja. 

A vízben apró szemcsékben kiváló
elemi kén jól megfigyelhetô a meden-
cében is oldalfényben. Egy liter gyógy-
vízben 12 mg körüli mennyiségben
ta lálható a karbonitszulfid. Ezt a vegyü-
letet egyébként korábban nem ismer-
ték, az 1860-as években itt fedezték fel,
a gyógyvíz kémiai elemzésekor. A bôrön
át és belélegezve egyaránt igen aktívan
szívódik a szervezetbe: felszívódása száz-
ötvenszeres a négy vegyértékû kénve-
gyületekkel (szulfátokkal) szemben. 

Szervezetünkben, az ízületi porcok
felépítésében olyan szerves molekulák

vesznek részt, amelyeknek fontos eleme
a két vegyértékû kén. A mozgásszervi
betegek 90 százaléka degeneratív ízületi
és gerincbántalmakban szenved. Elsô-
sorban a teherviselô ízületek: csípôk, tér-
dek, bokák üvegporcai mennek tönkre.
A mechanikai túlterhelés (mint például
a nagy testsúly), fokozott klinikai tüne-
tekben – fájdalom, duzzanat, mozgás-
korlátozottság – nyilvánul meg. 

A porcépítô víz

A porcot alkotó kéntartalmú vegyületek
ismételt felépülésében, pótlásában jut
fontos szerephez a szervezetbe jutó kén,
amely bizonyítottan be is épül a porcok-
ba. Ez a gyógyvíz kémiai hatása. Ezenkí-
vül részt vesz még a gyógyításban a víz
felhajtóereje, a hidrosztatikai nyomás –
amelynek révén a vízben csökken a test-
súly, azaz a teherviselô ízületek terhelé-
se –, a hidrodinamikai hatás, valamint a
hôhatás. 

Gyógyulnak nálunk a krónikus nôgyó -
gy ászati gyulladásokban szenvedôk is.
Régebbi vizsgálataink szerint az itt kezelt
steril nôk 30 százaléka esett teherbe.

Megnevezés Vízkémiai adatai
(mg/l)

Kálium K+ 15,5
Nátrium Na+ 158
Ammonium NH4+ 1,88
Kálcium Ca2+ 50
Magnézium Mg2+ 11,2
Vas Fe2+ 0,01
Mangán Mn2+ 0
Lítium Li+ 0
Kationok összege 237

Nitrát NO3- 0,4
Nitrit NO2- 0
Klorid Cl- 105
Bromid Br- 0,61
Jodid I- 0,12
Fluorid F- 1,39
Szulfát SO42- 6,9
Hidrogénkarbonát HCO3- 525
Szulfid S2- 12,4
Anionok összege 652

Metakovasav H2SiO3 55
Szabad CO2 242
Szénsav
Oldott oxigén O2 Nem mutatható ki 

Összes oldott 
ásványianyag-tartalom 990

Nincs ennél kellemesebb gyógymód

Nem jönnek hiába Harkányba 
mindazok, akik gyógyulni vágynak
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Szeretettel köszöntjük a világhírû
Harkányi Gyógy- és Strandfür-
dôben, mely az év minden napján
várja Önt és kedves családját. A
fürdô 13,5 hektáros ôsparkjában
májustól októberig szabadtéri
strandmedencék, feszített víz-
tükrû uszoda, gyermekmedence
és a fôszezonban csúszda várja a
strandolás szerelmeseit.

A családi együttnapozáshoz, 
játékhoz, sportoláshoz és étke-
zés hez hangulatos, színvonalas
helyszíneket biztosítunk. Animá-
toraink programokkal várják a csa-

lád apraját-nagyját, így mindenki
megtalálhatja a maga számára leg-
kellemesebb elfoglaltságot.

Korszerû fürdô ma már aligha
mûködhet szauna, pezsgô- és
masszírozómedence, valamint
kozmetikai és masszázsszalon
nélkül, hiszen a frissítô kúrák az
általános közérzet javításán túl,
a test fiatalságának és szépségé-
nek megôrzését is szolgálják.
Természetesen mindez a harká-
nyi strandfürdôben is megtalál-
ható. 

Kérjük, vegye igénybe szol-
gáltatásainkat!

Várjuk a strandolás
szerelmeseit!

A sportuszoda vízfelszíne: 1050 m2

A Lepke medence vízfelszíne: 1460 m2 és 1520 m2

A gyerekmedence vízfelszíne: 220 m2



4

2011 NYARA

Harkányi 

HírFORRÁS

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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� Napolajok
� Naptejek
� BRONZOLAJ

a LEPKE 
MEDENCE
melletti 
pavilonban

� Strandcikkek
� Játékok

n Kortárs magyar design- és népi iparmûvészeti termékek!
Contemporary Hungarian products of folk arts and crafts and design!
nA Hungarian-ARTroom célja, hogy bemutassa és elérhetôvé tegye a kortárs magyar

ipar- , képzô- és társmûvészetekkel foglalkozó emberek munkáit, valamit teret kíván
adni a népi iparmûvészek képviselôinek is.

The Hungarian Artroom aims at presenting and making available the creations of artists
working in the applied, contemporary and attendant arts while, at the same time, it wishes
to provide opportunities for folk art.

Hungarian-ARTroom Kft.
www.hungarianartroom.com • info@hungarianartroom.com

Címünk: Harkány, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-30/559-1144

Nyitva tartás: délelôtt: 9–11-ig, délután: 15–18-ig

• Villányi Merlot

• Villányi Portugieser 

• Tenkes Cuveé

• Olaszrizling

• Máriagyûdi szürkebarát

• Pinot Noir

• Cabernet sauvignon

Nyitva tartás:
keddtôl péntekig: 7-tôl 16 óráig

szombaton: 7-tôl 11 óráig

Dr. Tokai Júlia
Harkány, Kossuth L. u. 42.

H.–P. (M–Fr): 8.00–14.00

Fogászati rendelés • ZahnarztpraxisTAXI Harkány
GÁL BÉLA

+36-30/956-1174
Légkondicionált

6+1 személy

Családias-Bababarát
Rózsa Sándor Vendégház
7817 Rádfalva, Petôfi S. u. 58.
Mobil: +36-20/590-0994 vagy +36-20/590-3036
E-mail: rozsasandorvh@freemail.hu • szallasinfo.hu
Nyitva: egész évben

Fekete ZsuZsanna

Pedikûr–manikûr

Bejelentkezés: telefonon

Fekete ZsuZsanna

Pedikûr–manikûr

Mobil: 06-30/630-5560

Harkány, Táncsics M. u. 17.

Bejelentkezés: telefonon

Akupunktúra – magánrendelés
Dr. Malmer Nagyezsda

Rendelés helye:Harkányi Gyógyfürdôkórház
Harkány, Zsigmondy sétány 1.

Rendelési idô: péntek 14.00–16.00
Bejelentkezés: elôzetes idôpont-egyeztetés alapján

Telefon: +36-20/669-2515

Nôgyógyászati magánrendelés
Dr. Malmer Nagyezsda

Rendelés helye:Harkányi Gyógyfürdôkórház
Harkány, Zsigmondy sétány 1.

Rendelési idô: kedd 16.00–17.00
Bejelentkezés: elôzetes idôpont-egyeztetés alapján

Telefon: +36-20/669-2515

Hagyományos kínai orvoslás

Villányi borok a termelôtôl: 
hordós és palackos minôségben

2011 -es Harkányfürdô
bora: Ördögvér

Hungarian-ARTroom 

Egész évben várjuk kedves vásárlóinkat 
a Harkányi Húsáruházba!

Cím: Harkány, Kossuth u. 14/B
Telefon: 06-20/924-6211

a 
Le

pk
e 

m
ed

en
cé

né
lKürtôskalács, 

kemencés lepény, 
milch shake, kávé, 
óriás palacsinta, 
üdítô, sör 

Részletekért hívja 
a 06-70/431-2009-es telefonszámot!

Ne szórja szét a nyaraláson készült fotóit! 
Mi albumot készítünk a legszebb pillanatokból.
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Villányi 
kirándulás

• Egyéni és csoportos 
vendégfogadás 200 fôig 
az év minden napján 
(elôre bejelentkezéssel)

• Házi készítésû hideg- 
és melegételek, 
borkorcsolyák, házi rétes

• Szálláslehetôség 
a villányi pin ce soron lévô 
borozóknál

7772 Villánykövesd, 
Pincesor 4–5., 24.

7773 Villány, 
Baross G. u. 103.

Telefon: 06-30/9027-072
Fax: 06-72/492-800

E-mail: blumpince@t-online.hu
Web: www.blumpince.hu

Térjen be hozzánk!
Villány, Baross G. u. 73/b
Telefon: 06-72/492-545

VILLÁNYI BORKÓSTOLÓ 
a Batthyány Pincében, 

a borvidék borkatedrálisában 
10–50 fôs társaság 

részére.

Tel./fax:+36-72/492-532
www.villanyibatthyanypince.hu

KÖLTÔ BORHÁZ

BORKÓSTOLÁS
BORÉRTÉKESÍTÉS

Villány, Baross Gábor u. 71.

KÖLTÔ BORHÁZ

a Batthyány Pincébôl 
• Pécs, Nagyvárad u. 11.
• Mohács, Dózsa György u. 31.
• Szigetvár, Rákóczi u. 1.
• Kaposvár, Tallián Gy. u. 7/a
• Dunaújváros, Piac tér 2.
• Székesfehérvár, Városi Piac

Villányi bor, 
jó áron!
www.villanyibatthyanypince.hu

MEDITERRÁN DESSZERTBOROK

V



DR. NAGY ZOLTÁN 
urológus fôorvos
Rendel: kedd 15–17 óráig

DR. PUSKÁS MÁRTON
bôrgyógyász szakorvos
Rendel: kedd 17–19 óráig

szombat 9–11 óráig

DR. VILÁGI SZABOLCS
szülész-nôgyógyász
Rendel: szerda 16–18 óráig
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Borszaküzlet és ajándékbolt
• Ajándéktárgyak • Borkülönlegességek, borlikôrök, bioborok
• Ôsi családi pincészet borai • Ingyenes kóstolási lehetôség!

7815 Harkány, Kossuth L. u. 46.
Nyitva: hétfôtôl szombatig 9–21-ig, vasárnap 9–13-ig

Ôsi családi 
pincészet borháza
Borkóstolás, boreladás, 
pincevacsorák,
borkülönlegességek, 
borlikôrök, bioborok

7773 Villány, Baross G. u. 50.

Nyitva: 
hétfôtôl péntekig: 9–18-ig, 
szombat: 9–21-ig, 
vasárnap: 9–13-ig
Telefon: 06-30/348-6674

www.osivinarium.info

Ha nyugalomra

vágyik, nálunk

kipihenheti

fáradalmait!

Ha igazi,
magyaros
ételekre
éhezik,
bennünk
nem fog
csalódni!

Ha kelle-

mesen sze-

retné eltölte-

ni az idejét,

nálunk lehetô-

sége van horgá-

szásra, lovaglásra.

Ha rendezvényekhez keres helyszínt, mi állunk
rendelkezésére, számíthat ránk!

Ha szereti a háziállatokat, nálunk van bôven!

7953 Gordisa külterület
lantoslovastanya.gordisa@gmail.com

Telefon: 06-70/587-7973, 06-70/779-2153
GPS: É: 45.79335 • K: 18.25125
Üdülési csekket elfogadunk!

AMETISZT ÉTTEREM
HARKÁNY, KOSSUTH L. U. 50.

06-72/279-339 • info@ametiszthotel.hu
www.ametiszthotel.hu

kedvezménykupon10
%

10%

" "

Kóstolta már 
a Tenkeshegyi marhapörköltet,

vagy a Pisztrángot 
mandulásan?

Ha nem, 
vegye igénybe a hirdetés 

10% kedvezménykuponját!
Próbálja ki a helyi specialitásokat!

Harkány legszebb 
kerthelyisége! 

VI
LLÁ

NYI BOROK HÁZA

K
EM

EN
C
ÉS

PI
NCE

A gyógyszertár négyhetente ügyeleti szolgálatot lát el.

Magánorvosi rendelôk

THERMAL BIO PATIKA
Harkány fôutcáján: Kossuth u. 14. sz.

7815 Harkány, Arany János u. 14.
Telefon: 72/480-453

Nyitva tartás: 
hétfôtôl péntekig 8–17 óráig, 

szombaton 9–12 óráig.

Nyitva tartás 
a gyógyszertár munkaidejét 

kiegészítve: 
hétfôtôl péntekig 9–18 óráig, 

szombaton 9–13 óráig.

Itt este és szombaton is 
megvásárolhatja a sürgôs láz- és
fájdalomcsillapítókat, ízületi 

és mozgásszervi sportkenôcsöket, 
valamint az egyéb gyógytermékeket, 
gyógylábbeliket, kozmetikumokat.



8

2011 NYARA

Harkányi 

HírFORRÁS

A nyaralás akkor teljes, ha a
család mellett házi kedvencünket is ma-
gunkkal visszük. Legyen külföldi vagy
belföldi úti célunk, néhány fontos dolog-
ra mindenképp gondolni kell. Például
gondoskodni kell kutyánk, macskánk
számára a megfelelô védôoltásokról, fé-
regtelenítésrôl, egyedi jelölésrôl
(mikrochip). Ha külföldre uta-
zunk, ne feledkezzünk meg
az állatútlevélrôl sem!

Miközben mi bol-
dogan nyaralunk,
kedvencünkre pa-
raziták egész hada
leselkedik. A kül-
sô élôsködôk (pl.
bolha, szúnyog,
kullancs) gyakran
okoznak fejtörést a
tulajdonosoknak. Bár
a bolhák és a szúnyogok
is számos betegség terjesz-
tôi lehetnek (galandférgesség,
szívférgesség és így tovább), mégis
talán a kullancs a legveszélyesebb. Ez a
parazita ugyanis terjeszt egy betegséget,
a babesiosist, melyet a kullancs vérszí-
vása során kapnak el állataink. A Babesia
canis nevû kórokozó a véráramba kerül-
ve a vörösvértestekben elszaporodik, s
ezek tömeges pusztulását és szétesését
okozza. Ennek több következménye is
lesz: magas láz (40-41°C), vérszegény-
ség, sárgaság, kávébarna vizelet, végül
veseelégtelenség következtében a tüne-
tek megjelenését követô néhány napon
belül az állat elpusztul. A betegség tehát
gyorsan lezajlik, így egy rövidre terve-
zett nyaralást is tönkretehet. A korai di-
agnózis és kezelés tehát nagyon fontos.
Komoly felkészültséget igényel a veseká-
rosodás mértékének felderítése. Ehhez
vérvizsgálatra, illetve hasi ultrahangvizs-
gálatra van szükség.

A betegség megelôzése elsôsorban a
kullancsok elleni védekezést jelenti.
Számtalan olyan nyakörv és rácseppen-

tô oldat (spot on) van forgalomban,
mely a kullancsokon kívül a bolhákat és
a tetveket is távol tartja. Vigyázzunk
azonban arra, hogy mit veszünk meg!
Néhány száz forintos nyakörvtôl ne vár-
junk sokat, az maximum dísznek jó. Ha
biztosra akarunk menni, kérjük ki állat-
orvos vagy gyógyszerész véleményét!

A belsô élôsködôk nemcsak kedven-
ceink életét keseríthetik meg, hanem a
miénket vagy gyermekeinkét is. Az or-
sóférgek és a galandférgek például az
emberben is súlyos betegséget okozhat-
nak. Különösen a gyermekekre kell
odafigyelni, hiszen ôk hajlamosak el-
fe lejteni a kutyasimogatás utáni kéz-
mo sást.

A fonálférgek közé tartozó szívféreg
elsôsorban a kutyák és macskák megbe-
tegedését okozhatja. A kifejlett férgek
a szívben és a nagyobb erekben élnek, s
azok végzetes károsodását okozhatják.
Fontos észben tartanunk, hogy a férge-
ket sosem lehet teljesen kipusztítani.
Mindig túléli néhány egyed a féregtele-
nítô kezelést, majd újra elszaporodik.
Ezért hangsúlyozza minden állatorvos,
hogy negyedévente ismételni kell a fé-
regtelenítô kezelést.

E s ist sehr toll, wenn man mit
seinem Hund oder Katze nach Urlaub
reisen kann. In diesem Fall sollen wir
um Paar wichtigen Dingen kümmern.
Unseren Tier soll gegen die gefährlichen
Krankheiten geimpft werden, und wenn
wir nach Ausland fahren, Petpassport
und Microchip sind auch notwendig.

Während unseres Urlaub
verschiedene Parasiten stören

unseren Lieblingen. Die
Flöhe und die Mücken
übertragen viele Krank-
heiten (Bandwurm,
Herzwurm), aber ge-
fährlichsten sind die
Zecken. Diese Parasi-
ten übertragen das so-
genannte Babesiosis.
Der Erreger zerstört die

roten Blutkörperchen,
und macht Fieber, Anämie

und Gelbsucht. Später wird
die Urine braun wie der Kaffee.

Nach zwei oder drei Tagen sterben die
Tieren wegen Nierenversagen. Weil die
Krankheit sehr schnell verlauft, brauc-
hen wir uns mit der Diagnose und Be-
handlung beeilen. Die Nieren können
mit Blutuntersuchung und Ultraschall-
diagnostik untersucht werden, danach
können wir die Behandlung anfangen.

Die Prophylaxe ist die Verteidigung
gegen die Zecken. Man kann verschie-
dene Halsbänder und Tropfen kaufen,
die nicht nur gegen Zecken, sondern
auch gegen Flöhe und Läusen verwend-
bar sind.

Die innere Parasiten wie Würmer
erkranken nicht nur unsere Tiere, son-
dern auch Menschen. Die Kinder sind
in grössere Gefahr, weil sie das Hände-
waschen nach dem Spiel mit dem Hund
oder Katze öfter vergessen. Die Würmer
können nie aus der Tieren ausgerottet
werden. Deshalb sagen die Tierärzte,
dass die Entwurmung in jeden Jahrvier-
tel wiederholt werden soll.

Gondtalan nyaralás házi kedvencünkkel

VVEETT––MMAANN  ááll llaattoorrvvoossii   rreennddeellôô
Harkány, Táncsics M. utca 2/A

Rendelési idô/Ordination: hétfô–péntek: 16–18-ig, szombat: 8–10-ig. Montag–Freitag: 16–18 Uhr, Samstag: 8–10 Uhr
Telefon: 06-30/256-1707

Szolgáltatások: belgyógyászat, sebészet, ultrahang-diagnosztika, 
labordiagnosztika, EKG, védôoltások, állatútlevél, mikrochip-beültetés
Dienstleistungen: innere Medizin, Chirurgie, Ultraschalldiagnostik, 

Labordiagnostik, Elektrokardiographie, Impfungen, Petpassport, 
Mikrochipeinzetzung

DDrr.. DDaammaacczzKKoorrnnééll

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • 
Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.,
6729 Szeged, Szabadkai út 20. Ügyvezetô igazgató: Szammer István • Megjelenik 10 000 példányban • 
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. 

Harkányi 

HírFORRÁS


