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Cukorbeteg fiatal felnőttek táboroznak Mezősályiban

Kamaszok Yuppi-burokban
sem mobiltelefon, sem internet, 
viszont annál több színes prog-
ram, tartalmasra feszített kövér 
percek sokasága köti le annak 
a 35 fiatalnak az idejét, akik 
Me zősályiban, a cukorbeteg ka
maszok számára szervezett yuppi 
táborban vesznek részt. az ifjak 
a kezdeti alkalmazkodási nehéz-
ségeken, az ismerkedésen és az 
első teljes programú napon is túl 
vannak.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Nagyon jó a hangu-
lat, a manók csapat 
nem hagyja, hogy le-

törjünk, minden percünk be van 
osztva, mindig van, amit csinálni. 
Rengeteget játszunk, lehetőség 
van falmászásra, lovaglásra, kéz-
műves-foglalkozásokra is. Tegnap 
este például számháborúztunk, azt 
a táborból nagyon sokan szeretik” 
– mesélte lelkesen megkeresésünk-
re Attila, a Mezősályiban tábo-
rozó kamaszok egyike. A Yuppi 
Tábor lakója megemlítette még az 
Indiana Jones-os játékot is, amikor 
különböző próbák teljesítésével 
jutottak a világtérkép darabjaihoz, 
a fő cél természetesen a teljes kép 
kirakása volt. Attilától megtudtuk 
azt is, hogy a harmincöt résztvevőt 
csoportokba osztotta be az önkén-
tesekből álló manók serege. Így van 
kék, piros, sárga és zöld csoport – 
amíg az egyik csapat lovagol, a má-
sik kézműves-foglalkozáson van, 
de vannak, akik fotóznak, esetleg 
falat másznak. Az általunk megkér-
dezett táborlakó külön dicsérte a 

konyhát, a zenés ébresztővel is meg 
van elégedve.

Az I-es típusú diabétesszel küz-
dő kamaszok számára szervezett 
táborba érkeztek fiatalok Hargita, 
Maros, Kolozs és Bihar megyéből 
is. Az élményterápia végére sok új 
barátság alakulhat ki. A Magyaror-
szágon tíz éve működő Bátor Tábor 
mintájára létrehozott, Romániá-
ban előzmény nélküli kezdeménye-
zés alapos kihívás elé állítja a Doki 
Manókat is, akiknek a táborozó 
kamaszokhoz hasonlóan nagyon 
összetett a tevékenységi köre.

Amint azt Vas Tünde magyar-
országi nővértől megtudtuk, a fő 
feladat az, hogy a gyerekek vércu-
korszintjét folyamatosan mérjék, 
felügyeljék, hogy a kezelőorvosok 
által beállított inzulin- és szénhid-
rátadagjukat megkapják. „Nagyon 
érdekes, színes a tábor program-
kínálata, a fiatalok sokkal többet 
mozognak, mint otthon, ahol eset-
leg órákat ülnek a televízió, illetve 
számítógép előtt. Éppen ezért na-
ponta legalább öt-hat alkalommal 
ellenőrizzük a vércukorszintjüket, 
hajnalban és a főétkezések előtt” – 
beszélt a tábori tevékenységről Vas 
Tünde. A nővértől megtudtuk azt 
is, hogy a tábori étrendet diabeti-
kus állította össze, figyelembe véve 
mindenkinek az egyéni szénhid-
rátigényét, az adagolás is személyre 
szabott.

A zsúfolt programok ellenére 
sincs káosz a táborban, ami az ala-
pos szervezést dicséri. A gyerekek 
érkezése előtt egy hétig zajlott az 
önkéntesek képzése, és egy felké-
szítő napot is szántak a kiválasz-

tott korcsoport jellemzőire össz-
pontosítva.

Arról, ahogyan a komoly, fel-
készült csapat kézbe veszi a fiatal 
felnőttek csoportját, több szülő is 
megbizonyosodhatott, akik bizo-
nyos esetekben első táborukba kí-
sérték el csemetéiket. A fiataloknak 
az első nap a szabályok újdonságával 
talán nem ment olyan zökkenőmen-
tesen, már csak azért sem, mert a ma-
roktelefonokról, internetről is le kell 
mondaniuk, ami nem kis kihívás a 
manapság leginkább a Facebookon 
szocializálódó generációnak. Lász-
ló Zsuzsa táborvezető-helyettes 
szerint azonban mindezért csupán 
addig zúgolódtak a táborozó ka-
maszok, amíg egy teljes programos 
napot végigcsináltak. „A megoldás 
részünkről az volt, hogy számtalan, 
érdekesebbnél érdekesebb alterna-
tívát kínálunk a résztvevőknek, a 
sok tennivaló mellett egyszer csak 
feledésbe merülnek a gondok, az 
esetleges számítógép-függőségek. 
Új tapasztalatokkal, élményekkel 
gazdagodnak mindennap, új em-
berekkel találkoznak. Ez a pörgés 
mindannyiunkat beszippant, a tá-
borozókat, önkénteseket és még 
engem is, néha elfelejtem megnézni 
az e-mailjeimet vagy ellenőrizni a 
hívásaimat” – mesélte László Zsu-
zsa. A táborvezető-helyettes szerint 
csak így valósítható meg a tábor él-
ményterápia jellege: burkot alkot-
ni, csak arra koncentrálni, hogy a 
gyerekek kihívások elé állhassanak, 
visszajelzéseket kapjanak, hogy 
tudjanak fejlődni, és a tábor után a 
betegségükkel sokkal jobban tudja-
nak boldogulni. Ügyességi játékok a táborozó gyerekek számára

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 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 Ukrajna fővárosában, Ki-

jevben lévő cég terméke, amely az oroszországi Permi 
város szakértői által kidolgozott különleges technoló-
giáknak 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 
alkotóelemek közül mindegyiknek többféle jótékony 
hatása van a szervezetre, de kombináltan, az orosz tu-
dósok által kidolgozott különleges képletnek megfele-
lően, a Promiodnak rendkívüli hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati termék, csak gél formájában 
létezik. Használata kötelező módon szájon keresztül 
történik és ezzel párhuzamosan helyileg. Közvetle-
nül hat az érfalakra, s ennek következtében csökken a 
koleszterolszint, valamint az érelmeszesedés kockáza-
ta. Használható vérkeringési zavarok megelőzésében 
is, mint például szív aritmia, 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, prosztatagyulladásban, 
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 szemben. Bebi-
zonyosodott, hogy a Promiod hatékonynak bizonyul 
abban az esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfültő-gyulladásról van szó, 
de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, pszoriasis) eseté-
ben 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 étrendkiegészítő. A Promiod 
természetgyógyászati termék csak egyetlen formában 
létezik, a gél formájában. Beszerezhető a romániai ki-
zárólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postai szolgáltatások révén a cég képviselőihez fordul-
va. 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-gyul-
ladás, ingerlékeny vastagbél, lumbágó, közép-
fülgyulladás, szívdobogás, vérnyomás- inga-
dozás. 2 kezelés erejéig 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, csök-
kent a koleszterin szintem, és a vérnyomásom 
120/70mmHg. Nagyon elégedett vagyok a ter-
mék 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 vérny-
omásom pedig nagyon magas, 200/110mmHg, 
és fáradékony  vagyok.  Most tartok a harmadik 
kezelésnél a Promiod naturista termékkel, és 
az eredmények nagyon jók. A visszerem több 
mint felére visszahúzodott, csökkent a fájdalom 
a lábamban, javult a látásom, ritkábban vi-
zelek, javult az emésztésem, és a vérnyomásom 
120/80mmHg. A termék nagyon jó, mindenki-
nek ajánlom, aki még nem próbálta!

2011. augusztus 24-én, szerdán egy vásárlás-
sal, tanácsadással egybekötött KIÁLLÍTÁSON 
kerül bemutatásra 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, étrend-kiegészítőként 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  


