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Ez a méret hasznos, ha egy 
kis vázmérettel rendelke-
ző mountain bike még túl 

nagy, de a lurkó már „nagybicikli-
re” vágyik. Az esetek többségében 
viszont a 24”-es kerékpár kihagy-
ható: egy kicsit kinőtt 20”-esról 
egy 14-15” vázmérettel rendelke-
ző szabványos kerékméretű MTB 
már elfogadható kompromisszu-
mot jelent. Érdemes ezen a pon-
ton leszögezni, hogy a rossz mé-
retválasztásnak számos hátulütő-
je van, bizonyos esetekben pedig 
egyenesen balesetveszélyes a túl 
nagy kerékpár. A szülők gyakran 
vásárolnak a gyermeknek azzal a 
felkiáltással, hogy „Majd belenő!” 
Ez minden bizonnyal így lesz, de 
mi van addig? Egy számmal na-
gyobb cipő vagy kabát nemigen 
okozhat balesetet, de egy olyan 
kerékpár, amiről a gyermek nem 
tud megálláskor biztonságosan 
leszállni vagy nem tudja átlépni 
annak vázcsövét, komoly veszély-
forrás lehet. Erre mindig ügyel-
jünk!

E dörgedelem után foglal-
kozzunk a 24”-es kerékméret 
sajátosságaival. A régebben gyár-
tott kerékpároktól eltekintve itt 
már kizárólag többsebességes, 
fokozatváltós modelleket talá-
lunk, általában a nagybicajokon 
használt abroncsfékekkel. Ezek 
a gépek már csak a kerék- és 
vázméretben térnek el MTB ro-
konaiktól. Vásároljuk őket úgy, 
ahogy magunknak vennénk egy 
kerékpárt. Mi milyent hajtanánk 
szívesen? Természetesen egy 
megbízható, pontosan működő, 
könnyű gépet, és ezt minden bi-
zonnyal tinikorban lévő gyerme-
künk is megérdemli. A beállítás 
tekintetében pedig érdemes is-
mét a fékkarral kezdeni a testre 
hangolást: állítsuk be úgy a fék-
kar kormánytól mért távolságát, 
hogy azt egy természetes mozdu-
lattal, gyorsan el lehessen érni. A 
kormány magassága, kinyúlása 
pedig mindig a hatékonyság és 
a kényelem közötti arany közép-
utat célozza meg!

hirdetés

Egészség méz aromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb természet-

gyógyászati termékeket előállító cége. Tevékenysége, 
elsődleges jelentőségű célkitűzése újabb és újabb ké-
szítmények gyártásba vétele. Ennek érdekében hozták 
létre a kutatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenységüket. 
Ugyanakkor szorosan együttműködnek élvonalbeli 
tudományos kutató-intézetekkel, amelyek elvégzik a 
készítmények megelőző és klinikai tesztelését.

Jelenleg a romániai piacon a cég alaptermékével, a 
Promiod-dal vagyunk jelen, amely tartalmazza a méz és  
összete-vőinek összes tulajdonságát. A Promiodot nyolc év-
vel ezelőtt dolgozták ki orosz tudósok. Az étrendkiegészítő 

Promiod az Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő cég termé-
ke, amely az oroszországi Permi város szakértői által kidol-
gozott különleges technológiáknak megfelelően készül, az 
Európai Unió összes országai számára.

Az összes alkotóelemeket az Urál-hegységben gyűj-
tik be, nevezetesen a mézet (amely nem tartalmaz hoz-
záadott cukrot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövis olajat 
(Hippophae rhamnoides), ciprusolajat ( Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen 
alkotóelemek közül mindegyiknek többféle jótékony 
hatása van a szervezetre, de összekombináltan,  az orosz 
tudósok által kidolgozott különleges képletnek megfe-
lelően, a Promiodnak rendkívüli hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati termék, csak gél formájában léte-
zik. Használata kötelező módon szájon keresztül törté-
nik és ezzel párhuzamosan helyileg. Közvetlenül hat az 
érfalakra, s ennek következtében csökken a koleszterol-
szint, valamint az érelmeszesedés kockázata. Hasz-
nálható vérkeringési zavarok meg-előzésében is, mint 
például szívaritmia, vérszegénység, magas vérnyomás, 
tromboflebita, visszér, visszér-gyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül eredményesnek bizonyult 
a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. To-
vábbá a Promiod használható köszvény, artrózis, reuma, 
gerincsérv stb. esetében is. A Promiod étrend-kiegé-
szítő szabályozza a pajzs-mirigy működését. Hatékony 
lehet a cukorbetegség kezelésében is, lévén hogy nem 
tartalmaz cukrot és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigyre, csök-
kentve a vércukorszintet. A termék kedvező eredmény-
nyel jár a műtétet követő állapotokban is, elősegítve 
a hegekbegyógyulását.Eredményesen alkalmazható 
szemmegbetege-désekben is, például zöld-hályog, 
szivárvány-hártyagyulladás stb. A Promiod  javítja a 

bélműködést, méregtelenítheti a májat, szabá-lyozza a 
bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedé-
sekben, mint például hólyaghurut-ban, prosztata-
gyulladásban, prosztata megnagyobbodásban, de a 
nőgyógyászat terén is. A Promiod étrendkiegészítő 
ajánlott a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az im-
munrendszert a vírusok okozta légúti fertőzésekkel. Be-
bizonyosodott, hogy a Promiod hatékonynak bizonyul 
abban az esetben is, amikor homloküreg gyulladásról, 
arcüreg-gyulladásról, középfüll-tő-gyulladásról van szó, 
de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, pszoreázis) ese-
tében is hatékonynak bizonyult. Nem feledkezhetünk 
meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok számára, akik 
egészségesek kívánnak maradni a természet erői révén, 
amelyeket tartalmaz ez a étkiegészítő.

A Promiod természetgyógyászati termék csak 
egyetlen formában létezik, a gél formájában. Beszerez-
hető a romániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy posta szolgáltatások révén a cég kép-
viselőihez fordulva. Óvakodjanak a hamisított termé-
kektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi Inté-
zet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Popa Georgeta, 75 éve, Iaşi. 
Az elmúlt év júniusától használom a Promiod ter-
mészetgyógyászati terméket, szeptembertől pedig 
külsőleg az Oda kenőcsöt is. Ez utóbbit a gerincoszlo-
pom mentén egy infravörös masszírozó gép használa-
tával. Jelenleg jól érzem magam, ugyanis eltűntek a 
gerincfájdalmaim, amelyeket a szpondilózis okozott, és 
nincsenek szédüléses rohamaim. A férjem ezelőtt két év-
vel vállsérülést szenvedett, nála is Oda kenőcsöt használ-
tunk a gerincoszlop mentén és a sérült vállra. Jelenleg jól 
érzi magát. Mindketten elégedettek vagyunk az önök 
által forgalmazott termékekkel.

Erőss Izabella, 65 éves, Pálfalva
Ischaemiás szívbetegségben, angina pectoris-
ban, magas vérnyomásban szenvedek, amit gya-
korta kísér depressziós, alvászavaros állapot. Két 
hónap során két Promiod kúrát folytattam, és 
azt észleltem, hogy általános egészségi állapo-
tom javult, helyreállt a vérnyomásom, könnyeb-
ben lélegzem. Köszönöm!

Căpuşan Florin, 60 éves, Temesvár. 
Máj, epe és hasnyálmirigy panaszokkal küsz-
ködtem, gyakorta volt puffadásérzetem, gyo-
morégésem, a vércukor szintem pedig 153 
volt. Ajánlásra három egymást követő kúrát 
tartottam, a Promiod természetgyógyászati 
termékkel. Valósággal megkönnyebbültem, a 
vércukorszintem 95-re esett vissza. A többször 
megismételt laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyei jók voltak, az utóbbi időben pedig emész-
tési zavaraim sincsenek. Mindezek okán nagyon 
meg vagyok elégedve és másoknak is ajánlanám 
ezt a terméket.

2011. május 5-én, csütörtökön egy vásárlással, ta-
nácsadással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül be-
mutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Székelyudvarhely, Városi könyvtár, 
Kőkereszt utca 2. szám, 9–10 óra között;
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza,  
Szabadság tér 16. sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  
Testvériség utca 2. szám, 15–16 óra között.
Krónikus betegségekre 3 doboz, megelőzésre 2 
doboz, étrend-kiegészítőként 1 doboz javallott. 
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–
433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 
Romtelecom hétfőtől péntekig 9-17 óra között.  
www.ro.apifito.net  

a tanácsok gazdája:
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24”-es kerékméret ambrus Erzsébet 1987-ben telepe-
dett le Magyarországon, 1995-ben 
lett magyar állampolgár. bizonyos 
romániai okiratok beszerzéséért 
igazolnia kell, hogy ő román ál-
lampolgár is, ezért szüksége van 
egy román útlevélre. szerkesz-
tőségünkhöz küldött e-mailjében 
arról érdeklődött, hogyan kaphat 
román úti okmányt, ha magyaror-
szági lakhellyel rendelkezik. kér-
désére Ştefana Mariana Gavrilă, 
a Hargita Megyei Útlevélosztály 
vezetője (képünkön) válaszol.

A román állampolgároknak sza-
bad költözködési rendszerére 

vonatkozó 2005/248-as törvény 34-
es szakasza (1)-es bekezdésének értel-
mében „az a román állampolgár, aki 
külföldön telepedett le, kérelmezhe-
ti egyszerű elektronikus útlevél vagy 
egyszerű ideiglenes útlevél kibocsá-
tását a lakhelye szerinti ország meg-
jelölésével, amennyiben a következő 
helyzetek egyikében van: 

a.) az adott ország területén leg-
alább egyéves időtartamra tartóz-
kodási jogot szerzett vagy egy éven 
belül egymást követően meghosz-
szabbították ott-tartózkodási jogát;

b.) az adott ország területén 
tartózkodási jogot szerzett család-
újraegyesítés céljából egy olyan 
személlyel, aki annak az ország-
nak a területén lakik;

c.) hosszas tartózkodási jogot 
szerzett vagy esetenként állandó 
tartózkodási jogot az adott ország 
területén;

d.) megszerezte az adott or-
szág állampolgárságát;

e.) munkavállalási jogot szer-
zett vagy beiratkozott egy köz- 
vagy magánintézménybe, azzal a 
fő céllal, hogy folytassa tanulmá-

nyait, beleértve a szakmai kép-
zést is. 

(2) Az a román állampolgár, aki 
birtokol egy bejegyzési bizonylatot 
vagy egy olyan okiratot, amely ta-
núsítja, hogy az Európai Unió vagy 
az európai gazdasági térség egyik 
országában van a rezidenciája, és ezt 
a bizonylatot vagy okiratot az Euró-
pai Unió vagy az európai gazdasági 
térség egyik országának illetékes ha-
tóságai bocsátottak ki, kérelmezhe-
ti egy egyszerű elektronikus útlevél 
vagy egy egyszerű ideiglenes útlevél 
kibocsátását, megjelölve lakhelyét 
abban az országban.”

Az ön esetében egy egyszerű 
elektronikus útlevél vagy ideigle-
nes útlevél kibocsátása érdekében 
a kérés benyújtható Románia ma-
gyarországi diplomáciai képvisele-
teihez vagy konzulátusi hivatalai-
hoz a következő dokumentumok 
mellékelésével: 

– a korábbi útlevél, amennyi-
ben az létezik;

– anyakönyvi bizonylatok ere-
detiben (születési bizonyítvány, 
házasságlevél);

– azon állam hatóságai által ki-
bocsátott okirat, ahol ott-tartózko-

dási jog alapján van a lakhelye, ezt 
az okiratot eredeti formában kell 
benyújtani a román nyelvű fordí-
tásával együtt. E dokumentumok 
között lehetnek a következő típusú 
okiratok: egyszerű útlevél; legalább 
egy évre szóló ott-tartózkodási en-
gedély; tartózkodási engedély csa-
lád-újraegyesítés céljából egy olyan 
személlyel, akinek lakhelye az illető 
állam területén van; állandó tartóz-
kodási engedély; okirat, amelyből 
kiderül, hogy annak az államnak 
az állampolgárságát megszerezte, 
amelyben a lakhelye van; munka-
vállalási engedély vagy olyan okirat, 
amelyből kiderül, hogy beiratkozott 
egy magán- vagy közintézménybe 
tanulmányai folytatása végett; tar-
tózkodási kártya eredetiben; erre 
a célra kibocsátott más írásos bi-
zonylat; bejegyzési bizonylat vagy 
más olyan okirat, amely tanúsítja 
rezidenciáját az Európai Unió egyik 
tagországában vagy az európai gaz-
dasági térség egyik tagországában.

Annak okán, hogy az ön által 
közölt adatokból az derül ki, hogy a 
születési bizonylat és a magyar ható-
ságok által kibocsátott dokumentu-
mokban következetlenség áll fenn, 
nevezetesen az Elisabeta keresztne-
vet anyanyelvi fordításban Erzsébet 
keresztnéven tüntették fel, kérése 
csak akkor fogadható el, miután az 
anyakönyvi okiratban erre a változ-
tatásra vonatkozóan megjegyzést 
jegyeznek be, az anyakönyvi okira-
tokra vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 1996/112-es törvény 
szerint. Ugyanakkor a külföldi ható-
ságok által kibocsátott házasságleve-
let be kell jegyeztetni a diplomáciai 
képviseleteknél vagy a konzuli hiva-
taloknál, vagy át kell írni a romániai 
anyakönyvi hatóságoknál.

Fogadóóra


