
Érdi Újság 9XIX. évfolyam, 2009. november 5. tények

A hamisítványok rossz hírbe hozzák a magyar bort

Vincze palackjai még
mindig a polcon vannak
A botrányairól elhíresült Vincze pincészet borai még mindig megtalálhatók a szupermar‑
ketek polcain. Igaz, nem a 2007‑es Egri Bikavér, amelyrõl bebizonyosodott, hogy glice‑
rint tartalmaz, azaz egyfajta borhamisítvány, hanem a 2005‑ös vörösborok kaphatók.

Vincze Béla – akit 2005-ben 
az év borászának választottak 
– beismerte: 250 hektoliternyi 
exportra szánt borába glicerin 
került, azonban a felelõsséget 
másokra próbálta hárítani, aki-
ket a betyárbecsületre hivat-
kozva nem kívánt megnevez-
ni. A hatóság ennek ellenére 
más, az ügy kapcsán vizsgált 
pincészetekben nem talált 
hasonló csalást. A glicerines 
bort kivonták a bolti forgalom-
ból, a többi Vincze-bort pedig 
szúrópróbaszerûen vizsgál-
ják. Olvasónk fotójának tanú-
bizonysága szerint a 2005-ös 

évjáratot bárki megvásárolhat-
ja. Dömölky Lívia, az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
élelmiszerekre specializáló-
dott szakembere lapunknak 
elmondta: Vincze Béla hami-
sítványai rossz hírbe hozták 
a magyar bort. – Érthetetlen, 
hogyan juthattak ki a glicerines 
borok a piacra, hiszen minden 
ilyen termék csak az Országos 
Borminõsítõ Intézet szigorú 
vizsgálata után kerülhet palac-
kozásra – mondta el Dömölky. 
– Fontos, hogy a nyilvánosság 
tudjon a glicerinezett borokról, 
és inkább a tisztességes magyar 

termékeket válasszák! A termelõ 
pedig megérdemli, ha ezek után 
nem bíznak meg benne, és már 
az a terméke sem fogy, ame-
lyet egyébként szabályosan 
állított elõ. Magyarországnak 
a minõségi élelmiszerekkel 
kellene kivívnia a nemzetközi 
elismerést, mivel mennyiségi 
termelésrõl hazánk kapcsán 
nem beszélhetünk. E helyett az 
ilyen csalók lejáratnak minket! 
– tette hozzá a fogyasztóvédõ. 
A Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Borminõsítési Igaz-
gatósága az ügyben nem kívánt 
nyilatkozni lapunknak.� U.�J.

Vincze Béla borai a nagyobb bevásárlóközpontokban ma is megvásárolhatók

A GE szerint a leépítés kell a versenyképességhez

Selmeczy: Ez övön aluli ütés volt!
A General Electric 2010 januárjától kezdi meg a majdnem 2700 embert érintõ 
leépítéseit, miután decemberben lejár a 654 milliós munkahelymegõrzõ támo‑
gatásuk. A GE szerint elkerülhetetlen lépésekrõl van szó, a szakszervezetek 
pedig meg vannak botránkozva.
Korábban is szó volt arról, hogy 
a GE izzóforrásrészlege átala-
kul a hagyományos izzógyár-
tás megszûnésével, ám egészen 
mostanáig nem nyilatkoztak 
arról, hogy az átalakulás járhat-e 
leépítésekkel. Múlt szerdán a GE 
Hungary bejelentette, a magyar-
országi fényforrásüzletág 2010 
januárjától induló – és két évig 
tartó – átszervezése többek 
között a váci gyár bezárásával, 
illetve a nagykanizsai üzem óriá-
si leépítésével jár majd. A 600 
fõt foglalkoztató váci gyárat és 
a 128 embernek munkát adó 
nagykanizsai filterüzemet 2011-
re zárnák be, és összesen mint-
egy 2700 dolgozó – nagyrészt 
nagykanizsaiak – vesztené el 
az állását a kétéves átütemezés 
alatt. Nekik a GE a törvényben 
elõírt elbocsátási juttatásokon 
kívül anyagi segítséget is ígér. 
A Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal nyilvánosan közzétett 
dokumentuma szerint júliusban 
a GE Hungary Zrt. a legmaga-
sabb, azaz 654 millió 124 ezer  
forint munkahelymegõrzõ támo-
gatásban részesült öt hónapra, 
amelybõl 7784 részmunkaidõs 
dolgozót kell foglalkoztatniuk. 
A júliusi közzétételt követõ öt 
hónap lejárta után, pontosan 
2010 januárjában már követ-
kezmény nélkül küldhetik el 
dolgozóikat. Kalocsai Kingát, 
a GE Lighting kommunikációs 
igazgatóját kérdeztük: van-e 
összefüggés a támogatás vége 
és a leépítések kezdete között? – 
Egyszerûen arról van szó, hogy 
a szakszervezetekkel együtt igé-

nyelt támogatás után sem volt 
elegendõ a kapacitás. Meg kell 
õriznünk a versenyképességün-
ket, és fel kell készülnünk a 
globális gazdaság újraindításá-
ra, ezért elkerülhetetlenek ezek 
a fájdalmas lépések. Ez még 
egyébként is csak terv, biztos 
döntés jövõ év elején szüle-
tik róla, a szakszervezetekkel 
való egyezkedések után – nyi-
latkozta lapunknak Kalocsai 
Kinga. A Tungsram Dolgozók 
Független Szakszervezetének 
titkára, Selmeczy György kifa-
kadt a megkeresésünkre. – Meg 
vagyunk botránkozva: övön 
aluli kommunikációs lépés volt 
a szerdai bejelentés – mond-

ta Selmeczy György. – Két fél 
tárgyalása esetén nem ízléses 
egy harmadikkal, vagyis a saj-
tóval üzenni. A támogatásra a 
GE egyébként a szakszerveze-
tek nélkül pályázott, aminek 
akkor nagyon örültünk. Ami 
az elkövetkezendõ tárgyaláso-
kat illeti, nagyon szeretnénk 
lefaragni a számokból, de nem 
valószínû, hogy lényegében 
megváltozna a csomag. A két év 
alatt azonban még sok minden 
történhet a különbözõ fényfor-
rások javára, de megváltozhat 
a gazdasági környezetünk is. 
Amíg nem zárják be a gyárakat, 
mindig van remény!
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A Tungsram dolgozóinak képviselõje kifakadt lapunknak 


