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A lap fi zetett  hirdetéseket tartalmaz.

A lap fi zetett  
A lap fi zetett  Szegedi

Utolsó lapszámunk megjelenése óta számos pályázatot 
nyertünk, közülük nem egyet már meg is valósítottunk. 
Erről szeretnénk tájékoztatni kedves betegeinket/olvasó-
inkat az alábbiakban. 

Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban
A minőségi mintaszállítás érdekében automata pneuma-

tikus csőpostarendszer kiépítésére került sor a projekt kere-
tében. A 2,7 milliárd forint támogatás a 48 milliós csőposta-
rendszer kiépítésén túl biztosítja a 410 ágyas klinika komplex 
átalakításának több mint 1,8 milliárd forint értékű költsé-
gét, a 265 ágyas klinika bútorzatának beszerzését, valamint 
a költöztetés költségeinek fedezetét is. A 2010-ben kezdő-
dött projekt jelenleg 79 százalékos készültségi szinten áll. Az 
I. ütemében felépült és megkezdte működését a 265 ágyas 
klinikai tömb a következő részlegek beköltözésével: hemato-
lógia, invazív kardiológia, elektrofi ziológia, központi műtő, 
stroke-részleg, ambulanciák, továbbá a 410 ágyas klinika A 
és B szárnyán működő felújított intenzív osztály. 

Fejlesztések a klinikákon

Engedje meg, hogy köszöntsem Önt a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ be-
tegellátó szervezeti egységében! 

Jelen kiadvánnyal – melyet most negyedik alkalommal 
tarthat a kezében – remélhetőleg hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy a nálunk töltött idő alatt jobban megismerjen min-
ket, értesüljön a Klinikai Központ és szervezeti egységei 
működéséről, eredményeinkről, terveinkről; hogy első kéz-
ből értesüljön híreinkről, vagy segítsünk a tájékozódásban.

Kérem, fogadja lapunkat azzal az elfogulatlan jóin-
dulattal, mellyel azt mi elkészítettük Önnek. Köszönjük, 
hogy megtisztelt bennünket bizalmával, s hozzánk fordult. 
Engedje meg, hogy mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kí-
vánjak!

Prof. dr. Facskó Andrea elnök
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Tisztelt Hölgyem, Uram, 
kedves Páciensünk!

TARTÓS ÁLLAPOTJAVULÁS 
MELLÉKHATÁSOK ÉS ÁRTÓ FAKTOROK NÉLKÜL

A VarghaTerápia feltárja a kiváltó okokat, és meghatározza 
az állapotjavuláshoz szükséges életfeltételeket, hogy egészségesen 

élhesse mindennapjait. 

Mi nem a tünetekre összpontosítunk, hanem a kiváltó 
okokra és azok megszüntetésére!

Természetes gyógymódunk hosszú évek óta bizonyít, lehetőséget 
nyújt minden embernek egy egészségesebb, boldogabb élethez. 

14 egészségbiztosítóval állunk kapcsolatban! 

Évek óta küzd egészségügyi problémáival, 
de nem sikerül a tartós állapotjavulás? 

Re� exológiára épülő, komplex terápiás (egyénre szabott egészségfejlesztő, 

táplálkozástani tanácsadás, biorezonancia-vizsgálat) eljárásunk a test öngyógyító 

folyamatait erősíti, melyre a legyengült, terhelt szervezet önerőből már nem képes.

R e n d e l ő i n k  e l é r h e t ő s é g e :
6000 KECSKEMÉT, Vízöntő u. 9. • Tel.: 76/506-764, 30/944-2528

6727 SZEGED, Kálvária tér 16. • Tel.: 62/648-243, 30/372-4600
www.varghaterapia.hu

Folytatás a 3. oldalon

DR. GYETVAI TAMÁS klinikai főorvos, szemész szakorvos
• Szürkehályog-műtét rövid határidővel, speciáls műlencsékkel
• Zöldhályog-szűrés, gondozás
• Retinabetegségek műtéti kezelése
Rendelési idő: kedd 16–19 óráig 

Bejelentkezés: 30/903-5960

DR. B. TÓTH BARBARA szemész szakorvos
•  Szürke hályog • zöld hályog • cukorbetegség • látóhártya-sorvadás 

szűrése, gondozása • retinabetegségek szűrése, gondozása
Rendelési idő: hétfő 16–18 óráig 

Bejelentkezés: 30/908-2577

DR. KADOCSA EDIT fül-orr-gégész szakorvos, allergológus
Rendelési idő: szerda 17–18 óráig 

Bejelentkezés: 30/416-1879 (munkanapokon 12 után)

DR. VASADI ANNA felnőtt- és gyermekpszichiáter szakorvos
• Depresszió, szorongás, pánikbetegség, kényszerbetegség
• Gyermekkori érzelmi és magatartászavarok, autisztikus tünetek
• Egyéni és kapcsolati krízisek
Rendelési idő: csütörtök 17–19 óráig

Bejelentkezés: 30/279-9194

DR. BALOGH KÁROLY sebész és baleseti sebész szakorvos
Rendelési idő: szerda 18–20 óráig

Bejelentkezés: 30/963-5629

DR. TAJTI LÁSZLÓ ortopéd szakorvos 
Rendelési idő: hétfő 15–18 óráig

Bejelentkezés: 30/239-8886

DR. GYETVAI ANDRÁS ortopéd szakorvos
Rendelési idő: kedd 15–18 óráig

Bejelentkezés: 30/955-8446

DR. SIPKA RÓBERT klinikai főorvos, érsebész
• Rádiófrekvenciás-lézeres visszérműtét
• Esztétikus arc, orr, fül, végtag hajszálértágulat-seprűvéna kezelés
• ZONARE színes ultrahang-, Doppler-, Vein Light-vizsgálat alapján 

Bejelentkezés: 70/775-8746

Szeged, Madách u. 2. • 62/315-320, 14–19 óráig



2. oldal Szegedi Kezelő-Lap 2015. augusztus

A Klinikai Központ B Klinika Park-
jának területén új behajtási és parkolási 
rendszert vezettünk be, melynek célja, 
hogy a Klinika Park területére történő 
behajtás és parkolás hatékony és bizton-
ságos formában valósuljon meg, a par-
kolás szabályozott körülmények között 
történjen, nem akadályozva a betegellá-
tást és a mentőforgalmat.

A parkolás az első fél órában ingye-
nes, ezt követően térítés ellenében ve-
hető igénybe. Szabályoztuk azon sze-
mélyek és szervezetek körét, akik to-
vábbra is térítésmentesen hajthatnak 
be és parkolhatnak az érintett terüle-
ten, például a mozgáskorlátozott-iga-
zolvánnyal rendelkezők, illetve a tar-
tós gyógykezelésre szorulók az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően továbbra is 
ingyen parkolhatnak.

Be- és kilépési pontok a B Klinika 
Park területére:

• Gyermekklinika-sorompó: kétirá-
nyú közlekedés, elsősorban hatósági 
járművek (mentő, rendőrség, kataszt-
rófavédelem), mozgáskorlátozott-iga-
zolvánnyal rendelkezők, taxi és külsős 
(egyetemi engedéllyel nem rendelke-
ző) gépjárművek részére. Ez az áteresz-
tő pont folyamatos élőerős szolgálattal 
ellátott.

• Szikra utcai sorompó: egyirányú, 
befelé történő közlekedés, elsősorban 

egyetemi engedéllyel rendelkezők ré-
szére.

• Semmelweis utcai (Liliom u.) so-
rompó: kétirányú közlekedés, kizáró-
lag egyetemi engedéllyel rendelkezők 
részére (csak engedélyeztetett dolgozói 
kártyával használható).

• Bánomkert utcai sorompó: egyirá-
nyú, kifelé történő közlekedés, elsősor-
ban tehergépjárművek, egyéb esetek-
ben egyetemi engedéllyel rendelkezők 
és külsősök részére.

• Oldal utcai sorompó: egyirányú, 
befelé történő közlekedés, elsősorban 
tehergépjárművek, egyéb esetekben 
egyetemi engedéllyel rendelkezők és 
külsősök részére.

A be- és kiléptetés automatikusan 
történik. A területre két fizetőautomatát 
telepítettünk: a Gyermekklinika belső 
oldalán található bejárat mellé és a 265 
ágyas klinika mélygarázsához. A türel-
mi időt meghaladó bent tartózkodást 
követően a látogatók itt egyenlíthetik 
ki a parkolás során keletkezett díjat. Ezt 
követően tizenöt perc áll rendelkezésre 
a terület elhagyására (eddig az időpon-
tig nyitható a sorompó a fizetőautomata 
által kibocsátott jeggyel). A bevételt az 
egyetem a rendszer üzemeltetésére, fej-
lesztésére, a Klinika Park zöldterületei-
nek és belső úthálózatának rendbetéte-
lére, felújítására kívánja fordítani.

A Szemészeti Klinikán korszerűen 
felújított műtő, modern eszközpark és 
kiváló asszisztenciával együttműködő, 
tapasztalt mikrosebészek biztosítják a 
szürkehályogos betegek gyors, hosszas 
várakozás nélküli ellátását.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Szemészeti Klinikáján az ál-
talános szemészeti vizsgálatot követő-
en, egy hónapon belüli időpontra tud-
juk betegeinket a szürkehályog-ellenes 
műtétre előjegyezni, a műtétek többsé-
gét egynapos sebészeti ellátás keretében 
végezzük.

Általános szemészeti vizsgálatra 
idő pontot kérni hétköznap 12−15 óra 
között a 06-62/545-787 telefonszámon 
lehet.

Előjegyzéskor egy rövid betegtájé-
koztatót, beleegyező nyilatkozatot és a 
háziorvos által kitöltendő dokumentá-
ciós lapot adunk át. A műtét időpont-
jáig általános állapotfelmérés céljából 
keresse fel háziorvosát!

Az ötven kilométeres körzeten belül 
lakó, jól mobilizálható betegek számára 
is adott a lehetőség az egynapos sebé-
szeti ellátásra.

Egynapos ellátás esetén aznap korán 
reggel 6.30-kor  már a klinikánk speci-
ális részlegén kell megjelenni a műtétre 
váró betegnek, és szövődménymentes 
műtét esetén a pácienst otthonába bo-
csátjuk a műtéti nap délutánján. Más-
nap reggel klinikai kontrollvizsgálat 
szükséges.

A felmerülő kérdésekkel bizalom-
mal forduljon kollégáinkhoz, valamint 
részletes tájékoztatót olvashat a nem-
rég megújult honlapunkon, a  http://
www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/
opht/ címen.

Szürkehályog-ellenes műtét egy hónapon belül  
a szegedi Szemészeti Klinikán

Új parkolási rend lépett életbe

A Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Köz-
pont Korányi gyógyszertárában 
magas szintű szaktudással állunk a 
hozzánk betérő betegek szolgálatá-
ba. Címünk: 6720 Szeged, Korányi 
fasor 8. Amennyiben telefonon kí-
ván megszólítani bennünket, hívja a 
62/545-440-es telefonszámot.

Hétfőtől péntekig 8.00−16.00 óra 
között állunk rendelkezésre vénykö-
teles gyógyszerek kiadásával, vény 
nélkül kapható gyógyszerek, ét-
rend-kiegészítők forgalmazásával. 
Mindezek mellett kötszerek széles 
választékát kínáljuk vásárlóinknak. 
A klinikai szakrendeléseken felírt re-
ceptek beváltása mellett rövid határ-
idővel vállaljuk magisztrális (gyógy-
szertárban készülő) készítmények 
elkészítését.

Kérjük kedves betegeinket, kísér-
jék figyelemmel akcióinkat!

Várjuk a klinika  
gyógyszertárába!

Ki egy, ki több napot tölt itt...
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A II. ütemben a 410 ágyas klinika 
hategységes műtőjének felújítása, az in-
tenzív osztály D szárnyának átépítése, 
valamint a Központi Sterilizáló felújítása 
zajlik. A projekt III. ütemében pneuma-
tikus csőpostarendszer kiépítése valósult 
meg, ahol a szállított tételek (vérminták, 
laboreredmények) a lehető legrövidebb 
időn belül célba érnek.

Struktúraváltás támogatása az onko-
lógiai centrum fejlesztésével 

A projekt 1 108 484 693 Ft összköltség-
gel, teljes támogatással valósul meg. Kere-
tében fejlesztik az Onkoterápiás Klinika 
sugárterápiás ellátását, hatágyas terápiás 
osztály jön létre a Nukleáris Medicina 
Intézetben, és megtörténik a moleku-
láris patológiai és immunhisztokémiai 
labor fejlesztése is. A sugárterápiás esz-
közök beszerzése közös közbeszerzési 
eljárás keretében történik, együtt a Bács-
Kiskun Megyei Kórházzal és a Békés 
Megyei Pándy Kálmán Kórházzal. Be-
szerzésre kerül egy nagy teljesítményű, 

duál-energiás lineáris gyorsító, új HDR 
aft erloading készülék, korszerű betegad-
minisztrációs rendszer, valamint integrált 
besugárzástervező rendszer. A projektben 
szereplő további három eszköz közbe-
szerzési eljárása lezárult, ennek keretében 
a digitális UH diagnosztikai berendezés, 
a nyolckapillárisos genetikai analizátor 
és az immunhisztokémiai festőautomata 
szállítása és beüzemelése megtörtént.

A sürgősségi ellátás fejlesztése 
A sürgősségi betegellátó önálló osztály 

2014. június 2-án kezdte meg működését. 
Havonta több ezer beteget lát el, a jelen-
tős számú súlyos, kritikus beteg ellátásá-
hoz modern és nélkülözhetetlen eszközök 
(perfuzorok, betegellenőrző monitorok, 
EKG-készülékek) is. A projekt összkölt-
sége 910 543 063 Ft, mely 90 százalékos 
támogatással valósul meg.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesz-
tése a dél-alföldi régióban

A Szegedi Tudományegyetem − mint 
konzorciumvezető − és tizenkét kon-
zorciumi partnere a Dél-alföldi Regio-

nális Operatív Program pályázati felhí-
vása keretében 2,549 milliárd Ft értékű 
fejlesztést hajtott végre tizennégy pro-
jekthelyszínen, öt rehabilitációs, illet-
ve hospice-területen.  A Szegedi Tudo-
mányegyetemen megvalósult fejlesztés 
keretében a pszichiátriai korai rehabili-
táció, addiktológiai korai rehabilitáció, 
pszichiátriai/addiktológiai járóbeteg-el-
látó hálózata fejlesztésére irányuló pro-
jekt megvalósítója a Pszichiátriai Klini-
ka, míg a súlyos koponya- és agysérültek 
rehabilitációját szolgáló fejlesztési projekt 
megvalósítója a Neurológiai Klinika volt. 
A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfi nanszírozásával, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támoga-
tásával valósult meg.

Fejlesztések a klinikákon
Folytatás az 1. oldalról

Csongrád megyében három gyógyszertárunkban állunk rendelkezésükre:

SZEGED, Mars tér 4. (a buszpályaudvarnál)  
Telefon: 62/550-283 • Nyitva tartás: H–P: 7–19, Szo: 7–13 óráig

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Hódtó u. 17–19.  
(a Tesco üzletsoron) 
Telefon: 62/533-960 • Nyitva tartás: H–Szo: 8–20, V: 8–19 óráig

SZENTES, Rákóczi Ferenc u. 71.
Telefon: 63/313-618 • Nyitva tartás: H–P: 7.30–19, Szo: 7.30–12 óráig

SZAKSZERŰ, UDVARIAS KISZOLGÁLÁS  
SZÉLES ÁRUKÉSZLET

INGYENES KEDVEZMÉNYKÁRTYA  •  RENDSZERES AKCIÓK


Keressen bennünket bizalommal, nekünk az Önök egészsége 

a legfontosabb!

www.drweisspatika.hu

LÁGYLÉZER KEZELÉS
Nagy teljesítményű kétsugaras pásztázó lézerkezelés

Herpesz • pattanások • hát- és derékfájás • 
ízületi fájdalmak • teniszkönyök • sportsérülések • 
reuma • lábszárfekély • égési sérülések • sarkantyú

6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. 
Mobil: 70/492-8097 • www.lezeresgyogyitas.hu
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Tényleg megelőzhető a felfekvés?

Maximális védelemre és 
kényelemre tervezve… még mielőtt baj lenne!

A felfekvéses beteg kezelése nem kis kihívást és terhet jelenthet a családtagoknak.
A váladékozó, nyílt sebek kezelése jelentősen növeli a fertőzésveszélyt. 

A ViszkoMed+ antidekubitusz termékcsalád használatával otthoni körülmé-
nyek között is megelőzhető a dekubitusz (felfekvéses) betegségek kialakulása, 
vagy gyorsabb javulás érhető el. Fontos tudni, hogy a matrac használata 
nem helyettesíti a szakszerű kezelést, de jelentősen lecsökkentheti a betegek 
gondozására eltöltött időt, így az ápolási költségek is jelentősen csökkenhetnek, 
beleértve a kötszer- és gyógyszerkiadásokat is.

A ViszkoMed+ matrac speciális szerkezetének köszönhetően felveszi a rajta fek-
vő alakját, a testre ható nyomás akár 50–70%-kal csökken. A szövetek és hajszál-
erek oxigén- és vérellátása jelentősen növekszik.

A matrac strapabíró, kezelése és a huzat tisztítása rendkívül egyszerű, mindenki 
számára kényelmes, nyugodt alvást biztosít.

Tov ábbi  in for mác i ókat  ké r j e n  köz v e t l e nü l  a  g y ár tótó l :

Vörös Kft . (Kiskunfélegyháza)
Értékesítés: Jancsik Péter • Tel: 06-20-447-1677, 06-70-492-7189

E-mail: info@viszkomed.hu

Miért a ViszkoMed+ antidekubitusz 
matrac a hatékony választás?

Minősített orvostechnikai eszköz. 
Otthoni használattal megelőzhető a felfekvések 
kialakulása.
Mert klinikai vizsgálatok, mérések igazolják.
Nincs mellékhatás.
Kórházi osztályokon is használják.
A súlypontokra ható nyomást csökkenti, fokozva a 
szövetek vér- és oxigénellátását.
Csökkennek az ápolás költségei.
Nincsenek meghibásodó alkatrészek.
Speciális huzata biztosítja a szövetek levegőzését, 
bőrbarát, antibakteriális, fungicid, atkamentes.
Egyedi méretben is rendelhető.
Egészségpénztárban elszámolható.

ViszkoMed+ 2 az 1-ben antidekubitusz matrac 

Tényleg megelőzhető a felfekvés?

kényelemre tervezve… még mielőtt baj lenne!

Rendelés helye:
Szeged, Boldogasszony sgt. 17.

Ideje: hétfô, péntek 18–19, 
szerda 15–17 óráig

Bejelentkezés: 30/738-3356
E-mail: faboeva.dr@gmail.com 

www.nyugidoki.hu

Dr. Fabó Éva
pszichiáter szakorvos

PSZICHIÁTRIAI
MAGÁNRENDELÉS

20/999-5678
BÉRLÉS

•
ADÁSVÉTEL

•
SZERVIZ

Válassza az 
egészséget!

A Bihar hegységben, kézzel szedett gyógynövényekből 25-féle 
gyógyteakeveréket állít össze Ion Bonchis, a bihari füvesember. 
A gyógynövényboltokban kapható termékcsalád fantázianevét 
megtudhatják, ha megfejtik rejtvényünket.

Megfejtéseiket a tea@csabaibioklinika.hu e-mail címre várjuk. 
A megfejtők között három immunerősítő gyógyteakeveréket sor-
solunk ki.
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RÁDIÓFREKVENCIÁSLÉZERES VISSZÉRMŰTÉT
Gyógyulás járó betegként, fájdalommentesen, vágás nélkül.
Esztétikus arc, orr, fül, végtag hajszálértágulat-seprűvéna 
kezelés helyi érzéstelenítésben, rádiófrekvenciával, habscleroterápiával. 

AXA, Aranykor, Generali, MKB, Navosz, OTP, Honvéd, Vasutas stb. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS. 
ZONARE színes ultrahang-, Doppler-, Vein Light-vizsgálat alapján. 

SZEGEDEN:  Dr. Sipka Róbert • klinikai főorvos, érsebész
www.ersebesz.info • Bejelentkezés: 70/775-8746

VISSZÉRKONTROLL
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Gyógyuljon Mátraderecskén a MOFETTÁBAN!
A mofetta geológiai törésvonalakra épült, a feltörő gáz széndioxid tartalma 85 tf. százalék körü-

li, radon tartalma magas. Alkalmas a végtagok verőér-, visszér- és nyirokér idült betegségei-
ben, cukorbetegséghez társuló szövődmények kezelésében, helyreállító érműtét, 

szimpatektómia, katéteres értágítás, stent beültetés után. Műtétre nem 
alkalmas esetekben is kedvező hatású. Meggyőzőek a Raynaud szin-

dróma kezelésében észlelt pozitív eredmények. A 
kezelések TB támogatással is igénybe vehetőek!

Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő
3246 Mátraderecske, Mátyás király u. 19/a. • Tel.: 36/576-200  

E-mail: mofetta@mofetta.eu  •  www.mofetta.eu
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SL-30
77 000.- Ft

SL-150
189 000.- Ft

SL-500
399 000.- Ft

Tel.: +36 30 421-5883 • E-mail: informacio@safelaser.info
www.csaladbaratlezer.hu

A gyógyító lézerek
új generációja

Forradalmi újítás az otthon is használható, családbarát 
lézer. Amikor egy Safe Laser készüléket használunk

Orvostechnikai eszközök

• Fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés
• Biostimuláció: a szervezet öngyógyító képességének fokozása
•  Mozgásszervi panaszok: ízületi-, izom- és ínsérülések, krónikus 

ízületi gyulladások, porckopás, sportsérülések
•  Bőrproblémák: ekcéma, bőrgyulladások, övsömör, lábszár-

fekély, sebek, vágások, horzsolások, duzzanatok, égési 
sérülések kezelése
•  Fülpanaszok: gyulladás, fájdalom, viszketés, 

fülcsengés
•  Fogászati problémák: fogínysorvadás és 

-vérzés, fogfájás, gyulladás...
•  Allergia, aszthma, szénanátha, légúti 

gyulladások
• Visszerek, gyulladt aranyeres csomók
•  A bőr öregedésének lassítása, a ráncok 

fi nomítása, kollagén termelés, rugal-
masság növelése

A fent felsorolt jótékony hatások 
nem mindegyik készülékre jellem-
zőek, ezért kérje részletes tájékozta-
tónkat a lenti elérhetőségeken.

 az egészség velünk van!

Kiadja a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft . • Engedély szám: 163/0918/2/2010 • Fele-
lős kiadó-szerkesztő: Gy. Nagy Ágnes • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Zrt., 6729 
Szeged, Szabadkai út 20. • Vezérigazgató: Szabó Ferenc • Megjelenik 150 000 példányban • 
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Szegedi

Kapcsolja össze a pihenést, szórakozást és gyógyulást!

„Nálunk természetesen gyógyulhat”

AKUPUNKTÚRA ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI 
CENTRUM

7 8 1 5  H a r k á n y,   A d y  E .  u .  3 4 / A

Kénes gyógyfürdő, wellness-fürdő, szauna, akupunktúra, 
gyógymasszázs, gyógytorna, homeopátia, elektroterápia, 
vízalatti masszázs.

Különösen ajánlott a reumatikus 
ízületi és izombántalmaknak 
és általában a mozgásszervek 
betegségeinek, a fejfás és egyes 
bőrbetegségek (pikkelysömör), 
nőgyógyászati betegségek, 
allergiás kórképek, emésztőszervi betegségek, de számos más 
betegség, kóros állapot és egészségügyi probléma kezelésére, 
rendezésére.

Információ: www.meridianharkany.hu
30/226-3687 • thermalhotel@meridianharkany.hu


