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Életfogytig tartó fegyházra ítélte 
a Cozma-gyilkosság első- és má-
sodrendű vádlottját, Raffael Sán-
dort és Németh Győzőt tegnap 
első fokon a Veszprém Megyei 
Bíróság. A harmadrendű vádlott, 
Sztojka Iván 20 évi fegyházbün-
tetést kapott.

Németh Balázs tanácsvezető 
bíró az első-, a másod- és 
a harmadrendű vádlottat 

társtettesként, több emberen elkö-
vetett emberölés bűntettének kí-
sérletében, valamint bűnsegédként 
elkövetett, életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének kísérletében 
mondta ki bűnösnek. A tanácsve-
zető bíró hangsúlyozta, hogy az 
első- és a másodrendű vádlott 
az életfogytig tartó büntetéséből a 
legkorábban 30 év múlva bocsát-

ható szabadlábra. Az ítélet sze-
rint Pál Gábor negyed- és Bihari 
Csaba ötödrendű vádlott bűnös 
társtettesként elkövetett, életve-
szélyt okozó testi sértés bűntett-
ének kísérletében, ezért előbbi-
nek 5 évet, az utóbbinak 4 évet 
kell börtönben töltenie. Gergely 
Péterné hatodrendű és Antalik 
László hetedrendű vádlottat két-
rendbeli bűnpártolás miatt vonta 
felelősségre a bíróság; az asszonyt 
4 év, a férfit 2 év 8 hónap börtönre 
ítélte.

A bíróság a vádlottakat több 
évre eltiltotta a közügyek gyakor-
lásától.

Marian Cozmát, az MKB Vesz-
prém és a román kézilabda-váloga-
tott tagját 2009. február 8-án haj-
nalban gyilkolták meg a veszprémi 
Patrióta lokál előtt.

Santosé a trófea

Története során harmadszor a 
brazil Santos nyerte meg Dél-
Amerika legrango sabb labda-

rúgó klubsorozatát, a Li bertadores-
kupát, miután a gól nélküli dön-
tetlent hozó első meccset követően 
szerdán hajnalban hazai pályán 2–1-
re legyőzte az uruguayi Penarolt. 
Az első két sikerét még 1962-ben és 
1963-ban arató Sao Pauló-i együttes 
az első félidőben nem tudta feltörni 
a rivális kiváló védekezését, a szünet 
után azonban gyorsan változott a 
játék képe. Neymar a 47. percben 
vezetéshez juttatta csapatát. A 69. 
percben Danilo révén tovább növel-
te előnyét a brazil gárda, a hajrá még-
is izgalmasan alakult, mivel a lefújás 
előtt tíz perccel Durval öngóljával 
szépített az ötszörös Libertadores-
kupa-győztes Penarol, egyenlítenie 
azonban már nem sikerült.

Elítélték a bűnösöket

Kosárlabda. A Román Kosár-
labda-szövetség tegnap szövetségi 
bürói ülést tartott. Ezen a gyűlé-
sen a legfontosabb döntés, ami a 
csíkszeredai csapat tevékenységét 
is befolyásolja, az, hogy jövőtől 
továbbra is marad a múlt évben 
megszokott idegenlégiós-szabály. 
Ennek értelmében a bírói lapra 
továbbra is öt légióst lehet felír-
ni és egy román kötelező módon 
kell játsszon. A kupában is ma-
radt a múlt idényben megszokott 
felállás: négy légióst lehet felírni 
egy lapra. A 2012/2013-as és a 
2013/2014-es idénytől kezdve 
viszont „csak” négy idegenlégióst 
lehet a lapra felírni mind a bajnok-
ságban, mind a kupában.

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 ké-
szítmények 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 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 országa 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 al-
kotóelemek 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 létezik. 
Használata kötelező módon szájon keresztül történik, és 
ezzel párhuzamosan helyileg. Közvetlenül hat az érfalak-
ra, s ennek következtében csökken a koleszterinszint, vala-
mint az érelmeszesedés kockázata. Használható vérkerin-
gési zavarok megelőzésében is, mint például szívaritmia, 
vérszegénység, magas vérnyomás, tromboflebita, visszér, 
visszérgyulladás. A Promiod étrendkiegészítő rendkívül 
eredményesnek bizonyult a migrénes fejfájás, az izom-
fájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod használható 
köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza a pajzsmirigy mű-
ködését. Hatékony lehet a cukorbetegség kezelésében is, 
lévén hogy nem tartalmaz cukrot és az alkotóelemei közt 
lévő olajok jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigy-
re, csökkentve a vércukorszintet. A termék kedvező ered-
ménnyel jár a műtétet követő állapotokban is, elősegítve 
a hegek begyógyulását. Eredményesen alkalmazható 
szemmegbetegedésekben is, például zöldhályog, szivár-
ványhártya-gyulladás stb. A Promiod javítja a bélmű-

ködést, méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, mint 
például hólyaghurutban, prosztatagyulladásban, prosz-
tata-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat terén is. 
A Promiod étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben 
is, lévén hogy megerősíti az immunrendszert a vírusok 
okozta légúti fertőzésekkel szmben. Bebizonyosodott, 
hogy a Promiod hatékonynak bizonyul abban az esetben 
is, amikor homloküreg-gyulladásról, arcüreg-gyulladás-
ról, középfültő-gyulladásról van szó, de bizonyos bőrbe-
tegségek (ekcéma, pszoreázis) esetében 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 az 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 fordul-
va. Óvakodjanak a hamisított termékektől!!

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

Popa Georgeta, 75 éves, 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 oko-
zott, és nincsenek szédüléses rohamaim. A férjem 
ezelőtt két évvel vállsérülést szenvedett, nála is Oda 
kenőcsöt használtunk a gerincoszlop mentén és a 
sérült vállra. Jelenleg jól érzi magát. Mindketten 
elégedettek vagyunk az önök által forgalmazott ter-
mékekkel.

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 vércukorszintem 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. június 29-én, szerdán vásárlással, tanácsadás-
sal egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra 
a PROMIOD a következő helyszíneken: 

Csíkszereda, Szabadság tér 16.sz. Szakszervezetek 
Művelődési Háza, 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvé-
riség 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  


