
Fábry is a baromfitartók mellé állt 

Szentes - Magyarországon indít pert a Baromfi Terméktanács a Négy Mancs 
Alapítvány ellen, mert az állatvédı szervezet azt állította, hogy beteg a magyar 
libahús. A bíróság majd dönt, ez a csata azonban inkább a nyilvánosság elıtt dıl 
el. Ebbıl a szempontból van jelentısége annak, hogy az Esti Showderben Fábry 
Sándor kacsát tömött. 

A csütörtöki Esti Showdert a Danubius és a Sláger rádió 
búcsúzó munkatársaival hirdették, pedig volt egy 
fontosabb momentum is a mősorban. Fábry Sándor a 
Dizájncenterben egy ezermester szerkezeteit mutatta 
be, többek között egy kacsatömı kézi készüléket. A 
mősorvezetı és vendége egy némakacsán be is mutatta, 
hogyan kell tömni. Közben Fábry utalt az állatvédık és 
a baromfitartók konfliktusára, amelynek hátterében 
szerinte az állhat, hogy a francia feldolgozók több 
májat szeretnének eladni. 
 
A Baromfi Terméktanács kicsit máshogy fogalmaz: a 
magyar libahús elleni kampánynak az a célja, hogy a magyar kacsa- és libaágazat 
szereplıit olcsón fel lehessen vásárolni. Nehéz ellenırizni, hogy így van-e, de miután 
tavaly a Négy Mancs többször is nyilvánosan állatkínzónak minısítette a magyar liba- 
és kacsaágazatot, a német és osztrák vásárlók tényleg sokkal kevesebb magyar 
húsárut vettek, ez pedig megrendítette a vállalkozásokat. Tavasszal emiatt a Baromfi 
Terméktanács kártérítési pert akart indítani Németországban az állatvédıkkel 
szemben, de miután tájékozódott az esélyekrıl, elállt ettıl. A Négy Mancs egyik 
képviselıje Ausztriában most megint azt nyilatkozta, hogy a magyar libahús beteg, 
antibiotikumok vannak benne. Már korábban is állított a szervezet olyat, hogy a 
jószágok a tömés miatt lázrohamoktól, légszomjtól szenvednek, és antibiotikumokat 
kapnak, hogy túléljék a megpróbáltatásokat. Ez a terméktanács szerint nem igaz. 
 

 
– Úgy tudjuk, hogy amikor a hitelrontást külföldön követik el, de a sértett fél magyar, 
akkor a hitelrontónak kell bizonyítania, hogy amit állított, az igaz – indokolta Magyar 
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Fábry Sándor kacsát töm. A show-mester is kiáll a magyar baromfiiparból élık mellett. 
Fotó: RTL Klub
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József, a szentesi Hungerit vezérigazgatója, a terméktanács elnökségi tagja, miért 
döntöttek a magyarországi per megindítása mellett. 
 
– Olyan emberek vádolják a magyar baromfiipart, akik nem is ismerik a szakmát; és 
nemcsak a termelıket, feldolgozókat sározzák be, de a magyar ellenırzı hatóságokat 
is. Ezért lehet, hogy az FVM indítja meg a pert. 
 
A szentesi baromfi-feldolgozó vezetıje elismeri: valóban bárhogyan is dönt a bíróság, 
az ágazat jövıje szempontjából a vásárló meggyızıdése a fontos. Ez a csata a 
nyilvánosság elıtt dıl el. Hosszú távon egzisztenciák múlnak azon, mi hangzik el a 
tévében a magyar baromfiról reklámidın kívül. Korábban az MTV-n Juszt László 
mősora boncolgatta a témát, egyértelmően a magyar munkahelyek védelmében. 
Csütörtök este pedig több mint egymillió nézı láthatta-hallhatta: Fábry Sándor (is) a 
magyar baromfiipar mellett áll. 
 
Kevesebb támogatás 
 
A Négy Mancs egyelıre nem reagál. Magyarországi irodavezetı továbbra sincs Gergely 
Zsófia távozása óta, a kérdéseket a központhoz irányítják, és nem válaszolnak 
azonnal. Az alapítványnak a 2008-as évrıl készült közhasznúsági jelentésébıl az derül 
ki, hogy a támogatók tavaly jobban meggondolták, adjanak-e a Négy Mancsnak: míg 
2007-ben „egyéb támogatásokból" 70 millió 952 ezer forint folyt be, tavaly már csak 
45 millió 399 ezer.  
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