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400185 – Ko lozs vár,  
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám  

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben,  
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél  

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het.  
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok:  
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007,  

Kolozs – 14009, Temes – 13107.  
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül.  
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak  
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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12 hónap                280 lej

Országszerte óvintézkedést vezettek be a hatóságok és az áruházláncok a fertőzésgyanú miatt

Visszahívják a fagyasztott zöldséget

Óvintézkedésként visszahív-
nak fagyasztott zöldségeket 
és zöldségkeverékeket ro-

mániai üzletláncok a Nyugat-Eu-
rópában számos megbetegedést és 
kilenc halálos áldozatot követelő 
lisztéria baktériumos fertőzés mi-
att. A Mega Image, a Carrefour, a 
Metro és a Profi bejelentette, hogy 
számos, elsősorban a Greenyard 
Kft. gyártotta, Romániában az 
Agrirom Kft. által forgalmazott ter-
méket levett a polcáról, ugyanak-
kor arra kérik a vásárlókat, hogy vi-
gyék vissza az áruházakba, ha ko-
rábban ilyen árut vásároltak. A lán-
cok az állategészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági hatóság (ANSVSA) 
múlt heti riasztása nyomán fogana-
tosítottak intézkedést, miután ki-
derült, hogy a romániai kereske-
delembe is jutott a Greenyard által 
előállított fagyasztott zöldségekből. 
Az ANSVSA honlapján megtekint-
hetőek az érintett termékek, közöt-
tük különböző elnevezés alatt for-
galmazott mexikói zöldségkeve-
rék, csemegekukorica, zöldbab és 
-borsó, valamint spenót. Az üzlet-
láncok közölték, hogy a vásárlók 
abban az esetben is visszakapják 
a fagyasztott termékek vételárát, 
ha nem tudják felmutatni a szám-
lát. Különben az állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági ha-
tóság tegnap közölte: az eddig vég-
rehajtott laboratóriumi vizsgála-
tok nem mutattak ki baktériumfer-
tőzést a Romániában forgalmazott 
Greenyard-termékek közül. Tétele-
sen a fagyasztott brokkoliról, vágott 
zöldbabról, édes kukoricáról, zöld-
paprikáról és mexikói zöldségkeve-
rékről van szó; jelenleg folyik más 
fagyasztott termékek laboratóriumi 
bevizsgálása.

Sikó-Barabási Sándor, a Kovászna 
megyei Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgatóság ve-
zetője megkeresésünkre elmondta, 
az egész országban riasztás van ér-
vénybe a lisztériaszennyezés miatt, 

a hatóságok folyamatosan követik a 
gyanús fagyasztott zöldségek visz-
szavonásának folyamatát. A szak-
ember szerint a nagyáruházak fo-
lyamatosan vonják vissza a gya-
núsnak ítélt termékeket, csakhogy 
ezek sok esetben már január–már-
ciusban felkerültek a polcokra, így 
egy részük már biztosan elfogyott. 
Sikó-Barabási Sándor közölte, a 
helyzet „felügyelet alatt van”, szük-
ségtelen a pánik, de nem árt az óva-
tosság. Úgy véli, valószínűleg nem 
fertőződött a teljes mennyiség, nem 
volt minden csomag zöldborsóban 
vagy sárgarépában lisztéria bakté-
rium. Feltételezések szerint nem a 

termék volt fertőzött, hanem a cso-
magolás során fertőződhetett meg a 
zöldség. Sikó-Barabási Sándor rá-
mutatott, a gyanús áru legnagyobb 
részét már visszavonták a keres-
kedelemből.

Az Európai Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság (EFSA) és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvé-
delmi Központ (ECDC) július 3-án 
tette közzé közös jelentését arról, 
hogy valószínűleg gyorsfagyasztott 
csemegekukorica és esetleg egyéb 
fagyasztott zöldség okoz járványt 
több európai uniós országban 2015 
óta. A megbetegedéseket öt uniós 
tagállamban – Ausztriában, Dáni-
ában, Finnországban, Svédország-
ban és az Egyesült Királyságban 
– rögzítették; június 8-áig 47 meg-
betegedés, köztük kilenc haláleset 
történt a fertőzésnek tulajdonítható-
an. Mivel a rendelkezésre álló ada-
tok alátámasztják, hogy a szennye-
ződés a Greenyard vállalat magyar-
országi üzemében történt, a ma-
gyarországi Nemzeti Élelmiszer-

lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a 
múlt héten elrendelte a fagyasztott 
zöldségek és zöldségkeverékek 
visszahívását a lisztéria baktérium 
(Listeria monocytogenes) egy erőtel-
jes változatának lehetséges jelenlé-
te miatt. A bajai üzem tevékenysé-
gét azóta felfüggesztették, mivel be-
bizonyosodott, hogy a cég által elő-
állított összes fagyasztott zöldséget 
érintette a fertőzés. Magyarorszá-
gon és Romániában nincs informá-
ció megbetegedésről.

A lisztéria hasmenéssel, lázzal 
járó influenzaszerű tüneteket okoz 
általában a fertőzött termék elfo-
gyasztása után egy, vagy maximum 
tíz nappal. Ugyanakkor hosszabb 
lappangási idő is előfordul, s ilyen-
kor 70-80 napig nem okoz tüneteket. 
A hatóságok arra kérik a fogyasztó-
kat, hogy a termékeket alaposan főz-
zék át felhasználás előtt, mert ha a 
hőkezelési útmutatót betartják, ak-
kor nincs ok az aggodalomra.

Bíró Blanka, rostás szaBolcs

Számos romániai üzletlánc elrendelte bizonyos 

gyorsfagyasztott termékeknek a polcról való levételét és 

a vásárlóktól való visszahívását, miután baktériumfertő-

zést mutattak ki a belga Greenyard vállalat termékeiben. 

Az országban nem észleltek megbetegedéses esetet.

Románia nagy bánata, hogy az Európai Unió 
nem egy luxusautó tetejéről pénzt dobáló oli-
garcha. Ennek az országnak az egyik legna-
gyobb fájdalma, hogy az eurómilliárdokat 
nem az aktuális erős emberek, hatalombitor-
lók ölébe suppantják Brüsszelből, hanem szi-
gorú szabályok, feltételek mellett kínálják fel 
az elmaradott demokráciák felzárkóztatására. 
Közben meg ott a másik véglet: tudunk olyan 
önkormányzatról, amelynek hivatalnokai a 
2016-os választások után szembesültek azzal, 
hogy egyáltalán létezik, mit jelent az uniós pá-
lyázási lehetőség.

A sokat bírált európai összebútorozás óriá-
si pozitívuma, hogy főként a történelem tapo-
sómalmában felőrölt kelet-közép-európai or-
szágok – mintegy fájdalomdíjként az elszen-
vedett traumákért – jelentős támogatást kap-
nak a nyugati partnerek által piacgazdaságban 
felhízlalt nagy közös malacperselyből. A fel-
kínált alapokat ugyanakkor csakis célirányo-
san, átlátható, lekövethető módon lehet lehív-
ni, szakaszonkénti határidőket betartva, a vé-

gén pedig minden egyes centtel el kell számol-
ni. Az Unió által kidolgozott folyamat bonyolult, 
de működik, más országok pedig maximálisan 
élnek a lehetőséggel.

Miközben egyes uniós tagállamokban már 
most azon dolgoznak, milyen módon eszközöl-
jék ki a nekik fenntartott összeg növelését, Ro-
mánia eddig csupán alig több mint 10 száza-
lékát hívta le a rendelkezésére álló uniós for-
rásoknak – úgy, hogy a 2014–2020-as ciklus 
csaknem kétharmadán már túl vagyunk, de 
még ha a további kétéves „engedményt” is fi-
gyelembe vesszük, akkor is már a 2022-ig ter-
jedő időszak felénél járunk. Úgy, hogy a regio-
nális politikáért felelős uniós biztost ez az or-
szág adja. Ráadásul a most leszippantott pén-
zek egy része olyan összeg, amely a koráb-
bi ciklus végén mutatott tehetetlenség miatt 
csúszott át a következő periódusra (például 
az észak-erdélyi autópálya bizonyos szakaszai 
megépítésére igényelt támogatás).

Igaz, hogy Románia az előző uniós ciklus-
ban végül 85 százalékra tornázta fel a lehí-

vási arányt, de a megbocsáthatatlan felelőt-
lenség révén elveszített mintegy 3 milliárd 
euró önmagáért beszél. És ami még szomo-
rúbb: senki sem tanul az elődök által elköve-
tett súlyos hibákból. De hát hogy is várhat-
na el bármiféle folytonosságot az ember egy 
olyan kormánytól, amely saját miniszterelnö-
kei megbuktatásával van elfoglalva, az új ka-
binet- és tárcavezetők pedig rendre saját, tu-
datlan, tapasztalatlan pereputtyal pottyan-
nak irodáikba. És akkor minden kezdődhet 
elölről. Így nem csoda, hogy az önkormány-
zatok hiába várják a kiírásokat; semmi meg-
lepő nincs abban, hogy a magánvállalkozókat 
elriasztja az állandó késlekedés, a kiismerhe-
tetlen bürokrácia.

No de fel a fejjel: még mindig jobb, hogy az 
ország irányítói képtelenek tisztességes, átlát-
ható módon lehívni azt, amit gyakorlatilag in-
gyen adnak, mintsem az egészet megkaparint-
sák saját használatra, és azt csináljanak vele, 
ami akarnak. Mert utóbbi esetben még 10 szá-
zalékot sem látnánk belőle.

Alapos hátrány
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Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok nem mutattak ki baktériumfertőzést a Romániában forgalmazott termékekben

kéPünk illusztráció. Forrás: PixaBay.com




