
A Négy Mancs is számít az 1 százalékokra 

Szentes - A „libamájas" Négy Mancs Alapítvány meghirdette: várja az 1 százalékos 
fölajánlásokat. Az állatvédı szervezetet 2007-ben 27 ezren támogatták 
Magyarországon, összesen 71 millió forinttal. A tavalyi adatokat még nem 
összesítették. Csongrád megyei állatvédık szerint azonban az már biztos: nekik, 
az ı megbecsültségüknek is ártott a Négy Mancs körüli purparlé. 

„Tevékenységünk során sikerült egy igen jó, kölcsönös 
tiszteleten és megbecsülésen alapuló viszonyt 
kialakítani a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériummal, az Országos Állatvédelmi 
Fıfelügyelıvel és az országgyőlés több tagjával" – 
olvashatjuk a Négy Mancs Alapítvány 2007-es évrıl 
szóló közhasznúsági jelentésében. A 2008-as 
jelentésnek idén május 20-áig kell elkészülnie. Mint 
megtudtuk, még dolgoznak rajta, nem nyilvános, mi 
lesz benne – de az imént idézett mondat valószínőleg 
kimarad belıle. 
 
Az elmúlt húsz évben példa nélküli közéleti, élelmiszer-ipari botrány fı szereplıje, 
az állatvédı szervezet ugyanis tavaly nem csupán a szentesi Hungerittel és a 
baromfiiparral kötötte össze a bajuszt, de keményen bírálta a tömött liba 
feldolgozását védı minisztériumot is. Most a Baromfi Terméktanács az FVM 
támogatásával kártérítési pert indít a Négy Mancs ellen. Az ágazat többmilliárdos 
veszteségét akarják behajtani az alapítványon, amelynek azonban – legalábbis 
Magyarországon – nincs sok pénze. 
 

 
A Négy Mancs eredetileg egy kis állatvédı szervezet, irodával, lelkes aktivistákkal, és 
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A szentesiek Budapesten tüntettek a Négy Mancs ellen – az ı egy százalékukra már aligha 
számíthat az alapítvány. Fotók: Karnok Csaba
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mint a legtöbb ilyen, jórészt adományokból él. A már idézett közhasznúsági 
jelentésbıl az derül ki, hogy 2007-ben mintegy 27 ezer ember támogatta 
Magyarországon a szervezetet 71 millió forinttal. Összehasonlításképpen: Csongrád 
megyében 2007-ben a legtöbb pénzt szintén egy állatvédı szervezet, az Orpheus 
kapta: 26 millió forintot. 
 
Igaz, a Négy Mancs nem csupán az 1 százalékokra számított, hanem direkt 
marketinges levelekkel is győjtött adományokat. Az alapítvány most ismét közzétette 
honlapján, hogy várja az 1 százalékokat. „Csak együtt, az ön segítségével 
biztosíthatjuk Magyarország szırmeállatainak, kóbor kutyáinak, cirkuszi és gazdasági 
állatainak jólétét" – írja a hirdetmény. 
 
Nem valószínő, hogy a szentesi Hungerit dolgozói úgy döntenének, hogy 
jövedelemadójuk 1 százalékával azt a szervezetet támogatják, amely a 
munkahelyüket veszélyezteti. Maga a Hungerit azonban – Magyar József 
vezérigazgatótól tudjuk – a Szentes-Frigo Kft.-n keresztül rendszeresen segít 
állatmenhelyeket, de nem pénzzel, hanem ennivalóval. 
 
Tappancs: nincs közünk egymáshoz! 
 
Egyértelmően rontotta a magyar állatvédı szervezetek renoméját a Négy Mancs 
körüli balhé – vélik az érintettek. A megyénkben mőködı Tappancs Alapítvány elnöke, 
Farkas Gabriella azt mondta, egyik rendezvényükön odajöttek páran a szervezet 
vezetıihez, felelısségre vonták ıket, és azt mondták: nem hiszik, hogy a 
Tappancsnak nincs köze a Négy Mancshoz. – Pedig nincs. Szerintünk az agresszív 
állatvédelemnek nincs is helye a mai magyar viszonyok között, és mi sohasem fogunk 
direkt marketinges levelekkel adományt győjteni. Akik minket segítenek, tudják, 
hogy a pénzük teljes egészében hozzánk jut el – mondja Farkas Gabriella. – A libának 
tényleg nem lehet olyan jó, amikor tömik, viszont ha ezt az ágazatot ellehetetlenítik, 
negyvenezer ember veszítheti el a megélhetését. Szerintünk a fogyasztóra, az 
emberre kell bízni a választást, hogy vesz-e tömött libából készült árut, vagy sem – 
ha vesz, az az ı dolga.  
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