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A Hivatalos Közlöny au-
gusztus 1-jei számában 
jelent meg a közigazgatá-

si és belügyminiszter 2011/157-es 
rendelete a 2006–2015-ös táv-
hőprogram keretében elvégzen-
dő beruházási munkálatok társ-
finanszírozására vonatkozóan. A 
program a távfűtési rendszerek 
korszerűsítését célozza meg, s azt 
a 2006/462-es kormányhatáro-
zattal hagyták jóvá, a program 
gyakorlatba ültetésére vonatkozó 
szabályzatot pedig a közigazgatá-
si és belügyminiszter 2008/471-
es rendeletével. Ezen jogsza-
bályok előírásaival összhangban 
folyósítják, illetve hagyják jóvá 
az idei állami költségvetésből a 
munkálatok társfinanszírozására 
fordítandó összegeket. 

Az augusztus 1-jei rendelet ér-
telmében az ország számos telepü-
lése esetében utaltak ki az állami 
költségvetésből különböző kor-
szerűsítési munkálatokra pénzösz-
szegeket. Hargita megye esetében 
Csíkszereda teljes hőellátási rend-
szerének rehabilitálására 2 millió 
lejt, Székelyudvarhely esetében 
pedig a Bethlen I. és Bethlen II. ne-
gyedek esetében a hőközpontok, 
valamint a hálózat korszerűsítésé-
re 1 300 000 lejt. (Bár korábban 
egyes források Székelyudvarhely 
esetében 900 000 lejt említettek, 
a Hivatalos Közlönyben megje-
lent rendeletben 1 300 000 lej 
szerepelt.) Augusztus 1-jén a pre-
fektus azt nyilatkozta, hogy Csík-
szereda esetében ez az összeg nem 

bizonyulhat elégségesnek, annál is 
inkább, mert a kormánytól remélt 
összeg 6 millió lej volt.

A miniszteri rendelet meg-
jelenésétől eltelt több mint 
négy hónap, és december 9-én 
a Hivatalos Közlönyben egy 
újabb rendelet jelent meg, a 
2011/280-as. Ezzel a rendelet-
tel módosították a megelőző, 
a 2011/157-es mellékletének 
1-es kitételeit. Hargita megye 
esetében a mellékletből kikerült 

Székelyudvarhely, Csíkszereda 
esetében pedig a költségvetésből 
történő társfinanszírozás összege-
ként 3 500 000 lej szerepel, azaz 
megemelték 1 500 000 lejjel.

Szinte érthetetlen és meg-
magyarázhatatlan, hogy miért 
négy hónap után kerül sor egy 
ilyen jellegű módosításra. A 
rendelet szövegét böngészve 
arra lehet következtetni, hogy 
a módosításra azért került sor, 
mert november 21-én hagyta 

jóvá a programot koordináló 
minisztériumok közötti bizott-
ság a finanszírozási kéréseket. 
Lehet, de akkor „a szekeret a 
lovak elejébe tették”, mert ha 
csak november 21-én került sor 
a jóváhagyásra, akkor mi alapján 
született meg az augusztus 1-jei 
miniszteri rendelet?

A minap megjelent rendelet-
ben módosításról van szó, leg-
alábbis annak címe szerint, de 
a szövegéből az is kiderül, hogy 

kiegészítésre is sor került. A ren-
delet II-es szakasza értelmében 
újabb összegek kiutalását hagy-
ták jóvá a távhőprogram kere-
tében elvégzendő munkálatok 
társfinanszírozása végett. Eze-
ket a munkálatokat a rendelet 
melléklete tartalmazza, s a pénz-
kiutalásban részesülő hét megye 
között szerepel Hargita megye 
is. Csíkszereda esetében újabb 
100 000 lejt utaltak ki a teljes 
távfűtési rendszer rehabilitálá-
sára, Székelyudvarhely esetében 
pedig 700 000 lejt a Bethlen 
I. és Bethlen II. hőközpontok 
korszerűsítésére, illetve háló-
zatcserére. Tehát Udvarhely 
mégiscsak részesült, végül is, 
900 000 lejben, de megmagya-
rázhatatlan módon a megelőző 
rendelet mellékletéről lekerült, 
majd felkerült ennek az újabb 
rendeletnek a mellékletére, de 
a két rendelet között „elvesztő-
dött” 600 000 lej. Csíkszereda 
esetében is fura a helyzet, mert 
az eredeti rendeletben szereplő 
összeget emelték meg, a mosta-
ni rendeletben pedig arra még 
rápótoltak 100 000 lejjel. 

Egyébként értesüléseink sze-
rint a megelőző, a 2011/157-es 
rendelet alapján kiutalt pénz-
összegek folyósítására időköz-
ben sor került, így azon helyi 
területi-közigazgatási egységek, 
illetve munkálatok esetében, 
amelyeknél a mostani rendelet 
kisebb összegeket tartalmaz, 
majd vissza kell utalni a pénz-
összegeket, pontosabban a kü-
lönbözetet.
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Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a ku-
tatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenysé-
güket. Ugyanakkor 
szorosan együtt-
működnek élvonal-
beli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promioddal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz és 
összetevőinek ösz-
szes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna fővárosában, Kijevben 
lévő cég terméke, amely az oroszországi Per-
mi város szakértői által kidolgozott különle-
ges technológiáknak megfelelően készül, az 
Európai Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 
(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), pro-
poliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virginiana) 
és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen alko-
tóelemek közül mindegyiknek többféle jóté-
kony hatása van a szervezetre, de összekombinál-

tan, az orosz tudósok által 
kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, 
a Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá-
jában létezik. Használa-
ta kötelező módon szá-
jon keresztül történik 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csökken 
a koleszterinszint, vala-
mint az érelmeszesedés 
kockázata. Használha-
tó vérkeringési zavarok 
megelőzésében is, mint 

például szívaritmia, vérszegénység, magas vér-
nyomás, tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. 
A Promiod étrendkiegészítő rendkívül eredmé-
nyesnek bizonyult a migrénes fejfájás, az izom-
fájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod hasz-
nálható köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv 

stb. esetében is. A Promiod étrendkiegészítő 
szabályozza a pajzsmirigy működését. Ha-
tékony 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 ered-
ménnyel jár a műtétet követő állapotokban 
is, elősegítve a hegek begyógyulását.Ered-
ményesen alkalmazható szemmegbetegedé-
sekben is, például zöldhályog, szivárványhártya-
gyulladás stb. A Promiod javítja a bélműködést, 
méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedések-
ben, mint például hólyaghurutban, prosztata-
gyulladásban, prosztata-megnagyobbodás-
ban, de a nőgyó gyászat terén is. A Promiod 
étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben is, 
lévén, hogy megerősíti az immunrendszert 
a vírusok által okozott légúti fertőzésekkel 
szemben. Bebizonyosodott, hogy a Promiod 
hatékonynak bizonyul abban az esetben is, 
amikor homloküreg-gyulladásról, arcüreg-
gyulladásról, középfültő-gyulladásról van 
szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriázis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez 
a étkiegészítő. A Promiod természetgyógy-
ászati termék csak egyetlen formában léte-
zik, a gél formájában. Beszerezhető a romá-
niai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy posta szolgáltatások révén 
a cég képviselőihez fordulva. Óvakodjanak 
a hamisított termékektől!!

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

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot-
tam, aminek eredményeként a vércukorsz-
intem 300-ról 140-re csökkent. Két egymást 
követő kúra után az inzulin adagolást is 
csökkentettem 32 egységről 14-re. Végnyo-
másom is ingadozó volt, elérve a 180/90 
mmHg. Most 140/70 mmHg-nál állapot-
odott meg. Két kúra után már nem szedek 
vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. Sokkal 
jobban érzem magam és ezért is ajánlom má-
soknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 
használatát 2011. januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egy-egy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 

próbáltam meg használni. Három hóna-
pos használat után javulás következett be, 
eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz-
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szenve-
dek, amit nagyon zavaró, makacs köhögés 
kísért. Volt egy másik problémám is: nagyon 
gyakran vizeltem, aminek okán gondot 
jelentett az otthonról való eltávozás is. Hal-
lottam az önök termékéről, s úgy döntöttem, 
hogy használni fogom én is. 2 x 3 flakonos 
kúrát végeztem, s egészségi állapotom meg-
javult. Lényegesen kevesebbet köhögtem, s 
azt is megtapasztaltam, hogy ritkábban kell 
vécére mennem. Most sokkal jobban érzem 
magam, s ezért folytatni fogom ennek a ter-
méknek a használatát, hogy még optimális-
abb eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2011. december 14-én, szerdán egy vásárlással, 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 u. 2. sz., 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 ROMTELECOM hétfőtől péntekig 9–17 óra között.
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda.

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte.

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila. 


