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Az agrárkamarák létrehozásának kivitelezéséről, 
az agrárkamara törvényéről tartottak koalíciós 
egyeztetést, melyen az RMDSZ-t Antal István és 

Kelemen Atilla parlamenti képviselők, valamint Tánczos 
Barna, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára kép-
viselte. „Mivel az utóbbi hetekben több probléma is 
adódott az agrárkamarák megszervezése, illetve a veze-
tőség megválasztása körül, ezért a szaktárca egy sürgős-
ségi kormányrendeletet készített elő, amely a végrehajtás 
megkönnyítése érdekében néhány pontosítást eszközöl 
a törvényben” – nyilatkozta kérdésünkre Antal István. 
A képviselő elmondta, az egyeztetett szöveg várhatóan 
jövő hét elején születik meg, s a szerdai kormányülésen 
el is fogadják azt. A legfontosabb döntés talán az, hogy 
az agrárkamarák vezetőinek megválasztását őszre tolták 
ki a tervezett júliusi időpont helyett, s addig a felmerülő 
finanszírozási gondokat is igyekeznek orvosolni. A tör-
vénytervezet értelmében regionális, megyei és területi 
kamarákat hoznának létre, Hargita megyében 19 területi 
kamarában igényelhetnének tanácsadást a gazdák.

hírfolyam

> Székelyföldi Bioegyesület alakult. Teg-
nap tartotta alakuló gyűlését a Hargita és 
Kovászna megyei termelőket és a biotermelés 
iránt elkötelezett intézményeket és szerveze-
teket tömörítő Székelyföldi Bioegyesület. Az 
új szervezet elnökének az alapító tagok Máthé 
Emmát, a Hargita Megyei Agrárkamara jelen-
legi igazgatóját (képünkön), míg alelnököknek 
Kozma Bélát, a Kovászna Megyei Mezőgaz-
dasági Kamara vezetőjét és Lázár Tibort, a 
Hargita megyei méhészegyesület elnökét vá-

lasztották. Mint a találkozón kiderült, a térség 
bioegyesületének bejgyezése csak első lépés volt, 
a közeljövőbeni tervekben ugyanis egy olyan – 
az egyesület tulajdonába levő – cég létrehozása 
is szerepel, mely a biotermelők tanúsításával, 
illetve a termékek, földminták bevizsgálásával, 
laboratóriumi ellenőrzésével foglalkozna. „A 
cél, hogy a székelyföldi biotermelők vagy átállás 
alatt álló gazdák ne kelljen emiatt rendszeresen 
Bukarestbe vagy Kolozsvárra utazzanak, szeret-
nénk, ha ezeket a minősítéseket már helyben is 
el tudnánk végezni” – mondta el az alakuló ülés 
során Márton István, a megyei önkormányzat 

vidékfejlesztési közhasznú egyesületének veze-
tője. A biotermékekkel és tanúsítványokkal kap-
csolatos elemzéseket az elképzelések alapján – a 
bioegyesületbe alapítóként belépő – csíkszere-
dai Sapientia – EMTE helyi laboratóriumában 
végeznék el. Ez egyébként korántsem szokatlan 
eljárás, hisz mint Máthé Emma  beszámolójá-
ból kiderült, a Romániában jelenleg működő 
22 biotanúsítvány kibocsátásával és minőség-
ellenőrzéssel foglalkozó cég közül egynek sincs 
saját laboratóriuma, így a gazdáktól begyűjtött 
mintákat is néha külföldi intézményeknél vizs-
gáltatják meg.

tovább apadt a munkanélküliségi ráta

Kevesebb az állástalan
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Gazdaság

az április végén jegyzett tízezer 
fő alatti, 6,69 százalékos munka-
nélküliségi rátával a válság előtti 
szintre apadt a hargita megyében 
regisztrált álláskeresők száma – 
derült ki a megyei munkaerő-elhe-
lyező ügynökség adataiból.

HN-információ

Áprilisban országos szinten 
több mint 46 ezer fővel csök-
kent a munkanélküliek szá-

ma az előző hónaphoz képest, ami a 
munkanélküliségi ráta 5,41 százalékra 
való apadását jelenti a március havi 
5,92 százalékos szintről – derült ki az 
Országos Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség (ANOFM) legfrissebb 
összesítéséből. Az ügynökség szerint 
április végén a munkanélküliségi ráta 
a tavalyi hasonló időszakhoz képest 
2,66 százalékponttal volt alacsonyabb. 
A megyei munkaerő-foglalkoztatási 

ügynökségek eddig összesen 493 438 
munkanélkülit vettek nyilvántartás-
ba, 46 228 fővel kevesebbet, mint az 
előző hónapban. A jelentés szerint a 
legtöbben Galac, Hargita, Hunyad, 
Kovászna, Szilágy és Vaslui megyében 
kerültek ki a megyei munkaerő-elhe-
lyező ügynökségek látóköréből. Har-
gita megyében így a múlt hónap vé-
gén tízezer fő alá, 9683 főre csökkent 
a regisztrált munkanélküliek száma, 

míg egy hónnappal korábban az ügy-
nökség megyénkben még több mint 
11 állástalanról tudott. Az apadás a 
munkanélküliségi rátában is meglát-
szik, mely így a március 7,62 százalék-
ról a múlt hónap végére 6,69 százalék-
ra csökkent. Ilyen alacsony szinten a 
munkanélküliségi ráta megyénkben 
csak közel két és fél éve, 2008 decem-
berében volt, amikor is 6,6 százalékos 
állástalansági rátát mértek.

Állásbörzére várják a munkanélkülieket

Újabb, május havi állásbörzével várja a Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség az álláskeresőket. A ma reggel 9 órakor kezdődő állás-
börzére az intézmény csíkszeredai, Testvériség sugárúti székhelyén kerül 
sor. Az ügynökség legutóbbi, áprilisi állásbörzéjén 64 munkaadó össze-
sen 459 állásajánlata közül válogathattak a Hargita megyei munkaválla-
lók. A mostanival ellentétben, akkor három helyszínen – Gyergyóban, 
Csíkban és Udvarhelyen – tartott munkahelymustrán minden felaján-
lott állásra az érdeklődők száma alapján két jelentkező akadt.

Hirdetés

Egészség mézaromával.
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 kutatóintézetekkel, amelyek elvégzik a 
készítmények megelőző és klinikai tesztelését.

Jelenleg a romániai piacon a cég alaptermékével, 
a Promioddal vagyunk jelen, amely tartalmazza a méz 
és  összetevőinek összes tulajdonságát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgozták ki orosz tudósok. Az 

étrendkiegészítő Promiod az Ukrajna fővárosában, 
Kijevben lévő cég terméke, amely az oroszországi 
Permi város szakértői által kidolgozott különleges 
technológiáknak megfelelően készül az Európai Unió 
összes országai számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-hegységben gyűjtik 
be, nevezetesen a mézet (amely nem tartalmaz hozzá-
adott cukrot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat 
(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 
megfelelően, a Promiodnak rendkívüli hatása van. A 
Promiod természetgyógyászati termék, csak gél for-
májában létezik. Használata kötelező módon szájon 
keresztül történik, és ezzel párhuzamosan helyileg. 
Közvetlenül hat az érfalakra, s ennek következtében 
csökken a koleszterinszint, valamint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható vérkeringési zavarok megelőzé-
sében is, mint például szívaritmia, vérszegénység, magas 
vérnyomás, tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. A 
Promiod étrendkiegészítő rendkívül eredményesnek 
bizonyult a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak ese-
tében is. Továbbá a Promiod használható köszvény, 
artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A Promiod 
étrendkiegészítő szabályozza a pajzsmirigy működését. 
Hatékony lehet a cukorbetegség kezelésében is, lévén 
hogy nem tartalmaz cukrot és az alkotóelemei közt lévő 
olajok jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigyre, 
csökkentve a vércukorszintet. A termék kedvező ered-
ménnyel jár a műtétet követő állapotokban is, elősegít-
ve a hegek begyógyulását. Eredményesen alkalmazható 
szemmegbetegedésekben is, például zöldhályog, szivár-

ványhártya-gyulladás stb. A Promiod javítja a bélműkö-
dést, méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, 
mint például hólyaghurutban, prosztata-gyulladásban, 
prosztata-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat te-
rén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott a megelő-
zésben is, lévén hogy megerősíti az immunrendszert a 
vírusok okozta légúti fertőzésekkel. Bebizonyosodott, 
hogy a Promiod hatékonynak bizonyul abban az eset-
ben is, amikor homloküreg-gyulladásról, arcüreggyul-
ladásról, középfültő-gyulladásról van szó, de bizonyos 
bőrbetegségek (ekcéma, pszoriázis) esetében is haté-
konynak bizonyult. Nem feledkezhetünk meg gyulla-
dáscsökkentő hatásáról sem.

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

A Promiod természetgyógyászati termék csak egyet-
len formában létezik, gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával 
vagy postaszolgáltatások révén a cég képviselőihez for-
dulva. Óvakodjanak a hamisított termékektől!!

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

Popa Georgeta, 75 éves, Iaşi
Az elmúlt év júniusától használom a Promiod ter
mészetgyógyászati terméket, szeptembertől pe
dig külsőleg az Oda kenőcsöt is. Ez utóbbit a ge
rincoszlopom mentén egy infravörös masszírozó 
gép használatával. Jelenleg jól érzem magam, 
ugyanis eltűntek a gerincfájdalmaim, amelyeket 
a szpondilózis okozott, és nincsenek szédüléses 
rohamaim. A férjem ezelőtt két évvel vállsérülést 
szenvedett, nála is Oda kenőcsöt használtunk a ge
rincoszlop mentén és a sérült vállra. Jelenleg jól érzi 
magát. Mindketten elégedettek vagyunk az önök ál
tal 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 Promiodkúrát 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 hasnyálmirigypanaszokkal küsz
ködtem, gyakorta volt puffadásérzetem, gyo
morégésem, a vércukorszintem pedig 153 volt. 
Ajánlásra három egymást követő kúrát tartot
tam a Promiod természetgyógyászati termékkel. 
Valósággal megkönnyebbültem, a vércukorsz
intem 95re esett vissza. A többször megismételt 
laboratóriumi vizsgálatok eredményei jók vol
tak, az utóbbi időben pedig emésztési zavaraim 
sincsenek. Mindezek okán nagyon meg vagyok 
elégedve és másoknak is ajánlanám ezt a ter
méket.

2011. június 1jén, szerdán egy vásárlással, tanács
adással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemu
tatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Sepsiszentgyörgy,  Mihai Viteazul tér 15.sz.,  
Szaksz. Műv. Háza,  9–10 óra között;
Csíkszereda, Szabadság tér 16.sz.,
Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvé
riség utca 2. szám, 15–16 óra között.
Krónikus betegségekre 3 doboz, megelőzésre 2 
doboz, étrendkiegészítőként 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  


