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F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Érték és minőség nagydíjjal tüntették ki a Petry szárított húskülönlegességeket!
• A Petry cégcsoport 2018-ban 
három kategóriában pályázott az 
Érték és Minőség Nagydíjra, és 
mindhárom pályázata elnyerte a 
tanúsító védjegyet!

Idén először, 47 főkategóriában hirdették meg 
az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot, amely 

az 1998-ban bevezetett és 20 éven át meghirde-
tett Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy 
tradícióira épülve képviseli a kimagasló minősé-
get, Magyarország határait is átlépve. 

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
a Petry cégcsoport 2018-ban három kategó-
riában pályázott az Érték és Minőség Nagy-
díjra, és mindhárom pályázata elnyerte 
a tanúsító védjegyet! Az első kategóriába 
tartoznak az erdélyi szárított húskülönle-
gességek, a szárított sertéssonka, a speck, a 
szárított sertéshas, a szárított fehér karaj és 
a szárított növendékhátszín. Ezek a termé-
kek kizárólag természetes alapanyagokból, 
natúr fűszerek felhasználásával, teljes mér-
tékben kézzel készülnek az eredeti, 1879-es 
családi receptek alapján. Érték és Minőség 
Nagydíjjal tüntették ki továbbá a Petry Ki-
rályleánykát és a Petry Bisztró Grill & Wine 
éttermet. Köszönjük szépen!” – Petri Zalán 
Endre, a Petry cégcsoport alapítója. 

A védjegyről

„Az elmúlt évtizedek alatt sokat változott a gaz-
dasági helyzet, megnőttek az exportlehetőségek 
és az exporttörekvések egyaránt. Növekvő igény 
mutatkozik olyan megkülönböztető jelekre, véd-
jegyekre, amelyek inkább a kiemelkedő telje-
sítményekre hívják fel a fi gyelmet” – emelte ki 

Bardosán Sheila Tímea, a Petry cégcsoport mar-
ketingigazgatója. 

A pályázat kiírói és támogatói ez új minőség-
tanúsító védjegy megalapításával és működteté-
sével adnak nagyobb lehetőséget azon vállalko-
zásoknak, akik termékük magas minőségének 
hangsúlyozásával akarnak kitűnni a hazai és 
nemzetközi termékkavalkádból. Az Érték és 
Minőség Nagydíjat tanúsító védjegy  a kiváló-
ságot fogja képviselni a mai kor követelményei-
nek megfelelően az ősi tradíciókra alapozva.

Az Érték és Minőség Nagydíjat tanúsító 
védjegyet elnyert termékek és szolgáltatás

Az erdélyi szárított húskülönlegességek:
Alapul az eredeti, 1879-es családi receptes-

könyv szolgál. A termékcsalád előállításához 
nagyon sok időre és kísérletezésre, valamint 
szakemberek kétkezi munkájára volt szük-
ség. Az ínyencek számára ideális falatokként 
szolgálnak nem csupán a családi konyhában, 
hanem a különböző események, italkóstolók 
alkalmával is. Az egyedi termékcsalád gye-
rekkorunk ünnepi sonkájának ízvilágát idézi 
elő, amelyek nemcsak téli szezonban, hanem 
egész évben hozzáférhetőek.

A Petry Bisztró Grill & Wine  a marosvásár-
helyi Rákóczi-lépcső alatt lévő sarokházban 
kapott helyet, amely épület a Petry család szá-
mára több okból kifolyólag is nagyon külön-
leges. Az épület utcára néző oldalát üzletté, a 
hátsó részt pedig feldolgozóegységgé alakítot-
ták, majd néhány évvel ezelőtt ebben az ingat-

lanban létrehoztak egy egyedi és különleges 
helyet, ahol a vásárlók friss, helyi termékeket, 
jó alapanyagokat találhatnak, gyorsan kiszol-
gálják őket, és kellemes a környezet. Nagyon 
fontosnak tartják, hogy helyi alapanyagokat 
és szezonális zöldségeket használjanak éte-
leikhez. Az ételek különleges íze a faszénnel 
működő Josper kemencének köszönhető, 
amely segítségével a nyers termékből, hagyo-
mányos aromájú, tökéletes textúrájú, szaft  os 
fogások készülnek.

Királyleányka:  erdélyi őshonos, arany tes-
tű leány, kinek illata, mint gyümölcsfa virága, 
citrusos csókjával sertés sültet kínálja.  A ha-
gyományos módszerekkel készülő Királyle-
ányka származási helye az Erdély szívében 
található Küküllő mente. A származási helyen 
megtermett Királyleányka borszőlőt használ-
ják a gyümölcsfavirág-illatú félaromás fehér 
bor előállításához. A helyi borszőlő felvásár-
lása révén támogatják a helyi termelőket és a 
kistérségi gazdaságokat. Céljuk, hogy a Kü-
küllő menti Királyleányka visszanyerje régi 
hírnevét, és ismét felvirágozzon a kistérségi 
borászat és szőlőtermelés. 

A Petry cégcsoport nyertes termékei és szol-
gáltatása büszkén viseli az Érték és Minőség 
Nagydíj tanúsító védjegyét. (X)

  Mégsem különítik el a betegellátást?
Egészségügy: heves ellenállásba ütközik a román pénzügyminiszter ötlete

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem tartja tisztességesnek a je-
lenlegi egészségügyi ellátási 
rendszert a Dăncilă-kormány 

pénzügyminisztere, aki emiatt támo-
gatná egy elkülönült egészségügyi el-
látás bevezetését. Eugen Teodorovici 
egy hétvégi orvosi konferencián úgy 
vélekedett, több lehetőségnek kellene 
lennie attól függően, hogy mekkora 
egészségügyi hozzájárulást (CASS) 
fi zet a polgár. „Legyen egy alapcso-
mag, de ha valakinek akkora jövedel-
me van, amely után nagyobb összegű 
egészségügyi hozzájárulást fi zet be, 
legyen egy másik csomag is más 

szolgáltatásokkal. Szerintem ez len-
ne a logikus rendszer” – fogalmazott 
Teodorovici, hozzátéve, tárgyalni fog 
az egészségügyi miniszterrel egy elő-
zetes hatásvizsgálat érdekében, majd 
mielőbb végrehajtják a módosítást.

A tárcavezető elképzelése meg-
döbbenést váltott ki a szakmán belül, 
sőt a kormányzó Szociáldemokrata 

Párt (PSD) berkeiben is. Petre Florin 
Manole parlamenti képviselő Face-
book-bejegyzésében úgy vélekedett, 
Teodorovici elképzelése diszkriminá-
cióhoz vezetne. Az intézkedés – állít-
ja Manole – gazdasági és társadalmi 
szempontból is elhibázott lenne, 
hiszen fokozná a gazdagok és szegé-
nyek közötti egyenlőtlenséget. „Hova 
jutunk így? Lesznek majd külön isko-
lák a szegényeknek és külön iskolák a 
gazdagoknak? És lesznek utak, ame-
lyeken csak a gazdagok közlekedhet-
nek, mert, ugye, nagyobb összegű 

hozzájárulást fi zetnek?” – idézte a 
honatyát az Agerpres hírügynökség. 
Manole – aki a képviselőház diszk-
riminációellenes albizottságának el-
nöke – bejegyzésében hangsúlyozta, 
Románia alkotmánya szavatolja az 
egészség védelméhez való jogot, az 
egészségügyi törvény pedig világo-
san leszögezi, hogy a romániai egész-
ségügyi rendszer a méltányosság, 
az egyetemesség és a szolidaritás, 
nem pedig a vagyoni cenzus elvére 
épül. Leszögezte, szociáldemokrata 
törvényhozóként sohasem fog támo-
gatni egy ilyen intézkedést – amelyet 
PSD-s képviselőtársa, Gabriel Petrea 
is elfogadhatatlannak nevezett. Az 
elutasító fogadtatás nyomán Eugen 
Teodorovici visszatért a témára, és 
úgy pontosított: ő arra gondolt, ami-

kor szolgáltatáscsomagokat emle-
getett, hogy a biztosítottnak legyen 
lehetősége kiegészítő szolgáltatáso-
kat kérni az alapellátás mellé. A tár-
cavezető kifejtette, meg győződéssel 
vallja, hogy minden állampolgár 
esetében tiszteletben kell tartani az 
egészség megőrzéséhez való alkot-
mányos jogot, illetve hogy a jól mű-
ködő szolgáltatási rendszer a méltá-
nyosság, az egyetemesség, valamint 
a szolidaritás elvén alapul, és sem-
miképpen sem vezet diszkriminációs 
helyzetekhez. „Nyilatkozatomban 
arra utaltam, hogy az egészségügyi 
alapok jobb kezelésére és ezáltal az 
orvosi szolgáltatások javítására van 
szükség, semmiképpen sem a társa-
dalmi egyenlőtlenségek fokozására. 
Úgy vélem, jövedelemtől függetle-
nül minden román állampolgárnak 
részesülnie kell az egészségügyi 
szolgáltatások alapcsomagjából. Ki-
jelentésemben a bővített csomagokra 
utaltam, arra, hogy minden biztosí-
tottnak legyen lehetősége belefog-
lalni különféle kiegészítő szolgálta-
tásokat” – magyarázta Teodorovici, 
aki a különböző fogászati szolgálta-
tásokat, öregkori vagy rokkantsági 
ellátást és a gyógyszerköltségek fede-
zését említette példaként.

• A befizetett egészség-
ügyi hozzájárulás függ-
vényében differenciált 
egészségügyi ellátás 
bevezetését helyezte 
kilátásba Eugen Teodoro-
vici. A bírálatok nyomán a 
pénzügyminiszter vissza-
kozott a javaslattal kap-
csolatban.

A pénzügyminiszter úgy pon-
tosított: bővített csomagokra 
utalt, arra, hogy minden 
biztosítottnak legyen lehető-
sége belefoglalni különféle 
kiegészítő szolgáltatásokat.

Eugen Teodorovici szerint 
jelenlegi formájában nem 
életképes az egészségügyi 
ellátórendszer
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