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Csapatmunka

A címlapon: Északi egerészölyv elengedése a Hortobágyon megrendezett Táltosnapon (Fotó: Konyhás István)

Akik jártak már nálunk és ismét ellátogatnak hozzánk, új 
munkatársakkal is találkozhatnak a Madárparkban. Ami-
kor megjelentettük a munkalehetőség hirdetését, kaptunk 
egy kis kritikát is, hogy túl magasra tettük a lécet, de volt, 
akinek szent meggyőződése volt, hogy olyan ember, akit 
mi keresünk, nem létezik. A lécet tényleg magasra tettük, 
de egyáltalán nem megugorhatatlanra. És bizony többen 
is vették az akadályt, többen, mint ahány álláshelyünk volt. 
Az új munkatársakra két okból van szükség, üresedés lett, 
hiszen mentek el dolgozók, illetve eltökélt szándékunk, 
hogy újabb programokkal, szolgáltatásokkal kedveskedünk 
vendégeinknek. És ami a legfontosabb, nem csak az új csa-
pattagoknak tettük a lécet magasabbra, hanem magunknak 
is emeltünk egy kicsit. Még több szakmai programot sze-
retnénk szervezni, táborokat, továbbképzéseket, turisztikai 
téren is ideje továbblépnünk, és ami a legfontosabb, szeret-
nénk, ha a hozzánk bekerült madarak még több odafigye-
lést, gondoskodást kaphatnának. A tartósan sérült madara-
inkból minél többet szeretnénk szaporításba állítani, hogy 
ezzel is szerepet vállaljunk hazánk természeti értékeinek 
megóvásában. Ehhez és a további tervekhez feltétlenül 

szükségünk volt több és szakképzettebb munkatársakra. A 
szakmai munka mellett azt is célul tűztük ki, hogy erősít-
sük a köteléket új és régi dolgozók, önkéntesek és dolgozók 
között. Terveink szerint látogatóink még színvonalasabb 
és folyamatosan bővülő szolgáltatásokat tapasztalhatnak 
majd, a háttérben folyó szakmai munka pedig ugyanolyan 
úttörő lesz, mint tizenhét évvel ezelőtt a madármentés, a 
Madárkórház elindítása volt. Rögös út lesz, amiben nyil-
vánvalóan lesznek kudarcok, de biztos vagyok benne, hogy 
sikerek is, és a legfontosabb biztosan meglesz, a szakmai és 
a társadalmi támogatás. Hiszen ehhez a munkához nem 
csak a munkatársak kellenek, hanem a támogatók is, anya-
gi, erkölcsi és szakmai támogatók. Olyanok, akik bíznak 
bennünk akkor is, ha minden erőfeszítésünk ellenére nem 
tudunk megmenteni egy madarat, nem sikerül kikeltetni 
egy tojást, vagy felnevelni egy fiókát. Ez is hozzá tartozik a 
munkánkhoz, ez is része az életünknek és ez is része a siker-
nek, mert sokszor kitaposatlan úton járunk, ilyenkor nincs 
szakirodalom, nincs tapasztalt mester, tanszék, egyetem, 
akikhez fordulhatnánk. Ezekhez a kihívásokhoz kerestünk 
embereket, ehhez pedig magasra kellett tennünk azt a lécet.

Konyhás István

Madárkirály választással, kézműves 
foglalkozásokkal, solymászbemuta-
tókkal és sok színes programmal telt 
a pünkösdi hétvége a Hortobágyi Ma-
dárparkban. Szavazóink idén Hérát, a 
hibrid ölyvet választották királlyá. A 
szavazatokat online és személyesen 
is fogadtuk hétfő délután 4-óráig. A 
számlálásban lelkes önkénteseink vol-
tak segítségünkre. A verseny nagyon 
szoros és fordulatos volt. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni mindenkinek, 
aki részt vett játékunkon! 504 szava-
zónk volt összesen, ebből 414-en online, 
90-en pedig személyesen adták le vok-

sukat. A királyválasztás mellett számos 
gyermekprogramnak örvendhettek a 
fiatalok. Parkolónkban krétarajzok ké-
szültek, volt lufi fújó verseny, fogadóte-
rünkben pedig karkötőket és más dísz-
tárgyakat készíthettek a gyerekek. A 
programokon túl gyógyult madarakat 
is szabadon engedtünk, mint például 
a februárban, Mindszent mellett talált 
mérgezett egerészölyvet. Az örömteli 
pillanatokban megtalálói voltak segít-
ségünkre, akik megmentették, majd 
elszállították hozzánk a madarat, most 
szabadon is bocsájthatták.

Déri Balázs

Pünkösdi Madárkirály lett  Héra, a hibrid ölyvünk

Az új dolgozók csapatépítő tréninggel kezdték a munkát
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Mentés másként

Gyakran kérdezik a Madárkórházba 
érkező látogatók, hogy miért tartjuk 
életben azokat a madarakat, amelyek-
nek tartós sérülésük van? Egyik lábuk, 
vagy szárnyuk hiányzik. Alapvető filo-
zófiánk az, hogy minden hozzánk ér-
kező madarat próbálunk 
megmenteni, még akkor 
is, ha tudjuk, nem lesz 
belőle már soha egészsé-
ges, szabadon engedhető 
madár. Nem a mi dol-
gunk eldönteni, meddig 
éljen egy vadmadár, ez a 
természet dolga. Ebbe a 
természeti rendbe szólt 
bele elég drasztikusan az 
ember a mindent behá-
lózó közutakkal, a szá-
guldó járművekkel, vagy 
épp a civilizált világ egyik 
alapszükségletét, a gépeinket éltető 
áramot szállító vezetékek létesítésével. 

Mi ezeknek a szükséges, de rossz esz-
közöknek a kárát próbáljuk enyhíteni 
azzal, hogy minél több madarat meg-
mentünk. Egyszerű, halandó emberek 
vagyunk, akik próbálnak tenni valamit 
a természetért, éppen ezért sem dön-

tőbírót, sem Istent nem fogunk játsza-
ni. E gondolkodásmód mellett van egy 

racionálisabb, szakmaiabb oka is a tar-
tósan sérült madarak tartásának. Ezek 
a szabadon nem engedhető madarak, 
ha jól tartjuk őket és biztonságban ér-
zik magukat, akkor ugyanúgy, mint 
szabad társaik, párba állnak és köl-

tenek. Ha pedig ez sikerül, 
akkor a felnevelt fiókák sza-
badon engedhetők. A hónap 
elején (június 4-én) két vér-
csetojást helyeztünk a kelte-
tőgépbe, amiből mostanra 
kikelt mindkét fióka. Továb-
bi három tojást a röpdébe 
berakott vércse odúba he-
lyeztünk el, azokból még 
nem keltek ki a fiókák. Ez 
a két fióka is igazolja, hogy 
nem csak érzelmi, hanem 
szakmai alapja is van annak, 
hogy a tartósan sérült mada-

rainkat tartsuk még akkor is, ha ez ko-
moly költséget jelent az alapítványnak.

Nemrég gyógyultan távozhatott a 
májusban, hasmenéses tünetekkel 
beérkezett sárgarigónk. Útjára tá-
mogatónk, Kormány Judit indította, 
aki ez úttal sem érkezett üres kézzel 
hozzánk. Pácienseink ellátására két 
nagy ajándékcsomagot adott át, tele 
kötszerekkel, tisztítószerekkel, és még 
sok „kinccsel”, melyeket boldogan fo-
gunk felhasználni. Köszönjük nagy-
lelkű felajánlását és segítségét!

Rigószabadság
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Solymászbemutatók a Madárkórházban
A Táltosnapon debütált solymászbe-
mutatójával Kisteleki Gergely, aki im-
már a Madárkórház látogatóit is ámu-
latba ejti madaraival. A továbbiakban 
madár- és solymászbemutatókkal is 
szeretnénk kedveskedni vendége-
inknek, ezért rendszeresen lesznek 
ilyen programjaink is. A bemutatókra 
nem kell külön jegyet váltani, arra a 
Madárparkba szóló belépőjegy érvé-
nyes. A látogatók gyönyörködhetnek 
a madarak röptetésében, de lehetőség 

van ragadozómadarakat kézre venni, 
vagy akár óvatosan megsimogatni is. 
Kérjük, figyeljék Facebook oldalun-
kat (facebook.com/madarpark) vagy 
honlapunkat (madarpark.hu). A be-
mutatók időpontjáról telefonon ér-
deklődni a + 36 (52) 369-181 vagy a 
+36 (30) 9435-494-es számon lehet. 
Legközelebb a Lovasnapok alkalmá-
ból júlis 10-én 11 órától kétóránként 
láthatják  az érdeklődők a bemutató-
kat a Madárparkban.
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Az egyeki Szent János Katolikus Óvo-
da, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Álta-
lános Iskola diákjai az iskola előtt egy 
hím vörös vércsét találtak az út szélén 
görcsökben vergődve június elején. Ők 
nem rugdosták meg, nem kínozták, 
mint ahogy a közelmúltban olvashat-
tuk a jászapáti gólya esetét. Példás gon-
dolkodásmódról adtak tanúbizonysá-
got. Megfogták, és óvatosan bevitték 
az iskolába, majd odaadták tanítónő-
jüknek, mert beteg, segítségre szorul.  
Az intézmény vezetősége azonnal hív-
ta a hortobágyi Madárkórházat. Mun-
katársaink a helyszínre igyekeztek, 

hogy átvegyék a madarat. A segítőkész 
gyerekek aggódva figyelték a kis bete-
get, míg ki nem érkeztünk. A kórházba 
visszaérve a vizsgálat során 
fény derült a fent leírt gör-
csök okára. Mérgezett ege-
ret foghatott, majd megette. 

„Gyomormosásként” szóda-
bikarbónát kapott szondán 
keresztül, majd infúziót, de 
sajnos így sem tudtuk meg-
menteni az életét. Ezért is 
nagyon fontos, hogy csak 
olyan zárt térben végezzünk 
méreggel rágcsálóirtást, 
ahol biztosan nem férnek 

hozzá a védett madarak.  Ahol ez nem 
megoldható, ott inkább csapdázzunk!

Konyhás István

Hírek a Madárkórházból

Mérgezett vércse

A National Instruments Hungary Kft. Kommunikációs és rendezvényszervező 
csoport munkatársai önkéntes munka keretében járultak hozzá, hogy a Ma-
dárparkba látogató gyermekek továbbra is csúszdázhassanak, miután meg-
nézték a gyógyuló madarakat. Állagmegóvási munka keretében a Madárpark 
játszóterén található csúszdáinak tartószerkezetét festették le önkéntes segí-
tőink. A látogatóink már tapasztalhatták, hogy a csodalibikókát nem lehetett 
használni. Ennek oka az, hogy felújítása során a kivitelező valahogyan már 
hetek óta elfelejtkezett róla és nem fejezte be. Így viszont a két tartórész miatt 
balesetveszélyes volt. Az NI munkatársai a balesetveszélyt megszüntették, így 
ha nem is csoda, de legalább libikókaként újra biztonságosan használható. Kö-
szönjük az önzetlen segítséget és munkát! 

Konyhás István

Az NI önkéntesei szépítették a Madárparkot
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E-PET Díszállat Kereskedés
Debrecen, Szent Anna - Varga utca sarok
www.epet.hu • mizsak.norbert@epet.hu

Tel.: + 36 (52) 746-557
Nyitva tartás:

Hétfő-szombat: 9.00-19.00• vasárnap: 9.00-16.00

Támogatónk

Hajdúszoboszlóról került be hozzánk 
ez a barna rétihéja. Jobb lába tört. Mű-
tétje sikeres volt, nem sokkal később 
kórtermében már lábra is állt. A rög-
zítésnek köszönhetően addig is hasz-
nálja sérült lábát, míg a lábszára össze 
nem forr. A kórtermet alig egy hét után 
el is hagyhatta és az egyik csendes, a 
látogatók elől elzárt volierben gyógyul. 
További érdekessége, hogy rendsze-
rünk legutóbbi újraindítása óta ő vi-
selheti a 4000-ik  jelölést. A rétihéják 
sajátos módon vadásznak. A nyílt te-
rületen a növényzet felett néhány mé-
terrel pásztázzák át vadászterületüket, 
ha megpillantanak valamit, rávágnak, 
eközben sérülhetett meg. 

A 4000-ik madarunk
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Minden intézménynek nagy meg-
tiszteltetés, ha olyasvalaki látogatja 
meg, aki szakmai körökben maga is 
elismert. Bennünket újból ez a meg-
tiszteltetés ért. Mint sokan mások, 
gyermekként én is az ő fotóit bújtam 

a „madaras” könyvekben, próbáltam 
megfejteni titkait, hogyan, hol ké-
szülhetett ez vagy az a fotó. Akkor 
még nem volt digitális technika, ami-
kor ezek a fotók születtek, jó esetben 
pár száz exponálásra volt lehetőség 

egy-egy fotózás során, 
amit olykor csak pár 
hét után láthattunk vi-
szont. Ma sem könnyű 
a természetfotózás, 
madárfotózás, de vala-
hogy az én szememben 
sokkal nagyobb érté-
ke van egy emulzión 
megörökített fotónak, 
mint a mai világban 
digitális géppel készült 
képnek. Lehet, hogy 
a technikai ismeretei-

men kívül emocionális okai is vannak 
ennek a vonzalomnak, hiszen mindig 
erősebben ver a szívem, ha olyan régi 
mesterrel találkozhatom, mint Bécsy 
László. Ő is azok közzé tartozik, akik-
től a természetfotózás legfontosabb 
részét, a tiszteletet, a természet aláza-
tos szeretetét is ellesheti bárki. A bi-
ológus, zoológus, természetfotósnak 
1967-ben jelent meg első ismeretter-
jesztő cikke az Élet és tudomány című 
folyóiratban. Többek között Ifj. Tildy 
Zoltán és Keve András kollégáival 
meghatározó szerepe volt, van a ma-
gyar madártan és a természetvédelmi 
ismeretterjesztés területén. Nem cso-
da hát, hogy nagyon öröm a Madár-
kórháznak, amikor egy ilyen elismert 
ember kíváncsi a munkánkra.

Konyhás István
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Ezer ágán ezer fészek

Debrecenben egy kertes ház tujafájáról 
pottyant le egy erdei fülesbagoly fióka. 
A landolást sérülés nélkül megúszta, vi-
szont igencsak elázott. Az ott lakók ma-
gukhoz vették, hogy megszárítsák, meg-
melengessék. Általában, ha „fészekből 
kipottyant” fülesbagoly fiókával találko-
zunk, 90%-ban nincs szüksége mentésre. 
Önkénteseink szívvel-lélekkel etetgetik, 
gondját viselik. Egyikőjük, Kovács Brigitta 
mesével is készült számára. Amikor kér-
deztük, miért írt mesét egy bagolynak, el-
mondta, hogy amikor behozták a fiókát a 
kórházba, ő nem tudta a történetét, miért 
került ide, mi a baja? Etetés közben meg-
kedvelte kis pártfogoltját, és mivel nem 
tudta a történetét, írt neki egyet. A pihe-
tollas kis bagolynak a Pufi nevet adta, így 
lett a történet címe is Pufi története.

Egyszer volt egy bagoly király. Ő volt 
a baglyok legjobb királya. Nagyon sze-
rették őt, ám amikor megöregedett, rá-
bízta a fiára, Pufira a királyságot. Pufi 
örült, de félt, hogy nem fog jól ural-
kodni. Elhatározta, hogy segítséget 
kér Merlintől. Merlin megmutatta neki 
az egész bagoly földet és megtanította 
mindenre egy hét alatt. Ám Pufi meg-
szerette a varázslót és elmondta neki, 
hogy vele szeretne maradni örökre. 
Merlin azt mondta, velem maradhatsz, 
ha egy másik bagolynak átadod, amit 
tudsz. Pufi elment, hogy keressen egy 
olyan baglyot, aki okos és ügyes is. Ta-
lált olyat, aki okos volt, de nem ügyes. 
Talált olyat, aki ügyes volt, de buta, és 
olyat is, aki se okos, se ügyes nem volt. 
De végült talált egy olyat, aki ügyes és 
okos is. A neve Bolyhos volt és szeretett 

volna király lenni. Elvitte Merlinhez és 
ott egy hét alatt megtanított neki min-
dent, és Bolyhos lett az új király. Pufi a 
varázslóval maradt és nagyon boldog 
lett egész életére.

Kovács Brigitta

Pufi története, avagy egy önkéntes madármentő meséje
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Assoc. Prof. Dr. Juhász Csaba felkérésére 
dr. Déri János előadást tartott a Lurdy ház-
ban megrendezett Pet Expo és PettBull 
Állati Bajnokságon Madárfiókák mentése 
és rehabilitációja címmel. Majd az előadás 
után az érdeklődők kérdezhettek a kórház 
állatorvosától és találkozhattak Csacsogó-
val, a tartósan sérült egerészölyvvel.

Előadás a Pet ExponTámogatónk
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Csapdák és galambok

A galambok hallgatnak Szentesen. 
Megpróbáltuk megmenteni őket... 
Nem sikerült.

Pedig több mint ezer ember írta alá a 
petíciót, amiben a szentesiek kérték, 
hogy ne kelljen értelmetlenül meghal-
niuk. Kérték tőlünk, hogy segítsünk 
nekik ebben. Próbáltunk segíteni, 
hiszen a galamb is madár, és min-
den madáron segítünk, ha rászorul. 
Legyen az fokozottan védett parlagi 

sas, vagy valóban kártevő, és emiatt 
hivatalosan is gyérítendő dolmányos 
varjú, vagy akár a törvényen kívüli-
nek minősített városi galamb. Mert az 
életük nekik ugyanolyan drága, mint 
nekünk a sajátunk. A szentesi galam-
bok közül is jó párat gyógyítottunk 
már meg, melyek hozzánk kerültek, 
ugyanúgy, mint sok más városból 
az országban. Felvettük a kesztyűt. 
Tárgyaltunk, leveleztünk, telefonon 
egyeztettünk, ahol lehetett. 
Lehetett a polgármesterrel, aki meg-
ígérte, hogy segít, és rábízta az ügyet a 
Városellátó Kft.-re. Ők is megígérték, 
hogy segítenek, és rábízták az ügyet 
egy vállalkozóra. A vállalkozó is meg-
ígérte, hogy élve átadja a galambokat 
a Madárkórház Alapítványnak, de 
azután nem vette fel a telefont, nem 
hívott vissza, és a városgazdának kül-
dött levelemre azt válaszolták, hogy 
nem kívánnak velünk sem találkoz-
ni, sem tárgyalni, sem megállapod-
ni. A galambok nagy részét már ösz-
szeszedték, és értékesítették, az ebből 
származó bevételről nem kívánnak 

lemondani.

Mivel sem a vállalkozó, sem a város-
ellátó emberei nem akartak tárgyalni 
velem, elölről kezdtem a polgármes-
ternél, akivel lehetett egyáltalán tár-
gyalni. Levélben kértem, hogy módo-
sítsák a vállalkozóval a megállapodást, 
és ígéretéhez híven hagyják életben a 
galambokat. Felajánlottam a legma-
gasabb piaci áron a megváltásukat. 
Telefonhívásomra válaszolt: ő ilyet 

nem ígért, csak azt, hogy összehoz 
velük. De kérésemet továbbította az 
érintetteknek azzal, hogy akár szer-
ződésmódosítás útján is egyezzenek 
meg velünk. Nekik írt, erről szóló 
levelét nekem is megküldte. Válasz 
nem érkezett, egy hét után rájuk tele-

fonáltam. Megígérték és újabb egy hét 
múlva a vállalkozó fel is hívott. Tájé-
koztatott arról, hogy a kisgalambok 
nem haltak éhen, mert ki sem keltek a 
tojásból, ugyanis folyamatosan össze-
szedték a tojásokat, és az azokat tojó 
galambokat nem csapdázták, aho-
gyan ígérték.  Lezárták a padlásokat, 
majd pár hónap múlva megnyitották, 
és az oda fészkelő galambokat fogták 
össze a padlásokon.

Erről beszéltünk korábban is,  és az 
egyetlen jó megoldásnak tartjuk, 
mert a szokásos háztetőkön történő 
csapdázás során megfogott szülők fi-
ókáit más galambok nem fogadják be 
és nyomorultul éhen halnak. A kisga-
lambok összeszedése pedig remény-
telen, ugyanis a galambok nemcsak 
padlásokon, hanem épületek párká-
nyain, nehezen hozzáférhető zugai-
ban, kültéri tárgyak, táblák, lámpák 
időjárástól védett részein is fészkel-
nek, és onnan táplálkozni több kilo-
méterre is eltávolodnak, így a csapdá-
zás mindenképpen árva kisgalambok 
pusztulásával jár. Ennek elkerülésére 
a legegyszerűbb a galambokat a pad-
láson este, fészkeiken összefogdosni, 
ha vannak fiókáik, azokkal együtt.
    
Ez mind szép és jó, ha így történik.

De jártunk padlásokon, ahol étlen-
szomjan bezárt galambok százai 

A hajdúszoboszlói galambok átmeneti elhelyezése a Madárkórházban

Galambtetemek egy szentesi padláson
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pusztultak el. A legtöbb hulla a lezárt 
kijárat közelében volt... Ezért állatkín-
zás és a hullakezelés szabálytalansága, 
közegészségügyi és állategészségügyi 
veszélyeztetés miatt ennek kivizsgá-
lását kérjük az önkormányzattól. A 
padlásokon befogott élő galambokat 
a vállalkozó szerint nem ölték le, ha-
nem eladták tenyésztőknek, solymá-
szoknak, és állítólag állatkerteknek.  
Pedig az állatkertek ismeretlen erede-
tű táplálékkal nem veszélyeztetik ér-
tékes állataikat. Ezért élve pláne nem 
engedik be a galambokat. Az állatker-
teknek van állatorvosuk, aki ezt tudja, 
és nem engedi. 

A komoly tenyésztők ugyanezért nem 
fogadnak be városi galambot, legfel-
jebb a közéjük keveredett posta- és 
díszgalambokat, melyekért olykor 
még komoly árat is fizetnek. De sok 
galambász még a saját postagalamb-
ját sem kéri vissza. A solymászok kö-
zött vannak, akik galambbal etetnek, 
de velük együtt a betegséget is meg-
etetik féltve őrzött sólymaikkal. Alig 
van olyan fertőző betegség, amit nem 
a galamboktól kapnak el a ragadozó 
madarak. 

Volt egy cikkem egy éve a Pusztadok-
tor magazinban „Ember az embertől” 
címmel, melyben arról írtam, hogy 
sem a galamb, sem más madár beteg-
ségei nem jelentenek valós veszélyt az 

őket gondozó emberre. Mert ember 
az embertől, (de emlős nem minden 
emlőstől, madár nem minden madár-
tól), de a ragadozó madarak a galam-
boktól igen, elkaphatnak bizonyos 
betegségeket. Míg a galambbal is táp-
lálkozó vadon élő ragadozómadarak 
soha nem betegednek meg a galam-
bok betegségeitől, az embernél tar-
tott ugyanezen fajok közé tartozó 
solymászmadarak fertőző betegségeit 
szinte kizárólag galambok közvetíté-
sével, a galambok elfogyasztása révén 
kapják el. Ennek az az oka, hogy a 
vadon élő ragadozók ellenálló ké-

pessége, életképessége össze sem ha-
sonlítható a sokszor beltenyésztett, 
bármilyen jó körülmények között, de 
fogságban tartott társaikkal. 
Elmondtam és leírtam sokszor a 
solymászoknak, hogy madaraik táp-
lálására befogott városi galamb he-
lyett bármi más jobb, mint pl. a sa-
ját tenyésztésű galamb, vagy fürj, de 
legbiztonságosabb az állategészség-
ügy élelmiszerlánc felügyelete alatt 
tartott és levágott bolti csirke, vagy 
szigorúan ellenőrzött laborállat.  A 
galambtenyésztők között is vannak, 
akik befogadnak, átvesznek sérült, 
tenyésztésre alkalmas postagalam-
bot, vagy bizonyos fiókát nehezen 
nevelő díszgalambok számára dajka-
galambnak valót. Vannak, akik csak 
úgy befogadnak akár százat is, azért, 
hogy legyen, mert szeretik őket. (De 
nem fizetnek érte sem piaci árat, sem 
ezreket.) Ilyen galambászokat kutat-
tunk fel, ami nem volt egyszerű, de 
találtunk helyet mintegy ezer befo-
gott galamb számára. De Szentesről 
egyet sem kaptunk. Nem úgy Hajdú-
szoboszlóról, ahonnan már két fuvar 
padláson fogott galamb is érkezett, 
melyeket azonnal továbbítottunk új 
gazdáiknak. Lehet így is. Lehetett vol-
na Szentesen is. Talán még lehet...  

Dr. Déri János
állatvorosA mentett galambok átadása egy tenyésztőnek

Fészkelő galambok a szentesi görög katolikus templom épületén
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2016. augusztus 26. (péntek)

A hortobágyi Madárkórház, a Hortobágyi Vadaspark és a Pusztai Állatpark 
rendhagyó közös esti programmal várja az állatvilág k-edvelőit 
augusztus 26-án, pénteken este Hortobágyra  18-22 óra között.

A három létesítmény egységesen 18-22 óra között tart nyitva. A programom való részvétel 
a közös ÉjszakáZOO belépőjegy megvásárlásával lehetséges, mely mindhárom helyszínen kapható.

A program során az egyes helyszínek között a Hortobágyi Nemzeti Park szafari buszjáratot közlekedtet, 
ennek segítségével az érdeklődők könnyen eljuthatnak egyik helyszínről a másikra.

A közös belépőjegy ára: felnőtt/gyerek (egységesen): 2.400 Ft
mindhárom helyszínen napközben is megvásárolható.

Az állatkertekben és a madárkórházban az aznapi rendes nyitva tartás szerinti belépés 17.00 óráig biztosított 
(eddig lehet a jegypénztárakban az alapprogramos belépőjegyeket megvásárolni), ezt követően 18.00 órakor 
egy jelképes kapuzárást követően már csak a közös ÉjszakáZOO-belépőkkel lehet részt venni a programokon.

Az ÉjszakáZOO belépőjegy augusztus 26-án és 27-én 10%-os kedvezményt 
biztosít más hortobágyi látványosságok megtekintésére is.

A kedvezményt nyújtó helyszínek: Mátai ménes pusztaprogram 
(szekérprogram), Hortobágy-halastavi Kisvasút menettérti jegy, 
HNP kiállításainak közös belépőjegye (Pásztormúzeum, Körszín, 
Csárdakiállítás, Darukiállítás és 3D mozi), Tisza-tavi Vízi Sétány (Po-
roszló), Csónakázás a Hortobágy-folyón

További programlehetőségek: Esti lampionos csordogálás – csó-
nakázás a Hortobágy-folyón, ahogy a víz visz (20.00-22.00 között, 2 
órás csónaktúra)

Ízelítő a programokból:

• Egy éjszaka a Madárkórházban 
(milyen egy esti bevetés, ha életet 
kell menteni)
• Naplemente szafari az őstulkok 
és vadlovak között (külön díj ellenében!)
• Éjszakai madarak szabadon engedése, éjszakai állatok testközelből
• A sötét égbolt vadászai: detektoros denevérles
• Mumus mustra – vetített képes előadás és hangfelismerő játék,
éjszakai túra a kifutók között.
• A világ farkas szemmel (éjjellátó vadkamerában az éjszaka élőlényei), hód les - drónról 
(real time üzemmódban). 
• Tojáskeresés a Pusztai Állatparkban: Előzd meg a ravasz rókát – Gyűjtsd be Te magad a 
gazdasszony baromfisában a tojásokat, mielőtt az éjszaka tolvajai el nem vinnék azokat.

Szálláslehetőség a Madárparkban is!
Érdeklődjön a részletekről elérhetőségeinken!


