
Botrány Berlinben: védtük a libamájat 

Szentes - Szélsıjobboldali indíttatású, megfélemlítı akciót folytat a magyar 
kormány – ezt mondta a Négy Mancs Alapítvány képviselıje a berlini élelmiszer-
ipari szakvásáron. Áprilisban német újságírók járják végig a magyar libafarmokat. 

Áprilisra meghívta Magyarországra a libatömés és az 
állattartás körülményei iránt érdeklıdı német 
újságírókat Süth Miklós országos fıállatorvos, 
szakállamtitkár a berlini élelmiszer-ipari szakvásáron. A 
Zöld Hetet (Grüne Woche) a világ egyik legjelentısebb 
agrárkiállításaként tartják számon. A magyar kormány 
képviselıje és Bárány László, a Baromfi Terméktanács 
elnöke azért tartott itt szerda este nemzetközi 
sajtótájékoztatót, hogy támogassa a baromfitartókat és 
-feldolgozókat, amelyeket hátrányosan érintett a Négy 
Mancs Alapítvány kampánya. Az MTI tudósítása szerint 
Süth Miklós és Bárány László arról beszélt, hogy a vízi 
szárnyasok tömése több száz éves hagyományra visszatekintı állattartási mód 
Magyarországon, rendezett törvényi háttérrel.  
 
Tudományosan bizonyított, hogy ez nem okoz fájdalmat, nem állatkínzás. Az 
állatvédık mégis az ellenkezıjét állítják, kampányuk pedig mintegy 2 milliárd 
forintos veszteséget okozott a magyar baromfiágazatnak. Hatvanezer magyar termelı 
munkahelyérıl, egzisztenciájáról van szó, s az anyagi kárnál nagyobb az erkölcsi, 
hiszen a magyar mezıgazdaság hagyományos ágazatát érte támadás. 
 
A berlini sajtóeseményen botrány is volt: a Négy 
Mancs németországi képviselıje ugyanis – 
megismételve a libatömésre vonatkozó állításaikat – 
durva hangnemben reagált a magyar szóra. Szerinte 
szélsıjobboldali indíttatású, megfélemlítı 
hecckampányt indított ellenük a magyar kormány. 
Ez azért érdekes, mert korábban kommunizmusban 
megrekedt, még korábban pedig az izraeli tıke 
karmaiban vergıdı magyar baromfiiparról szóltak 
internetes közleményeik. 
 
A fıállatorvos ezek után hívta meg a német 
újságírókat a magyar állattartó telepekre. Az 
invitálás áprilisra szól, de aki hamarabb jönne, 
jöhet. Ezt azért mondta Süth, mert a Négy Mancs 
szerint meglehet, a kormány áprilisig „eltakarítja a 
törvénytelenségeket". – Bárkit szívesen látunk, 
mindent megmutatunk – felelte kérdésünkre Magyar 
József, a Hungerit vezérigazgatója. Hozzátette: egy 
olyan üzemnek, amely minden, Európában érvényes 
audittal rendelkezik, nincs, nem lehet 
takargatnivalója. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

2009.01.23. 16:00

Várjuk a választ 
 
Miután a Négy Mancs 
Alapítvány magyar irodájában 
nem nyilatkoznak újságírói 
kérdésekre, e-mailt írtunk a 
szervezet osztrák központjához. 
Egy kérdést tettünk fel: hogyan 
kommentálja a szervezet, hogy 
a Hungerit újraindította a 
hizlaltbaromfi-feldolgozást. A 
válasz azért is lenne érdekes, 
mert annak idején a szervezet 
azt állította: a Hungeritnek 
kapóra jött az ı kampányuk, 
erre lehetett hivatkozni a 
létszámcsökkentéskor, amire 
egyébként is sor került volna. 
Kérdésünkre egy hete várjuk a 
választ. A magyarországi 
irodában a minap megígérték, 
utánanéznek, miért nincs 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A Négy Mancs úgy állítja be, hogy nálunk az 
állatjólét terén semmi sem történt, amíg az Unió 
tagjai nem lettünk, és ma is le vagyunk maradva; 
ezt ugyan könnyő lehet elhitetni a német vásárlóval, 
de nem igaz – mondta lapunknak Kasza Gyula, az 
FVM osztályvezetı munkatársa, aki kollégáival 
együtt elıkészítette a berlini sajtótájékoztatót. – 
2006-ban minden telepet, 2007-ben pedig hetven 
százalékukat ellenıriztünk végig, csak állatjóléti 
szempontból. Az Unió öt százalékot várt volna el. Az elsı magyar állatvédı szervezet 
1845-ben alakult meg, az elsı állatvédelmi törvényünk pedig 1893-ban született meg. 

válasz. A HVG-nek adott 
interjújában közben Jürgen 
Faulmann kampányfınök azt 
mondta, „gyanújuk szerint" a 
Hungerit egy percre sem 
állította le ezt a munkát. 
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