
Megdrágult a vasúti szeMélyszállítás

Többe kerül a leves, mint a hús
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amint az már ismeretes, augusz-
tus 14-től megdrágult a vasúti 
személyszállítás díjszabása, átla-
gosan 18 százalékkal. Erre a Hiva-
talos Közlönyben augusztus 12-én 
megjelent 2011/604-es miniszteri 
rendelet alapján került sor. 

Hecser Zoltán
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Az utóbbi 15 esztendő során 
ilyen mérvű drágításra ed-
digelé nem került sor a ha-

tóságilag szabályozott árak esetében, 
s ennek meglehet a maga szerepe az 
elkövetkező hónapok során az inf-
láció alakulásában is. Mivel magya-
rázható egy ilyen váratlan és nagy-
arányú drágítás? Nemrégiben jelent 
meg a 2011/57-es sürgősségi kor-
mányrendelet, amely lehetővé tette, 
hogy a vasúti menetjegyek árait ne 
az infláció alakulása függvényében 
és a versenyhivatal beleegyezésével 
állapítsák meg, hanem miniszteri 
rendelettel. Továbbá ez a jogszabály 
azt is előírja, hogy az árak bármikor 
módosíthatók, s a drágításnál szem 
előtt kell tartani a vasúttársaság szá-
mára jóváhagyott állami szubvenci-
ót, valamint az üzemanyagok, a pót-
alkatrészek stb. árainak alakulását. 
Ebből az is kikövetkeztethető, hogy 
amennyiben csökken a szubvenció, 
óhatatlanul meg kell emelni a díjsza-
bást. Épp ez történt most is, és ilyen 
körülmények között az sem kizárt, 
hogy az elkövetkező időszakokban 
újabb áremelésre kerül sor.

A miniszteri rendelet melléklete 
tartalmazza a személyvonatok me-

netjegyeinek díjszabását, valamint a 
sebes- (accelerat) és a gyorsvonatok 
(rapid) esetében alkalmazandó pót-
díjszabást. Ilyen pótdíjszabás szerte 
a világon van, mert a sebes- és gyors-
vonatok menetideje jóval rövidebb, 
az azt igénybe vevők nemcsak időt 
nyerhetnek, hanem rendszerint ké-
nyelmesebb körülmények között is 
utazhatnak. Az idő pedig pénz, s a 
pluszkényelmet is meg kell fizetni. 
Hazai viszonylatban azonban az ál-
lítólagos időnyereség túlontúl sokba 

kerül, ami pedig a kényelmesebb 
utazási feltételeket illeti, hát egy-
két kivételtől eltekintve nem sok 
különbség van a különböző típusú 
vonatok között. Ilyen körülmények 
között pedig furcsállandó, hogy egy 
gyorsvonat pótdíja 601 km esetében 
többe kerül, mint a személyvonat 
menetjegye (58,80 lej, illetve 70,30 
lej). Az is meggondolkoztató, hogy 
31 km feletti menettáv esetében a 
gyorsvonati pótjegy kétszer annyiba 
kerül, mint a sebesvonati. Vegyünk 

egy konkrét példát: a Sepsiszent-
györgy és Csíkszereda közötti me-
nettávot a gyorsvonat (például a 
Korona) 1,09 óra alatt teszi meg, s 
az erre az útszakaszra fizetendő pót-
jegy 18,40 lej. A sebesvonat ugyan-
ezt a menettávot valamivel rövidebb 
idő alatt, 1,07 óra alatt teszi meg, s a 
pótjegy ára 9 lej. Tehát kétszer any-
nyit fizetünk a gyorsvonat esetében, 
de lassabban érünk Csíkszeredába. 
Erre mondják, hogy többe kerül a 
leves, mint a hús...

Hirdetések

társadalom

Helyesbítés
A szerdán megjelent Gyimes

bükkben gombásztáboroztak című 
cikkünkben több elírás is történt. 
A táborban sikeresen azonosított 
gombafajták száma több mint két-
száz példány, a térségben előfordu-
ló fafajták változatlanságát illetően 
is számottevő. 

Továbbá: Benedek Lajos a bu-
dapesti Corvinus Egyetem oktató-
ja, nem kertészmérnök; társasjáté-
kát nem Puskás Attila, de a maros-
vásárhelyi Málnási András mutatta 
be; a Corvin Kiadó vezetője Varga 
Károly; a tábor házigazdája nem 
Dévay, de Deáky András volt, hely-
színe a Deáky Panzió.

Kérjük a tábor szervezői, az 
érintettek és az olvasók elnézését.

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 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 hozzáadott 
cukrot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virginiana) és tök-
magolajat (Cucurbita pepo). Ezen alkotóelemek közül 
mindegyiknek többféle jótékony hatása van a szervezetre, 
de összekombináltan,  az orosz tudósok által kidolgozott 
különleges képletnek megfelelően, a Promiodnak rendkí-
vüli hatása van. A Promiod természetgyógyászati termék, 
csak gél formájában létezik. Használata kötelező módon 
szájon keresztül történik, és ezzel párhuzamosan helyileg. 
Közvetlenül hat az érfalakra, s ennek következtében csök-
ken a koleszterinszint, valamint az érelmeszesedés kocká-
zata. Használható vérkeringési zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, vérszegénység, magas vérnyo-
más, tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül eredményesnek bizonyult a 
migrénes fejfájás, 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 cukorbetegség 
kezelésében is, lévén hogy nem tartalmaz cukrot és az al-
kotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást gyakorolnak 
a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő állapotokban 
is, elősegítve a hegek begyógyulását. Eredményesen alkal-
mazható szemmegbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod javítja a bél-
működést, méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélfló-

rát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, 
mint például hólyaghurutban, prosztatagyulladásban, 
prosztata-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat terén 
is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben is, 
lévén hogy megerősíti az immunrendszert a vírusok okoz-
ta légúti fertőzésekkel. Bebizonyosodott, hogy a Promiod 
hatékonynak bizonyul abban az esetben is, amikor hom-
loküreg-gyulladásról, arcüreggyulladásról, középfültő-
gyulladásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriázis) esetében is hatékonynak bizonyult. Nem feled-
kezhetünk meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

A Promiod egy jó választás mindazok számá-
ra, akik egészségesek kívánnak maradni a természet 
erői révén, amelyeket tartalmaz ez az étkiegészítő. A 
Promiod természetgyógyászati termék csak egyetlen 
formában létezik, a gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmá-
val vagy posta szolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított termékektől!!

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

Croaiţer Maria, 65 éves, Hunyad 
Április óta használom a Promiod naturista ter-
méket, és nagyon meg vagyok elégedve a hatásával. 
Ízületi fájdalmaim voltak, krónikus légcsőhurut, 
amelyek mára teljesen megszűntek. Vérnyomásom 
260/140mmHg volt, napi 2 vérnyomáscsökkentő 
tablettát vettem be, egyet reggel és egyet este. Amió-
ta ezt a terméket használom, már csak reggel kell egy 
tablettát bevennem, de néha ezt is elfelejtem. Most a 
Promiod naturista termékkel a vérnyomásom stabi-
lan 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 120/70mmHg. 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, 200/110mmHg, 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. augusztus 24-én, szerdán egy vásárlással, ta-
nács adással egybekötött KIÁLLÍTÁSON kerül be-
mutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 

Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz.,
Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  
Testvériség utca 2. szám, 15–16 óra között.

Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej.

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 Romtele-
com hétfőtől péntekig 9-17 óra között.
www.ro.apifito.net  

Új jegyárak a vasútnál. Minden más a régi fotó: mihály lászló


