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A legutóbb nyilvánosságra került 
adatok szerint a világ teljes liba-
májtermelésének 90 százalékát 
Magyarországon állítják elõ. 

– Ennek hetven százalékát fran-
cia kereskedõknek adják el a hazai 
termelõk. Ott a helyi, közepes 
minõségû kacsamájpástétomot 
javítják fel az elsõrangú magyar 
libamájjal. Belgium, Japán az 
Egyesült Államok és a Távol-Kelet 
is jelentős felvevõpiacai a magyar 
libamájnak. Körülbelül 2000 ton-
nát kivitelre termelünk éves szin-
ten, 500 tonnát meghaladó meny-
nyiségben pedig hízott kacsamá-
jat is eladunk külföldre. 

Bárány László rámutatott, 
az egy évvel ezelõtti skandináv 
riportfilm és a Négy Mancs szer-
vezet akciója csupán apró vissza-
esést okozott Magyarországon. 
Annál jobban megviselte az ága-
zatot a gazdasági válság. – Az 
akció és a riportfilm is egy zavar-
keltés volt. Ezek után kiderült, 
hogy a tömött libamáj egy olyan 
luxustermék, amelyet nem tud 
helyettesíteni se a fókamáj, se más 
egyéb. Aki a libamájat szereti, az 
nem akar mást enni helyette. Más 
országokban, ahol a libamájjal 
foglalkoznak, Franciaországban, 
Spanyolországban, Belgiumban 
és Bulgáriában ugyanolyan mód-
szerrel tömik a libát, mint itthon. 

Annál nagyobb volt az 
állatvédõk libatolltépés elle-
ni akciójának hatása Magyar-
országon. 

– Négy nagy cég, aki koráb-
ban ezzel foglalkozott, szinte 

tönkrement. Több százan vesz-
tették el a munkájukat ennek 
következtében a magyar libafel-
dogozó gazdaságokban. 

Bárány László ugyanakkor 
rámutatott: állatorvosok és 
biológusok is állítják, hogy a 
magyarországi körülmények 
között szükség volna nyáron 
a libatollak tépésére, mert a 
nagy melegben az erõs tollaza-

tú szárnyasok úgy szenvednek, 
mint azok az emberek, akik 
kánikulában téli ruhában jár-
nak. – A Négy Mancs akciójá-
nak annyiban volt hatása, hogy 
mivel a hazai tollutánpótlás 
elakadt, a libatoll világpiaci ára 
megduplázódott. Ennek a kínai 
és ukrán tenyésztõk örülnek a 
legjobban, akik most ellátják a 
világpiacot libatollal. � GB

Az aradi vértanúkra emlékezünk
Százhatvanegy éve végezték ki 
Aradon azt a tizenhárom vér-
tanút, akiknek neve azóta össze-
fonódott a bajtársiasság, áldozat-
vállalás és a becsület fogalmával. 
A vértanúk valójában tizenhatan 
voltak, hármukat késõbb ítélték 
halálra. Mindannyiuk a szabad-
ságharc kezdetén aktív vagy 
korábbi császári tiszt volt, katonai 
pályafutásukat a honvéd hadse-
regben fejezték be. Ferenc József 
császár soha nem tudott megbo-
csátani felségáruló katonáinak. 
Dr. Marjanucz Lászlót, a Szegedi 
Egyetem Új- és Legújabbkori 
Magyar Történeti Tanszékének 
vezetõ docensét az október 6-i 
események üzenetérõl, történel-
münkben elfoglalt helyérõl kér-
deztük. 

– Példamutató magatartás volt 
az aradi vértanúké, a mai napig 
üzenetértékû az az összefogás, 

áldozatvállalás és kötelesség-
tudat, amivel vállalták sorsukat 
– mondta a történész. – Sokan 
közülük nem is voltak magyarok, 
mégis a magyar zászlóhoz, a 
nemzeti forradalom ügyéhez és 
katonai becsületükhöz ragasz-
kodtak, még életük árán is. A 
császár sosem bocsátotta meg, 

hogy a hadseregében megszer-
zett tudást ellene fordították, 
ilyen komoly ellenállásra sosem 
volt példa. Példát statuálni ugyan 
nem sikerült, mert a nemzeti 
összefogás nem roppant meg a 
kivégzések után, sõt. A szabad-
ságharc utáni ellenállás hozzájá-
rult a késõbbi kiegyezéshez. �BE

A libatoll világpiaci ára megduplázódott 

Libamáj-nagyhatalom vagyunk
Hatezer  családnak  nyújt  megélhetést  a  libatenyésztés  ma  Magyarországon. 
Olyanoknak, akik  tanyákon, eldugott kistelepüléseken  laknak a Duna–Tisza közén 
és az Alföldön, olyan területen, ahová autógyártók és egyéb multik nem települnek, 
hogy másfajta munkára adjanak lehetõséget – mondta el a Helyi Témának Bárány 
László, a Baromfi Termék Tanács elnöke.

Magyar liba májából Franciaországban kacsamájpástétom készül

Egyik olvasónk megkapta havi, rendes víz-
számláját, és ezúttal nem az összeg nagysága 
háborította fel, hanem pont az ellenkezõje, 
a Zámolyi Vízmû, ugyanis 1 forintot követel 
tõle. Ha összeadjuk a papír, a nyomtatás, a 
postázás és az ügyintézõ munkájának árát, 
ez a behajtás bizony veszteséges lesz. – Az 
ügyfél be se tudja fizetni, hiszen a kerekí-
tés miatt 5 forint a legkisebb összeg, amit 
használni tud – reagált a felvetésre a Zámolyi 
Vízmû egyik munkatársa. – Ha bejön hoz-
zánk, törölni tudom a követelés összegét 
– folytatta indulatosan a telefonban a hölgy. 
– Több ezer csekket nyomtatok egyszerre, 
arra nincs lehetõség, hogy azokat egyenként 
átnézzem. Ilyenkor azt szoktuk tenni, hogy a 
következõ számlához írjuk az összeget, és így 
befizethetõvé válik!� szd

Csekk, amit nem kell befizetni
Ha a papír-, a nyomda- és a postaköltség nagyobb, mint a kiszámlázott összeg, a 
sárga csekk akkor is megérkezik. Ha pedig a számla valós, ki is kell fizetni. Egy forin-
tot azonban nehéz, hiszen Magyarországon a legkisebb értékû pénz az 5 forintos. 

Az aradi vértanúkra emlékezõ kopjafák Pákozd határában


