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„Ha látják a mi fiataljaink, 
hogy messzi vidékekről 
képesek mások idejönni, 
hogy milyen nagy az ér-
deklődés az idegenek kö-
rében, talán az ő szemük-
ben is felértékelődik saját 
kultúrkincsük” – fejezte 
ki reményét a szervező. 

Körkép

hirdetés

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

gyógyászati termékeket előállító cége. Tevékenysége, 
elsődleges jelentőségű célkitűzése újabb és újabb készít-
mények gyártásba vétele. Ennek érdekében hozták létre 
a kutatási részleget, amely keretében különböző tudo-
mányágak szakértői fejtik ki tevékenységüket. Ugyanak-
kor szorosan együttműködnek élvonalbeli tudományos 
kutatóintézetekkel, 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 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 alko-
tóelemek közül mindegyiknek többféle jótékony hatása 
van a szervezetre, de összekombináltan,  az orosz tudó-
sok által kidolgozott különleges képletnek megfelelően, 
a Promiodnak rendkívüli hatása van. A Promiod ter-
mészetgyógyászati termék, csak gél formájában létezik. 
Használata kötelező módon szájon keresztül történik és 
ezzel párhuzamosan helyileg. Közvetlenül hat az érfa-
lakra, s ennek következtében csökken a koleszterinszint, 
valamint az érelmeszesedés kockázata. Használható vér-
keringési zavarok megelőzésében is, mint például szíva-
ritmia, vérszegénység, magas vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A Promiod étrendkiegészítő 
rendkívül eredményesnek bizonyult a migrénes fejfá-
jás, az izomfájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod 
használható köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. 
esetében is. A Promiod étrendkiegészítő szabályozza a 
pajzsmirigy működését. Hatékony lehet a cukorbeteg-
ség kezelésében is, lévén hogy nem tartalmaz cukrot és 
az alkotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást gyako-
rolnak a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukorszintet. 
A termék kedvező eredménnyel jár a műtétet követő ál-
lapotokban is, elősegítve a hegek begyógyulását. Ered-
ményesen alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyulladás stb. A 

Promiod javítja a bélműködést, méregtelenítheti a má-
jat, szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgy-
úti megbetegedésekben, mint például hólyaghurutban, 
prosztatagyulladásban, 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, 
arcüreggyulladásról, középfültő-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 egyet-
len formában létezik, a gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával 
vagy posta szolgáltatások révén a cég képviselőihez for-
dulva. Óvakodjanak a hamisított termékektől!!

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

Croaiţer Maria, 65 éves, Hunyad 
Április óta használom a Promiod naturista terméket, 
és nagyon meg vagyok elégedve a hatásával. Ízületi 
fájdalmaim voltak, krónikus légcsőhurut, amelyek 
mára teljesen megszűntek. Vérnyomásom 260/140 
Hgmm volt, napi 2 vérnyomáscsökkentő tablettát 
vettem be, egyet reggel és egyet este. Amióta ezt a 
terméket használom, már csak reggel kell egy tablet-
tát bevennem, de néha ezt is elfelejtem. Most a Pro-
miod naturista termékkel a vérnyomásom stabilan 
120/70. Tiszta szívből köszönöm!

Vranciu Elena, 55 éves, Reşiţa 
Az én koromban már elég sok egészségügyi 
problémával küszködöm: homloküreg-gyulladás, 
ingerlékeny vastagbél, lumbágó, középfülgyulladás, 
szívdobogás, vérnyomás-ingadozás. 2 kezelés ere-
jéig használtam a Promiod naturista terméket (2 
hónapig), naponta kétszer 1 kanállal, és azt vettem 
észre, hogy megszűnt a puffadás, energikusabb 
vagyok, elmúltak az ízületi fájdalmaim. Lefogytam 
10 kilót, csökkent a koleszterinszintem, és a vérnyo-
másom 120/70 Hgmm. Nagyon elégedett vagyok a 
termék hatásaival. Mindenkinek ajánlom!

Căpuşan Florin, 60 éves, Temesvár
Az én koromban elég sok problémám van: vissz-
erek a lábamon, rövidlátás, vizelési problémák – 
éjszakánként 4-5 alkalommal felkelek vizelni, hol 
székrekedés, hol pedig hasmenés kínoz, a vérnyomá-
som pedig nagyon magas, 200/110 Hgmm, és fára-
dékony  vagyok.  Most tartok a harmadik kezelésnél 
a Promiod naturista termékkel, és az eredmények 
nagyon jók. A visszerem több mint felére visszahú-
zodott, csökkent a fájdalom a lábamban, javult a lá-
tásom, ritkábban vizelek, javult az emésztésem, és a 
vérnyomásom 120/80mmHg. A termék nagyon jó, 
mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta!

2011. július 27-én, szerdán egy vásárlással, tanács-
adással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemu-
tatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 

Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz.,
Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Tes-
tvériség 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  

A csángó és felcsíki táncok, da-
lok, hagyományok megismerte-
tése a fiatalokkal – ez az egyik 
főbb célkitűzése a XV. Gyimesi 
Tánctábornak, hangsúlyozták a 
szervezők. A hiteles adatközlők 
tudástárából töltekező táborla-
kók néprajzi és helytörténeti elő-
adásokon is részt vehetnek.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az út menti zöldövezetben, 
lankás völgyben furulyázó 
fiatalok jelzik, jó helyen 

járunk, és a zsúfolt program, a 
meghirdetett előadások sem csak 
mutatóban voltak kitalálva, hanem 
igenis aktív képzés, ének-, tánc- és 
hangszeres zenetanulás zajlik a XV. 
Gyimesi Tánctábor berkeiben.

A vasárnapi gyülekező után 
– amelyre előzetes bejelentkezés 
alapján 170 résztvevőt vártak, de 
várakozáson felül, kétszáz táboro-
zó jött el Gyimesközéplokra – a 
megnyitóünnepséggel vágtak az 
események közepébe, és a hidegségi 
iskola gyermekcsoportjának csángó 
lakodalmas és fonó előadása után 
táncházat tartottak.

A Gyimesek-völgyében tar-
tott táborba (amelynek szervezői 
Gyimesközéplok Polgármesteri Hi-
vatala, a Tiszta Forrás Alapítvány, a 
Csángó Ifjak Középloki Közössége) 
leginkább Magyarországról jöttek 
résztvevők, kisebb létszámban er-
délyiek, de vannak érdeklődők más 
nyugat-európai országból, illetve 
Amerikából is.

„A tábor célkitűzései a tizenöt 
év alatt mit sem változtak: a csán-
gó és felcsíki néptáncok, dalok, ha-
gyományok fiatalokkal való megis-
mertetése mellett fontos szempont 
elejétől fogva, hogy a helyieknek, 
az idősebb generációnak lehetősé-
get, alkalmat nyújtsunk tudásuk 
megélésére, átadására. A hagyomá-
nyos alkalmak ugyanis, amikor ezt 
magától értetődően megtehetnék 
– lakodalmak, keresztelők, bálok, 
fonók –, átalakultak, átértékelőd-
tek” – fogalmazta meg a tábor je-
lentőségét Szalay Zoltánné Rozália 
szervező.

Mint megtudtuk, a tábor helyi 
gyermekeknek, fiataloknak ingye-
nes, hogy minél hozzáférhetőbb 
legyen számukra az, ami az övék, 
ezzel is ösztönözni szeretnék őket a 

részvételre. „Ha látják a mi fiatalja-
ink, hogy messzi vidékekről képesek 
mások idejönni, hogy milyen nagy 
az érdeklődés az idegenek körében, 
talán az ő szemükben is felértékelő-
dik saját kultúrkincsük” – fejezte ki 
reményét a szervező. 

A program szerint a szombat ki-
vételével, amikor Pálfalvy Pál veze-
tésével helyismereti túrát szerveznek 
a környező hegyekbe, a hét minden 
napján helytörténeti, néprajzi jelen-
tőségű előadásokat tartanak. Tegnap 
a magyar népi immunerősítésről tar-
tott előadást Bernád Ilona, ma Halász 
Péter a Csángók a magyar kultúrában 
címmel értekezik, de jelen lesz Kallós 
Zoltán neves néprajzkutató is, aki a 
népdalok nyomába ered, míg Kollár 
György a magyarság világtörténelem-
ben betöltött jelentőségét firtatja.

A szervező külön hangsúlyoz-
ta, mennyire hálásak az adatközlők 
készségességéért, hogy a tizenöt 
tábor mindegyikében lelkesen és 
hűen adták át tudásukat a táborla-
kóknak, ezt az évfordulós alkalom-
mal kiemelten is szeretnék kezelni.

Az egyhetes rendezvény ideje 
alatt a kisgyermekes szülőknek sem 
kell babapesztra hiányában lemon-
daniuk a közös tánc és muzsikálás 
örömeiről: a táborban egy óvó néni 
vigyáz a gyerekekre, részt vesz velük 
a kézműves-foglalkozásokon, illet-
ve a táncoktatásokon is. 

Ez a tábor, mint az előző tizen-
négy, sem jöhetett volna létre lelkes 
támogatók nélkül, a román kulturális 
minisztérium főtámogatása mellett a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen 
Gábor Alap, a Communitas Alapít-
vány is támogatta a rendezvényt, a 
helyiek közül pedig  Gyimesközéplok 
önkormányzatát, az Interserv Kft., a 
Csillag Panzió, a Csángó Vidék Kft., 
a Henix Kft. hozzájárulását emelték 
ki a szervezők. 

A Tábor Az idősebb GenerációnAk A hAGyományAik meGélésére bizTosíT AlkAlmAT

A Gyimesekben töltekeznek
Kevesebbet 

„betegeskedtek”
 a táborlakók

míg pár évvel ezelőtt a Tusványos 
ideje alatt 50-60 fesztiválozó szo-
rult a mentősök segítségére, idén 
számuk lényegesen kisebb volt.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tusványoson lézengve szép 
számmal lehetet látni dü-
löngélő fesztiválozókat, ám 

a mértéktartás erényével, úgy tű-
nik, bírt a többség, a mentősök se-
gítségére ugyanis nem sok alkoho-
los állapotban lévő egyén szorult. 
Volt belőlük pár, de kevés, még napi 
egyről sem beszélhetünk – állítja 
dr. Péter Szilárd, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat vezetője. Hogy 
különböző tudatmódosító szerek 
hatása alatt álló egyénekkel volt-e 
dolguk, nem tudta megmondani, 
állítása szerint ugyanis nem lehet 
különbséget tenni a részeg, illetve 
enyhébb kábítószert fogyasztott 
egyén között. 

A mentősök két autóval bizto-
sították Tusnádfürdőn a sürgősségi 
betegellátást az elmúlt héten. El-
mondásuk szerint kisebb sérülések, 
bokaficamok, horzsolások és vágá-
sok miatt fordultak hozzájuk leg-
gyakrabban a táborlakók, volt, aki-
nek a vércukorszintje esett le, vagy 
éppen a napokig tartó nem megfe-
lelő táplálkozás, valamint túlzott 
italozás hatására a kalcium futott ki 
a szervezetéből. Nem volt például 
verekedésből adódó sérülés, mint az 
előző években, hasmenéssel viszont 
sok táborlakó küszködött.

Népdalokat furulyázni tanuló diákok a táborban. Felértékelt kultúrkincs  fotó: darvas beáta


