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Világelső sas MR

Fotó: Konyhás István

Januári számunkban leírtam
Bogyó 2 nevű rétisasunk történetét.
Az 5 éve mérgezés miatt bekerült, és
abból, akkor sikeresen meggyógyult

rétisas tavaly szó szerint leesett a lábáról. Csípőből nem tudja magát tartani,
csak ül a fenekén, nem tudjuk miért.
Vizsgáltuk mindenhogyan, semmit
nem találtunk, kezeltük, tapasztalt
állatorvos kollégák is ötleteltek, úgy
is kezeltük, de nem javul. Rejtélyes
betegségének kiderítésére a ma már
hazánkban, állatok számára is elérhető
legmagasabb képalkotó technika, az
MR (mágneses rezonancia) vizsgálat
lehetőségét kerestük, és eljutottunk a
VetScan Kisállat Diagnosztikához.
Putyin látogatása napján Budapestről Hortobágyra tartottam, és
az M3 kivezető szakasza le volt zárva
egy ideig, ezalatt benéztem a Primavet
szomszédos újpesti telephelyére, vásároltam néhány gyógyszert, körülnéztem a számunkra drága diagnosztikai
berendezések között, és megkérdeztem
a kollégákat, hogy hol van az az állatgyógyászati MR szolgáltatás, melyről
már hallottam korábban. Ott kaptam
meg dr. Kerekes Zoltán állatorvos kollegám telefonszámát. Felhívtam, és
előadtam neki a kérést: rétisast kéne
vizsgálni. Elmondtam a kórtörténetét,
és másnapra kaptam is időpontot. Mivel az ő praxisukban ilyen még nem

volt, és valószínűleg külföldön sincs
nagyon sem tapasztalat, sem protokoll,
szakmai érdekessége mellett komoly
kihívást is jelent, ezért a vizsgálatot
ingyen, támogatásból ajánlotta
fel a cég. Pedig
a humán célra
gyártott, újonnan
350-400
millióért már
kapható készülékkel a kutyák,
macskák számára rendszersített
vizsgálat egyáltalán nem olcsó,
sőt, kifejezeten
drága, és komoly gyűjtést kellett volna rá szervezni. A sas állapota viszont sürgette a
vizsgálatot.
Másnap 11-kor megérkeztünk
a Megyeri úti Medcity épületében található VetScan rendelőjébe. A sas két
órás szállítást követően fáradt és ideges volt. A fél órás vizsgálat altatásban
történt, ezt a Madákrórházban is rutinszerűen alkalmazott izoflurán gáz belélegeztetésével végeztük. Bár az egyik
legjobb, legbiztonságosabb módszer,
madaraknál van rizikója, leállhat a
légzés, amit időben észre kell venni
és mesterséges lélegeztetéssel visszahozni. Ehhez gyakorlat kell, ezért én,
mint altató orvos végig bent voltam
vele a gépnél. A légzés intenzitását és
a széndioxid mennyiséget monitorozó
berendezés megkönnyítette az altatás
vezetését, de nem volt izgalom nélküli
a beavatkozás. A sas a vizsgálat elején
már remegni kezdett, amit eddig nem
tapasztaltam, talán az igen nagy zaj és
a rendkívüli mágneses térerő miatt, de
ezenkívül stabil volt az állapota.
A vizsgálat végén simán felébredt, de amíg teljesen magához tért,
volt pár másodperc a monitoron át látott elváltozás tapintásos vizsgálatára

A VetScan Kisállat Diagnosztika az első olyan
centrum Magyarországon, ahol kizárólag állatok
számára telepített, nagy térerejű MR-berenedezés
működik. A 1,5 Tesla térerejű MR precíz és pontos
képet ad olyan betegségekről, amelyek más
vizsgálatok során szinte láthatatlanok.

és a munkatársak részéről a sas simogatására is, hiszen rétisast nem érinthet olyan gyakran halandó.
Másnap megvolt az eredmény.
Bár a rétisas lumbális gerincvelejének
normális kiterjedéséről hazai anatómiai szakirodalomban nincs adat, és
külföldi tapasztalatokra sincs sok remény, Kerekes doktornak erre vonatkozó kérdésére referencia adatok hiányában nem tudtam érdemben válaszolni,
ő saját szakmai tapasztalatával, más
állatfajok hasonló gerincvelő elváltozásának ismeretében arra a megállapításra jutott, hogy a sas ágyéki gerinc
területén 13 mm hosszan a gerinccsatornán belüli talán daganatos, vagy
más kóros degeneratív elváltozás miatt
a gerincvelő átmérője megvastagodott
és állománya fellazult. Ezt MR nélkül
nem tudtuk volna meg. Ez indokolja a
funkciókiesést, de sajnos kevés esélyt
ad az eredményes gyógykezelésre.
További külföldi szakirodalmi tájékozódás és esetleges további vizsgálatok
után még pontosítjuk a diagnózist. Mi
mindenesetre megpróbáljuk meggyógyítani, keressük az esetleges műtéti

lehetőséget,, mert a világ úgy halad
előre, hogy valaki megteszi azt, amit
mások még nem próbáltak. Bízunk
benne, hogy sikerül. Ezúton köszönjük meg a Vetscan csapatának a gyors,
hathatós, szakszerű és nagyvonalú,
önzetlen segítséget.

Dr. Déri János
állatorvos

VetScan Kisállat Diagnosztika
1053 Budapest, Megyeri út 53.
Időpont egyeztetés:
+36 (1) 870-0738 • +36 (30) 195-8188
info@vetscan.hu • www.vetscan.hu

A címlapon: A világ első MR vizsgálata rétisason (Fotó: Konyhás István)

Irodalmi pályázat
címmel irodalmi pályázatunkat. Az alkotásokat 2017. január 22-ig kellett eljutatni a Madárkórház címére. Nagyon
sok írás érkezett be hozzánk az ország
szinte minden pontjáról. Összesen 46
pályaművet küldtek részünkre postai
és elektronikus úton, melyek között
versek, mesék és elbeszélések vegyesen
találhatók. A legtöbb írás a Komáromi
Dózsa György Általános Iskolából érkezett. Ezúton szeretnénk megköszönni
minden felkészítő tanár munkáját is,
hogy ösztönözték diákjaikat az írásra
és ezzel közelebb hozták őket a természetvédelemhez, valamint a madárvédelemhez. Az irodalmi művek fő
témái természetesen a madarak voltak, kaptunk gyurgyalagról, gerléről,
sasról és pacsirtáról szóló írásokat is.
A beérkezett alkotások feldolgozását

Természetkárosítás

Sajnos nem jól kezdődőik az évünk
bizonyos szempontból, mivel idén
már két természetkárosítás miatt sérült madár is bekerült hozzánk. Úgy
tűnik, ebben az évben a mérgezéseket megúsztuk, viszont még mindig vannak emberek, akik puskát,
légpuskát ragadnak és madarakra
lövöldöznek. Akár karácsony tájékán is. Ez a tevékenység nem csak az
oktalan pusztítás miatt tilos, hanem
azért is, mert aki egy védett madarat meglő, akár légpuskával is, halmozottan követ el bűncselekményt.

és értékelését már megkezdtük. Az
eredményhirdetésig a pályaművekből
rendszeresen jelentetünk majd meg
facebook oldalunkon (Facebook.com/
madarpark.hu), valamint a weboldalunkon (madarkorhaz.hu) is. A bírálat
eredményeiről a megadott elérhetőségeken hamarosan felvesszük a kapcsolatot az alkotókkal. Valamennyi pályázó és két családtagja egy alkalommal
ingyenesen megtekintheti majd a Madárkórházat. A díjazott írások szerzőit
egy-egy képzőművészeti alkotással,
DVD-vel, valamint könyvvel jutalmazzuk. A díjazottak és két családtagjuk
egyéves időtartamú ingyenes belépést
nyernek a hortobágyi Madárkórházba.
A legszínvonalasabb pályaműveket itt,
a Pusztadoktor Magazinban is megjelentetjük.

Kártyát elfogadnak?
Nem csak a madár elpusztításáért,
megsebzéséért kell felelnie, hanem
a lőfegyver vagy egyéb eszköz szabálytalan használatáért is. A Kerecsend mellől karácsony másnapján
bekerült egerészölyv vállában találtunk légpuskalövedéket, ezért a
Bükki Nemzeti Park feljelentést tett
és el is indult a nyomozás az ügyben. Az év elején egy vetési varjú
Derecskéről került be hozzánk szintén légpuskalövedékkel. Ez ügyben
a Madárkórház tett feljelentést, és a
derecskei rendőrök is megkezdték a
nyomozást, a lövedéket bekérték és
állatorvosunkat tanúként kihallgatták. Bízunk benne, hogy nem lesznek erdeménytelenek a hatóságok és
a mi munkánk, hogy visszaszorítsuk
a védett madarak pusztítását. Az
egerészölyv a műtét után jobban lett
és folyamatosan javul az állapota,
csonttörése összeforrt, a kórteremben már rövideket repked. Talán
egyszer még, egy hosszú rehabilitáció után újra repülhet. A vetési varjú
nem volt ilyen szerencsés, mert azt
csak napokkal a meglövés után tudták megfogni. Rajta már nem segített a műtét sem.

Konyhás István

Gyakran kérdezték tőlünk a látogatók
és nekünk sokáig nemmel kellett válaszolni erre a kérdésre: lehet-e kártyával fizetni a Madárparkban. Ettől a
hónaptól kezdve végre nálunk is lehet
kártyával fizetni majd a belépőkért,
könyvekért, kiadványokért vagy épp a
frissítőkért. Sőt már nem csak fizetni
lehet nálunk, hanem a terminálunkon keresztül mobiltelefont is fel lehet tölteni, csekket befizetni, de akár
gyorsan, pár perc alatt bankszámlát is
lehet nyitni a recepciónkon.

Fotó: Konyhás István

Az október-novemberi számunkban
meghirdettük általános és középiskolás tanulók számára „Ember és madár”
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Fotók: Déri Balázs

AI - Avian Influenza – madárinfluenza
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hogy szükség esetén járványveszély
miatt a kerítés vonalában lévő külön
bejárattal, fekete-fehér öltözővel ellátott, teljesen független, elkülönítő
karantén kórházrészt tudjunk működtetni. A madarat behozó munkatársak
egyszer használatos ruhában mennek
a madárért, és átöltözve, szigorított
fertőtlenítés után lépnek be a területre. A külön dolgozókkal üzemeltetett
épület megközelítésének útvonala
nem keresztezi a kórház és a madárpark kiszolgáló és látogatói útvonalát.
Ez a valamikori kórház labor épülete,
kísérleti állatházzal, fertőző betegek
elkülönítésére alkalmas, a mai napig érvényes engedéllyel rendelkező
egység most került napi használatba. Ide érkeznek a friss betegek, ahol
minden vizsgálatot elvégzünk és több
hetes elkülönítés után döntünk arról,
hogy áthelyezzük-e a látványkórház-

ba őket, vagy sem. A madárinfluenza
hazai megjelenése előtt a kórházban
ápoltak közül 80 beteg hatóságilag
elrendelt cloacatamponos vizsgálatával ellenőrizték a mentességet, melyet
szeretnénk megtartani. Vakcinával
lehet majd védekezni, majd, ha lesz
vakcina. Az igényeinket leadtuk a hatóság felé. Addig a higiéniai feltételek
biztosításával teszünk meg mindent
a folyamatos, biztonságos működés
érdekében. A látványkórház és a Madárpark folyamatosan látogatható, a
madarakkal való közvetlen és közvetett érintkezést a tartási körülmények
nem teszik lehetővé, de a láb- és kézfertőtlenítő használatát kérjük vendégeinktől. Reméljük, átvészeljük ezt az
időszakot. Mind a hatóság, mind mi
magunk megteszünk mindent annak
érdekében, hogy megvédjük madaraDr. Déri János
inkat a fertőzéstől.

Fotó: Konyhás István

AI - Avian Influenza – madárinfluenza, régi nevén klasszikus baromfipestis most szinte egész Európában
pusztítja a házi madarakat. A H5N8
emberre nem, de madarakra annál
inkább veszélyes. Házi madarakra
nagy pathogenitású, a vad madarak
ellenállóbbak vele szemben, és tényleg
terjesztik. Egymás között nem an�nyira, mert nincsenek hullahegyek a
természetben, de ha bekerül egy vízi
szárnyas, vagy pulyka telepre, ott arat.
Tünetei bizonyos mérgezések tüneteivel átfedést mutatnak: remegés, nyaktekergetés, gyors elhullás. Emellett
légúti tünetek, tüsszögés, fejrázogatás,
és hasmenés is lehet. Aki bármilyen
beteg vadmadarat észlel, most ne nyúljon hozzá, hanem hívjon közvetlenül
engem, a +36 (30) 9435-494-en, vagy
diszpécser szolgálatunkat a +36 (30)
535-6484-es telefonszámon. Elmondjuk a tennivalókat és majd érte megyünk. Házi madár betegség esetén a
legközelebbi állatorvost értesítsék.
Annak ellenére, hogy létezik, van, és
itt van, mi azért működünk. Több állatkerti- és magán mentőhellyel, madárkórházzal és nemzeti parki mentőközponttal, és állatorvosi rendelővel
ellentétben mi fogadjuk a madarakat,
de nagyon odafigyelünk, hogy ne veszélyeztessük a kórház betegeit. Hiszen ha betör a betegség, az összes itt
lévő, mintegy 300 madarat el kellene
altatni. A veszély valós, itt kopogtat
a megyében, amihez képest a medve
tényleg csak játék. A kórház úgy épült,

XIV. Országos Sasszinkron

Fotó: Morvai Szilárd

szesen 15 637 km2-t jelent, ami az ország területének 17%-a. A 2017. évi
sasszinkron során 554-562 közötti
rétisast és 300-314 közötti parlagi sast
sikerült megfigyelni. Hazánk területén
a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. A magyar puszták és vizes élőhelyek ugyanis megfelelő telelőhelyet biztosítanak
a környező országokból érkező sasok
számára, amelyet számos gyűrűzési
adat bizonyít. Legnagyobb számban
rétisasok telelnek nálunk, mivel a nem
vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak.
Ugyancsak nálunk tölti a telet a parlagi sas kárpát-medencei költőállományából származó fiatal egyedek nagy
része is. Ritkaságnak számít ugyan, de
előfordul szirti sas és fekete sas is.
A XIV. Országos Sasszinkron központi
rendezvényét, a III. Sas Napot a jászsági Sasközpontban 2017. január 14-én
tartották.
(Forrás: MME)

előző évihez képest, s ez meglátszik
a megfigyelt sasok és a résztvevő felmérők számában is. Idén 357 felmérő
vett részt országszerte. A felmérők a
mostoha időjárási körülmények közepette is 2502 db 2,5x2,5 km-es UTM
négyzetet (az ország területét felosztó
rácsháló „szemek”) érintettek, ez ös�-
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A XIV. Országos Sasszinkron (2017. január 13-15.) megyei
eredményei az MME Monitoring Központ összesítése alapján

Rétisas

Az MME Ragadozómadárvédelmi Szakosztálya és Monitoring
Központja a nemzeti park igazgatóságokkal és civil szervezetekkel
együttműködve immáron XIV. alkalommal szervezte meg az Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő
ragadozómadarak éves számlálását.
Az MME Ragadozómadár-védelmi
Szakosztálya 2004-ben indította el a
legfontosabb, részben már évtizedek
óta ismert sastelelőhelyek egységes
módszertannal és egy időben történő,
ún. „szinkron” felmérését.
A kezdeményezés célja a
ragadozómadarak bemutatása, a lakosság figyelmének felhívása hazánk
rendkívül gazdag ragadozómadárállományára és a fokozottan védett
parlagi sasok védelmére. A megfigyelők minden évben érintik az ország
legjelentősebb ismert sastelelőhelyeit,
ebből következően a szakemberek
a lehető legpontosabb képet alkothatják meg a hazánkban tartózkodó ragadozómadár fajokról és ezek
egyedszámáról. Ilyenkor a sasok mellett a legtöbb területen a többi hazánkban telelő ragadozómadarat és a
túzokokat is számba veszik a természetvédelemmel foglalkozó szakemberek. Ebben az évben a sasszinkronon
a kedvezőtlen időjárás, valamint a terepi viszonyok nagyban megnehezítették jó néhány terület megközelítését,
amelyek a korábbi években felmérésre
kerültek. Emiatt kis mértékben csökkent a felmért területek nagysága az
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Tavaszváró

Fotók: Veres Hajnalka és Konyhás János

Bár még csak február elején járunk, de nemsokára a madarak dalainak, és a hóvirág kipattanó fehér
szirmainak hála már mi is érezhetjük majd, hogy a tavasz lassan-lassan közeleg. Úgy tartja a hagyomány, hogy Zsuzsánna napján megszólal a pacsirta. Régen 19-e körül már várták, vajon jelez-e a madár, közeledik-e a tavasz. A régi megfigyelések szerint ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg
napokra számíthatunk, de ha felszáll a magasba és énekel, hamarosan megérkezik a jó idő. Ha most
még nem is érezzük, februárban már ébredezik a természet. Nemcsak a pacsirta kezd énekbe, más
madarak is egyre gyakrabban hallatják a hangjukat. Amint enyhül a kemény tél, egyre hangosabbak a
cinegék is. Néhány madár pedig már az udvarláshoz készülődik.
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Hiába a hó, a hideg, december végén
elindult egy nagyon komoly változás,
mely lényegesen befolyásolja a természetben zajló történéseket: ugyanis
ahogy lépkedünk ki a télből, úgy lesznek a nappalok egyre hosszabbak. Februárban, főleg napfényes délelőttökön
már „nyitnikék”-eznek a széncinegék,
nagyon halkan bár, de egy-egy feketerigó is nekibátorodik az éneklésnek. A
feketerigó egyébként néha akár már januárban is fuvolázni kezd, eleinte csak
halkan, szinte magának dudorászgat,
még az sem érdekli, ha hideg az idő.
De amint hosszabbodnak a nappalok,
és enyhül az éjszakai hideg, egyre hangosabb lesz a dala. Február vége felé
aztán az alkonyati órákban teljes hangerővel rázendít. A csuszka erős, füttyszerű hangját is csak tavasszal hallatja, de februárban már hangol a nagy
eseményre. Ettől a hónaptól egyre
gyakrabban lehet hallani a harkályok
dobolását is. Ez hasonló jelentéssel bír,
mint más madaraknál az ének: főleg
az elfoglalt terület (revír) kijelölésére
szolgál, és ebben a harkályoknál a tojók is részt vesznek. Egy már elszáradt
facsonkot keresnek a madarak, és ezt
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ütik meg nagyon gyorsan, szinte géppuskaszerűen. A dobolás erősségéről
és gyorsaságáról akár a pontos fajt is
be lehet azonosítani. Estefelé a városi
környezetben is otthonosan mozgó
macskabaglyok huhogását lehet hallani. Előfordul, hogy már februárban
fészken ülnek. Sőt városban volt már
példa arra is, hogy decemberben találtak frissen kirepült fiókát. Ez azért lehetséges, mert a városokban csaknem
folyamatosan jelen van a táplálék, és ez
alkalmat ad arra, hogy a rendes fészkelési időn kívül is fiókákat tudjanak
nevelni. A városban élő feketerigóknál
például már egészen nagymértékben
kezd kitolódni a fészkelési időszak
a fent említett táplálékbőség miatt.
Azonban nem ezek a madarak a legkorábbi fészkelők, mivel az ilyen esetek inkább csak különlegességek, nem
általánosak. A rétisasnál és a hollónál
viszont ez az időszak a fészektatarozás
és a nász időszaka. A párok ilyenkor a
költőterületen tartózkodnak, a hollónál már a tojások is a fészekbe kerülnek, de a rétisas is hamarosan kotlani
fog. A legkorábban költő madárfaj rekordját máig a keresztcsőrű tartja, ami
akár már januárban elkezdi a költést.
Mire a legtöbb madár tavasszal nekikezd a fészekrakásnak, ő már be is fejezte azt. Ha valaki rendszeresen tart
fenn téli madáretetőt, az tudja, hogy
minden év egy kicsit más. Idén nagyon
sok telefonhívást és üzenetet kaptuk
arról, hogy még az olyan helyeken is,
ahol évek óta folyik téli etetés, nagyon
kevés az etetőre járó madarak száma,
az újonnan létesült etetők pedig szinte
teljsen üresek. A madáretetők alacsony
madárforgalmának hátterében szerencsére nem a madárinfluenza áll és nem
is a ragadozómadarak, az ok inkább a
mostani kiszámíthatatlan időjárásban
keresendő. A klímaváltozás kapcsán
egyre gyakrabban tapasztalható, hogy

a tél kezdete szokatlanul enyhe és
hómentes, majd hirtelen beáll egy igen
kemény fagyos időszak. Az évszakhoz
képest szokatlanul barátságos időjárási
viszonyok miatt az általában északról
érkező madarak sokkal kisebb számban indulhattak meg délre, így a Kárpát-medencébe. Ráadásul a nálunk
telelő madarak is bőven találtak táplálékot a hómentes területeken, ezért
kisebb számban, vagy egyáltalán nem
is húzódtak be a lakott területekre.
Majd később, még mielőtt beköszöntött volna a tartós fagyokat hozó sarkvidéki hidegfront, délebbi területekre
vonultak a nálunk telelő madarak is. A
madarak a meteorológiai eseményeket
képesek napokkal előbb érzékelni, ez a
képességük nagyon sokat segít nekik
ilyenkor a túlélésben. Február az utolsó téli hónap, mely még magában hordozza a hideg és fagyos időjárást, de a

hónap vége felé a természet visszafordíthatatlanul a kikeletre készülődik.
Ha tehetik, járják nyitott szemmel, és
értő fülel az utakat, mert napról-napra
egyre több madár énekétől lesz hangos
a természet, ezzel is jelezve nekünk,
hogy a télnek nemsokára vége.

Gál Renáta

Madármentő tábor
Madármentő táborok 2017-ben is

+36 (30) 535-6484 – ügyeleti szám este 10-ig

Fotó: Konyhás István

Battonyától Nemesmedvesig! Negyven éven keresztül zengett az ének
április 4-én hazánk felszabadításának
évfordulóján, amit ma már megszállásnak tanítanak. Fordul a világ és vele
a történelem is. Sokkal kisebb léptékben, de a Madárkórházban is változások vannak, ez év elejétől például

rű tanácsadással sikerült biztonságba
helyezni és eljuttatni a legközelebbi
madármentő helyig, vagy épp hozzánk,
Hortobágyra. Ezeknek a madaraknak
a nagy része szinte biztosan elpusztult
volna, ha nincs egy ember, aki telefont
ragad és próbál valamit tenni a sérült
madárért. És elpusztult volna akkor is,
ha nem indítjuk el a telefonos ügyeletünket, hiszen hiába a segítő szándék,
ha nincs a vonal másik végén senki,
aki felvegye, vagy nincs kit hívni. Most
ezen a helyzeten próbálunk enyhíteni,
és úgy tűnik, nem eredménytelenül,
de sajnos még mindig sokan azt hiszik,
hogy a telefonhívás után azonnal indulunk a madárért, legyen az bárhol. Sajnos ezt még nem tudjuk megtenni és
sok esetben nem is volna értelme, hiszen az ország több pontján is vannak
már olyan önkénteseink, akik el tudnak látni egy sérült madarat, fel tudják
mérni, hogy kell-e további ellátás, vagy
az, hogy már telefonos ügyeletünk is ők maguk is tudnak segíteni a bajba juvan. A +36 (30) 535-6484-es szám már tott madáron. Ha olyan erős jelenléttel,
nem csak a nyitva tartás alatt hívható, mint 45-ben a szovjet csapatok nem
hanem a hét minden napján este tíz is, de azért mégiscsak elmondhatjuk,
óráig. Januárban huszonnégy madarat hogy ma már Battonyától Nemesmedmentettünk meg a biztos pusztulástól vesig, vagyis az ország teljes területén,
az ország területén ezzel az ügyeleti tudunk valamilyen formában segíteni
rendszerrel. Egy részét önkénteseink a sérült madarakon.
Konyhás István
segítségével, más madarakat a szaksze-

Jelentkezni
a madarkorhaz@gmail.com
email címen lehet. Érdeklődni,
bővebb felvilágosítást
Konyhás István
táborvezetőtől kérhetnek
a +36 (30) 621-2160
telefonszámon.
A jelentkezési lap
a madarpark.hu oldalról
letölthető.
Táborok időpontjai:
július 26–július 2.
július 10-16.
július 24- 30.
augusztus 3-9.

Téli gólyamentés
Október óta sok bejelentés érkezett
hozzánk arról a fehér gólyáról, ami
egészen január végéig bírta a telet Berettyóújfaluban a Puskin utca környékén. Mint minden madárnak, neki is
az a fontos, hogy legyen tápláléka, a
hideget jól bírják a madarak, még a gólyák is. Gondoljunk csak a cinegékre,
vagy verebekre, milyen jól átvészelik a
legzordabb telet is. A tolltakarójuk nagyon jó hőszigetelő. Ennek a gólyának
nem csak a közeli szérűskert rágcsálói
jelentették a túlélés zálogát, hanem a
környéken élő madárszerető emberek is. Azok, akik szemmel tartották,
bejelentették nekünk, etették, és amikor legyengült és meg lehetett fogni,
akkor pedig behozták hozzánk. (A
színesgyűrűvel jelölt madarat a hozzánk közeli Hortobágyi Vadasparkban
engedték szabadon 2007-ben.)

Konyhás István

Fotó: Konyhás István

Tavaly indult útjára a madármentő táborunk, aminek
nagy sikere volt, ezért folytatjuk. Idén négy alkalommal lesz nálunk tábor, ahol
a madármentés fortélyait
tanulhatják meg az érdeklődők. De a szakmai program mellett kirándulásra is
jut majd idő. Csónakázás
a vadregényes Hortobágyfolyón, látogatás a Vadasparkban, kézműveskedés és
hajnali madár les színesíti a
tábor programját. A tábor
részvételi díja nem változott,
30 000 Ft/fő, úgy mint tavaly.
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... hogy repülhessen
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Madárkórház Alapítvány

1%

Hortobágy

Adószám: 18557899-1-09

www.madarkorhaz.hu

facebook.com/madarpark
Hasznos információk
az adó 1+1%-ról
rendelkezőknek

Az egyéni vállalkozók adóbevallása benyújtásának határideje február 27-e, a magánszemélyeké május 22-e, az 1+1%-ról való rendelkezést eddig az időpontig pótlólag is meg lehet tenni. A rendelkezés benyújtható elektronikusan is, a bevallással együtt, és külön is.

itt kell levágni

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1%-ról
Az Ön neve:
Az Ön adóazonosító jele:

A kedvezményezett (Madárkórház Alapítvány) adószáma:

1 8 5 5 7 8 9 9 - 1 - 0 9
Az Ön által támogatni kívánt egyház technikai száma (nem kötelező kitölteni):

FONTOS

Adója 1%-val csak egy civil szervezetet támogathat! A nyilatkozatot tegye egy szabvány
méretű postai borítékba! A borítékon is tüntesse fel pontosan az Ön NEVÉT, LAKCÍMÉT,
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT! A lezárt borítékot a lezárásnál írja alá, s juttassa el a NAV-nak!
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TV

ÁNY

MADÁRK
H

ÁZ

Adója 1%-nak felajánlásához a rendelkező
nyilatkozaton fel kell
tüntetni nevét, saját
adóazonosító jelét és
a kedvezményezett
adószámát.
Az 1%-os felajánlás csak
akkor érvényes, ha
önnek nincs adótartozása (személyi jövedelemadó adónemen) és
az adóját is pontosan
befizeti május 22-ig!
Ha május 22-én személyi jövedelemadó adónemen tartozása mutatkozik, rendelkezését
nem fogják teljesíteni.

Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
Bankszámlaszámunk: 59900029-10001868 • Adószámunk: 18557899-1-09
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