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Késleltetett nyugdíj-
újraszámolás?
Szándékosan késleltette a nyug-
díjak újraszámolását a szociál-
demokrata párti (PSD) kormány, 
hogy ne kelljen felvállalnia az 
esetleges anyagi következmé-
nyeket – jelentette ki csütörötki 
sajtótájékoztatóján Violeta Ale-
xandru munkaügyi miniszter. 
Mint részletezte, az újraszámo-
lás állásáról beiktatása után az 
Országos Nyugdíjpénztártól kért 
adatokat, miután számos nyug-
díjas panasza jutott el hozzá. 
Kiderült: 14 452 olyan dosszié 
létezett, amelyek határideje 
jóval túllépte már a törvény által 
megszabott 45 napos határidőt. 
Ezt már elmondása szerint sike-
rült 8767-re redukálni. 
„Mindez azt jelenti, hogy köze-
lítünk a megkésett nyugdíj-újra-
számolások feléhez. Hangsúlyo-
zom: a helyi nyugdíjpénztárak 
vezetői általában véve együtt-
működőek” – fogalmazott 
Violeta Alexandru. Közölte 
továbbá: a legnagyobb gondot 
Gyulafehérváron tapasztalta, 
itt van a nem rendezett ügyek 
43 százaléka. Itt a miniszter 
közlése szerint a helyzet kényes, 
a gondok már öt éve elkezdőd-
tek, vizsgálat indult, és ez még 
mindig folytatódik. 
„Nem lep meg, de a következő 
lépés az lesz, hogy tisztázom 
a Fehér megyei menedzsment 
helyzetét, hogy csökkenteni 
lehessen a megkésett dossziék 
számát. 3731 iratcsomóról van 
szó” – mutatott rá a munkaügyi 
tárca vezetője.
 
Romániában lehet 
a legolcsóbb az üzemanyag
Amennyiben a nemzeti liberális 
párti (PNL) kormány eltörli az 
üzemanyagokra kivetett extra 
jövedéki adót, úgy a romániai 
töltőállomosokon lesz a leg-
olcsóbb a benzin és a gázolaj 
európai összevetésben. 
Márpedig Ludovic Orban 
miniszterelnök a minap úgy nyi-
latkozott, „meg kell szüntetni 
az üzemanyagok extra jövedéki 
adóját, az ugyanis nagy ostoba-
ság volt”. A kormányfő egyúttal 
jelezte, elemzést készítenek a 
témában. „Bár ma úgy néz ki, 
hogy pénzt termel, nagyon jó 
jelzés lehet, ha lemondunk róla” 
– fogalmazott Ludovic Orban. 
Mint ismeretes, a 7 centes adót 
még a Ponta-kormány vetette 
ki azzal a céllal, hogy a befolyó 
összegeket autópálya-építésre 
fordítják.

FŐ A MINŐSÉG: A BIOTERMÉKEK TERMELÉSI FOLYAMATA KÖRNYEZETBARÁT

Mitől bió a bioélelmiszer?

A biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, műtrágyát és szintetikus anyagot nem tartalmaz

Lehetőség szerint fogyasszunk 
bioélelmiszereket – tanácsolja a 
dietetikus szakember. Bár drá-
gábbak, mint a vegyszerezett 
vagy éppen génkezelt megfele-
lőjük, sokkal egészségesebbek.
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N apjaink slágertermékei a 
biocímkével ellátott árucik-
kek, amelyek térségünkben 

is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek. De a jóval magasabb 
ár mellett mi különbözteti meg 
ezeket a hagyományos, azaz nem 
biotermékektől? Szász Hunort, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház dietetikusát kérdeztük.  
A szakember beszélgetésünk ele-
jén rámutatott, a biocímke meg-
szerzéséhez az adott élelmiszer 
rendkívül hosszadalmas ellenőr-
zési folyamaton megy keresztül. 
Megfigyelik egyebek közt a ter-
melési és termesztési folyamatát, 
a feldolgozását, forgalmazását és 
importálásának körülményeit is. 
Ugyanakkor az élelmiszernek az 
ellenőrző és tanúsító szervek által 
kiállított érvényes termékkísérő 
bizonylattal kell rendelkeznie.

Minőség, nem mennyiség
„Ahhoz, hogy egy termelő az úgy-
nevezett biomódszerre álljon át a 
hagyományosról, legalább két évre 
van szüksége a növénytermesztés, 
míg az állattenyésztésben két hó-
naptól egy évig is eltarthat az át-
állás” – magyarázta Szász Hunor. 
Kifejtette, a biotermékek termelési 
folyamata környezetbarát, tehát fő 
alapelve, hogy mind a növények 
termesztése, mind az állatok te-
nyésztése harmonizáljon az adott 
hely tulajdonságaival, mint példá-
ul klíma, talaj, víz. Másik fontos 
szempont, hogy a termelők nem 
használhatnak géntechnológiával 
módosított fajtákat a termesztés 
során. Ez a fogalom olyan össze-
tevőkre, növényekre vonatkozik, 
amelyek genetikai állományát mes-
terségesen módosították, ennek 
következtében azok ellenállóbbak 
a betegségekkel, szárazsággal vagy 
bizonyos rovarokkal szemben. „A 
biotermékeknél tehát a minőség-
re és nem a mennyiségre fektetik 
a hangsúlyt, így természetesen az 
áruk is jóval magasabb lesz” – fo-
galmazott a dietetikus.

Az összehasonlítás sokatmondó
A nem bio, tehát a „hagyományos” 
termékek ezzel szemben nincse-
nek folyamatosan kivizsgálva ter-
mesztésük, tenyésztésük során. 
„Például egy szalámira felírhatják, 
hogy hagyományos füstölt íze van, 
viszont azt a tulajdonságát kémiai 
anyagok felhasználása révén nyer-
te el. Persze ezek az élelmiszerek is 
bizonyos szabályok alapján vannak 
előállítva, viszont azok az előírá-
sok nem annyira szigorúak, mint a 
biocímkével rendelkező termékek 
esetében” – húzta alá a szakember. 
Ugyanakkor – folytatta – a nem bio-
termékek tápértéke jóval alacso-
nyabb, mint a bioárucikkeké vagy a 
saját kertben termesztett növénye-
ké. „Ezeket mennyiségre termelték, 
nem minőségre. Lehetnek génmó-
dosításból származók, az ízük sem 
az eredeti. Összességében viszont 
inkább ezeket fogyasszuk a chips 
vagy a szénsavas üdítőitalok he-
lyett” – tanácsolta Szász Hunor.

Melyik az egészségesebb?
Kérdésünkre, hogy a bio vagy a saját 
kertben termesztett növény az egész-
ségesebb, Szász Hunor úgy fogalma-
zott: ha van rá lehetőség, állítsunk 
magunknak elő bioterméket. De ha 
erre nincs mód, vásárokon, üzletek-
ben még mindig találhatók olyan 
árucikkek, amelyek ízben, tápérték-
ben és árban is „verik” a bioterméke-
ket – mondta. Viszont – tette hozzá 

– az előbb említettek hiányában 
nyilván megéri a bio-termékeket 
fogyasztani az egészségmegőrzés 
céljából. Leginkább városon, ahol 
sokszor nincs lehetőség saját term-
esztésre.

Nem káros, de... 
Szász Hunor szerint a nem biozöld-
ségek és gyümölcsök fogyasztása 
nem káros, ha nem csak azokat 
esszük, változatosság nélkül. 
„Szervezetünk ellenálló képessége 
nagyon jó, de ha szisztematikusan 
fogyasztjuk a vegyszeres terméke-
ket, egyszer csak megjelenik azok 
utóhatása. Például az utóbbi idő-
ben rengeteg a hormonzavarral 
küszködő ember. Vajon miért? Meg 
rengeteg allergia is kialakult az el-
múlt években. Ha rendszeresen ke-
verjük a nem biót az egészségessel, 
akkor segítünk az ellenálló képes-
ségünknek. Magyarán, ami nem 
bio vagy saját termesztésű, azt rit-
kábban fogyasszuk, vagy legalább 
amit vele fogyasztunk, az legyen 
ismert eredetű” – hangsúlyozta a 
dietetikus.

Zárásként elmondta, nyilván a 
nem bio és nem házilag termesz-
tett zöldségek és gyümölcsök is le-
hetnek pozitív hatással az egész-
ségre, de ez sok mindentől függ, 
például hogy a szállításuk során 
miként voltak tárolva, csomagol-
va, a raktárban mennyire voltak 
kitéve a penészesedésnek stb.

 » A biotermé-
kek termelési fo-
lyamata környe-
zetbarát, tehát 
fő alapelve, hogy 
mind a növények 
termesztése, 
mind az állatok 
tenyésztése 
harmonizáljon 
az adott hely 
tulajdonságai-
val, mint például 
klíma, talaj, víz. 
Másik fontos 
szempont, hogy 
a termelők nem 
használhatnak 
géntechnológi-
ával módosított 
szervezeteket 
a termesztés 
során.
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Bár a reggeli órákban még úgy tűnt, 
hogy újabb történelmi mélypontra 

süllyed a román deviza az egységes 
európai fi zetőeszközhöz képest, erre 
végül nem került sor, az árfolyam 
nemhogy a történelmi csúcs alatt 
maradt, hanem még esett is az előző 
naphoz képest. A Román Nemzeti 
Bank (BNR) csütörtökön 13 órakor 
4,7788 lej/eurós referencia-árfolya-

mot adott ki a szerdai 4,7792-es szint 
után. Mint ismeretes, a legutóbbi tör-
ténelmi csúcsot a múlt csütörtökön 
regisztrálták, 4,7808 lej/euró volt a 
hivatalos kurzus.

Ezzel szemben mindenki újabb 
rekordra számított, hiszen a pénzpi-
aci tranzakciók már szerda délután 
4,8 lej/eurót meghaladó árfolya-
mon zajlottak, és csütörtök reggel 
is hasonló szinten indult a kereske-
dés. A valutaváltóknál közben csü-

törtök reggel 4,69–4,77 lej közötti 
összeget adnak egy euróért, ám ha 
valaki valutát akar vásárolni, akkor 
egy euróért akár 4,8–4,9 lejt is le 
kell pengetnie.

Korai lenne viszont fellélegezni. 
A CFA Románia által végzett felmé-
rés szerint a pénzügyi elemzők arra 
számítanak, hogy az elkövetkező 12 
hónapban 4,8597 lej/eurós szintig 
nő az árfolyam. Az Economica.net 
gazdasági portál által idézett, név 

nélkül nyilatkozó bankár is úgy vé-
lekedett, a lej lejtmenete az elkövet-
kező időszakban folytatódni fog.

Közben Mugur Isărescu jegybankel-
nök újfent arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az elmúlt évek mintegy 2 szá-
zalék körüli értékvesztése nem nagy 
ügy, célja pedig éppen az, hogy mér-
sékelje a piacra nehezedő nyomást, 
megakadályozza az egyensúlyvesz-
tést, és elfogadható szintre juttassa a 
versenyképességet.

Megtorpant a lej lejtmenete, de korai lenne fellélegezni

 » A tranzakciók 
már szerda dél-
után 4,8 lej/euró 
felett zajlottak, 
és csütörtök reg-
gel is így indult a 
kereskedés.




