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A címlapon: Erdei fülesbagoly télen (Fotó: Konyhás István)

2020 madara az erdei fülesbagoly

Leggyakoribb hazai bagolyfajunk. 
Közepes méretű, tollfülei hosszúak. 
A múlt század első felében a varjak 
vadászata során sok fészekaljat ki-
lőttek, mivel gyakran foglalja el az 
elhagyott varjúfészkeket költésre. A 
telet sokszor a településekre húzód-
va, általában örökzöldeken vészelik 
át. Egy-egy fenyőn nem ritkán több 
tucat egyed is nappalozik, majd 
sötétedéskor vadászatra indulnak. 
Gyakran ütik el éjjel az autók. Ha-
zai állománya stabil, de a varjútele-
pek növelésével növelhető az erdei 
fülesbagoly állomány is. Előszere-
tettel foglalják el költőhelyül a var-
jak fészkeit. Szarkák, vetési és dol-
mányos varjak fészkeiben költ, de 
ragadozó madarak gallyfészkében 
is előfordul, hogy megtelepszik, ki-
vételesen pedig a talajon is költhet. 

Hazánkban általánosan elterjedt, de 
a magasan fekvő, zárt erdőket elke-
rüli. Évente egyszer költ, viszonylag 
korán, már márciusban teljes a fé-
szekalja. Egy átlagos fészekalj 5-6 to-
jásból áll. A költés során a hím csak 
a táplálékszerzésben segíti a tojót. A 
fiókák még jóval röpképességük előtt 
elhagyják a fészket, és a közeli fákon 
üldögélnek. Ebben az időszakban a 
fiókákra számos ragadozó jelent ve-
szélyt (róka, nyest, héja és egerész-
ölyv).
A Madárkórházba is ebből a bagoly-
ból kerül be legtöbb. Általában télen 
legyengülve, elütve, de sok fióka is 
kézre kerül amik közül szinte mindet 
szabadon tudjuk engedni.

Konyhás István

Rövid híreink
A berettyóújfalui autópályafelügyelet 
munkatársai mentették, és helyezték 
biztonságos helyre ezt az erdei füles-
baglyot. A 2020-as év madarának vá-
lasztott szépséget elütötték. Szerencsé-
re csontja nem tört, de belső vérzést, 
agyrázkódást szenvedett, valamint 
jobb szemének szivárványhártyája sé-
rült. Az elütött madaraknál mindig 
nagy a veszélye a belső vérzésnek, ezért 
nagyon fontos, hogy az ilyen sérülteket 
a lehető legkevesebbet mozgassuk. Te-
gyük egy papírdobozba, majd a dobozt 
helyezzük csendes nem túl világos, 
nem túl meleg, nem túl hideg helyre 
,amíg a madár szakemberhez kerül.

Püspökladány mellett találták ezt 
ölyvet egy főúton. Egyik lábát régen 
elvesztette, valószínűleg áramütés 
következtében. Így élt ki, tudja hány 
éve már. Elütötték a válla kificamo-
dott, a tüdőjéből folyamatosan szivá-
rog a vér. Pár nap pihentetés után a 
tüdővérzés magától gyógyul annyira, 
hogy utána lehet kezelni a vállfica-
mot. Ritkán, de előfordul, hogy a ter-
mészetben egy lábbal hosszabb ideig 
is megélhetnek a madarak, még akár 
a ragadozó madarak is. Nemrégiben 
Budapesten egy gyűrűzött karvaly ke-
rült elő, ami legalább egy éve már fél 
lábbal élt szabadon.

Jó úton haladunk uhunk gyógyke-
zelésében. Nem igazán örül, mikor 
a kezelés következik, felfújja magát, 
majd támad. Könyökgyulladásának 
gyógyulása hosszú folyamat, de szé-
pen csökken a gyulladás és egyre 
jobban mozgatja a szárnyát a madár. 
Hazánkban az uhu fokozottan védett 
madárfaj, természetvédelmi értéke 
250 000 Ft. Az uhu számára hazánk-
ban megfelelő élőhelyek csak korláto-
zott számban adottak, illetve a hazai 
populáció mindenkor a faj elterjedé-
si területének szélén helyezkedett el, 
ezért a fészkelő párok száma mindig 
alacsony volt. Az ilyen kis állomá-
nyok mindig sokkal sérülékenyebbek, 
mint az elterjedési terület belsejében 
élő nagyobbak. Gyakori a fiatalkori 
pusztulás, aminek fő oka az áramütés, 
illetőleg a gépjárművekkel történő 
ütközés. Fészkelőhelyén állandó ma-
dár. Az öreg pá-
rok egész évben a 
szűken vett fész-
kelő- területükön 
tartózkodnak. A 
fiatalok kóborol-
nak, bárhol fel-
bukkanhatnak.
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PigeonBot azaz galambrobot

Először fejlesztett ki tollas szárny-
nyal repülő robotot a kaliforniai 
Stanford Egyetem kutatócsoportja, 
a PigeonBotot a galambok ízületei-
nek működése alapján alakították ki. 
A madarak tollaik legyezőszerű ki-
nyitásával és visszazárásával változ-
tatják szárnyuk alakját, így ügyeseb-
ben repülnek, mint a merev szárnyú 
drónok. A tudósok megvizsgálták, 
hogy irányítják a galambok ízületei 
a szárnytollak mozgását, ennek alap-
ján építettek egy robotgalambot, a 
PigeonBotot, melynek tollas szárnyai 
az eredetihez hasonlóan változtatják 
alakjukat. A kutatás eredményei alap-
ján mozgékonyabb, gyorsabb légi esz-
közöket lehet alkotni – mondta Dario 
Floreano, a lausanne-i műszaki egye-
tem robotkutatója, aki nem vett részt 
a munkában. A tollas szárnyakkal a 
légi robotok zsúfolt helyeken, épü-
letek között vagy erdőben szűkebb 
fordulásokat is végre tudnak hajtani, 
könnyedébben navigálnak rossz lég-
köri körülmények között. Az új robot 
segítségével ráadásul állatok nélkül 
lehet tanulmányozni a madarak röp-
tének mechanizmusát. A kutatók ga-
lambtetemek szárnyait hajtogatták és 
nyújtották, hogy megállapítsák, hogy 
alakítják a madarak a szárnyuk alak-
ját. Kiderült, hogy a csukló- és az ujj-

ízület szöge befolyásolja leginkább a 
szárny repüléshez használt tollait. A 
stanfordi kutatócsoport a madártes-
tek tanulmányozásával szerzett tu-
dás alapján valódi galambtollakkal és 
mesterséges ízületekkel építette meg 
a robotgalambot, amely változtat-
ni tudja a szárnya alakját. A repülési 
teszteken a kutatócsapat megfigyel-
hette, hogy amikor a PigeonBot egyik 
szárnyának egyik ujjízületét mozdí-
tották meg, akkor döntött szárnyú 
fordulást hajtott végre – egyben első-
ként bizonyították, hogy a madarak 
időnként az ujjuk mozgatásával kor-
mányoznak a levegőben. A Science 
tudományos lap számában a kutató-
csoport egy másik tanulmányát is kö-

zölte. Ebben azt vizsgálták, miért nem 
alakulnak ki rések a tollak között, 
amikor a madár kitárja a szárnyait. 
Amikor a tollakat egymásra csúsz-
tatták, majd legyezőszerűen kiter-
jesztették, azt találták, hogy a tollak 
eleinte könnyen elcsúsznak egymá-
son, majd egy ponton megakadnak. 
Elektron- és röngtenmikroszkópos 
felvételek megmutatták, a tollak felső 
lapján lévő apró horgok beleakadnak 
a másik toll alsó lapjának peremébe, 
amikor a kiterjesztéskor egymáson 
elcsúsznak. Ezek a mikroszkopikus 
horgok tartják egymás mellett a szár-
nyakat, hogy ne alakuljanak ki rések 
repülés közben.

Három éve indult útjára a madár-
mentő táborunk, aminek nagy si-
kere volt, ezért folytatjuk. Idén már 
öt alkalommal lesz nálunk tábor, 
ahol a madármentés fortélyait ta-
nulhatják meg az érdeklődők. De a 
szakmai program mellett kirándu-
lásra is jut majd idő, ahol megismer-
kedhetnek a táborozók Hortobágy 
természeti értékeivel is. Csónakázás 
a vadregényes Hortobágy-folyón, 
látogatás a Vadasparkban, halastavi 
kisvonatozás és pusztai szekerezés 
színesíti a tábor programját. A tá-
bor részvételi díja nem változott,
30 000 Ft/fő, úgy mint tavaly.

Természetismereti és Madármentő tábor 2020-ban is !   

Jelentkezni 
a konyhaspista@gmail.com 

e-mail  címen lehet.
Érdeklődni, bővebb felvilágosítás:

Konyhás István táborvezetőnél lehet
a (30) 621-2160-as telefonszámon.

A jelentkezési lap letölthető
a madarpark.hu weboldalról.

A táborok időpontjai:
július 6-10.

július 13-17.
július 20-24.
július 27-31.

augusztus 3-7.
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Egy hívás életeket menthet

2020. január

  Újabb lehetőség nyílt kórházunk, egyben munkánk és 
betegeink támogatására. A NIOK Alapítvány által üzemeltetett 
Adjukössze.hu portálon elindult telefonos adománygyűjtési 
kampányunk, mely segítségével támogatóink pusztán telefon-
juk használatával küldhetik el adományukat.
  Minden hívás vagy sms 500 Ft-os támogatást jelent, 
melyet a telefonszolgáltató a felajánló egyenlegéből von le, ala-
pítványunk pedig átutalás formájában kapja meg. 

Támogatás menete:

Telefonhívással: Hívja a 13600-as adománygyűjtő telefonszámot, majd a kapcsolat létrejöttekor készüléke nyomó-
gombjai segítségével válassza a 17-es melléket!

Sms-el: Küldje el sms-ben a 17-es számot a 13600-as adománygyűjtő telefonszámra!

Kérjük, segítse betegeink ellátását, hogy újra repülhessenek!

Hogyan lehet felajánlani az adó 1 százalékot? 
Meg kell nézni melyik szervezetek jogosultak egy száza-
lékra. Az első egy százalékot civil szervezeteknek, a máso-
dik vallási közösségeknek lehet ajánlani. Ha valaki tudja, 
hogy melyik szervezetnek ajánlja fel az egy százalékot, 
akkor is szüksége van ezekre az adatokra: név, adószám, 
cím, tevékenységi kör. Az 1+1%-os felajánlásáról a beval-
lással együtt vagy akár attól függetlenül is rendelkezhet. 
Az egy százalékot felajánlani lehet elektronikus formában, 
az e-szja-val együtt csak néhány plusz kattintás. Vagy az 
ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, 
töltse ki a bevallás EGYSZA lapját, vagy ha attól elkülö-
nítve szeretné ezt megtenni, akkor a 19EGYSZA nyom-
tatványt keresse és töltse ki. Papír alapon postai úton vagy 
lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen 
is leadhatja
• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, an-
nak EGYSZA lapját kitöltve,
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program 
segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati la-
pon,

• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak 
adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
• amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok 
összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva 
a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szere-
pelnie kell a felajánló aláírásának).
• Leadhatja meghatalmazott személy is Ön helyett, 
de ebben az esetben a meghatalmazott személynek magá-
val kell vinnie a nyilatkozat benyújtására jogosító megha-
talmazását.
Fontos, hogy a 2020. május 20-i határidő jogvesztő, tehát 
ha nem rendelkezik május 20-ig, akkor az idei évben nem 
tudja már felajánlani az 1%-ot. Az 1+1%-ról rendelkező 
nyilatkozatán megjelölheti, hogy anonim módon szeretné 
felajánlani az 1%-ot, vagy szeretné, ha a szervezet látná, 
kitől érkezett a felajánlás. Arról, hogy a felajánlást meg-
kapta az Ön által kiválasztott civil szervezet, 2021 janu-
árjában kap értesítést az ügyfélkapun keresztül. Ameny-
nyiben nem rendelkezik hozzáféréssel, a NAV honlapján 
ellenőrizheti, hogy beérkezett-e az 1%.

Karácsonyi adomány
Rendszeresen kapunk adományokat, különböző formában az 
év minden szakában, amit ezúton is köszönünk. Minden forint, 
minden eszköz segíti természetvédelmi, madármentő munkán-
kat. Adomány esetében teljesen felesleges összegekről beszélni, 
hiszen mindenki annyit ad, amennyit tud, van aki ötszáz forin-
tot és van, aki ötmilliót, az a fontos, hogy ránk gondol, a sé-
rült madarak gyógyulására. Zorka egy a sok közül, mégis egy 
kicsit különleges, mert általános iskolás létére zsebpénzéből 
gyüjtögetett az év folyamán, hogy Karácsonyra el tudja juttatni 
hozzánk támogatását. Köszönjük, tiszta szívünkből!
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Kapaszkodjunk!

Utazzon Budapestről szervezetten a Hortobágyi Madárkórházba

Március 21.-én, szombaton buszos 
kirándulás indul Budapestről a Nép-
ligetből a Hortobágyi Madárkórházba
Indulás időpontja: 7 óra 15 perc

Találkozó : 6 óra 45 perctől
Indulás vissza :15 óra 30 perc
Érkezés Budapest Népligetbe  18 óra
Költségek:
Útiköltség: 6000 ft/fő
Belépő a Madárkórházba:
Csoportos belépő esetén 600 Ft/fő
Étkezésről mindenkinek egyénileg 
kell gondoskodni.
Jelentkezési határidő: 2020.február 15.
Jelentkezés: Sámuel Zsuzsánál a 
scripi@gmail.com email címen vagy 
a 06-20-954-6817-es számon.
Budapest Népligetből indulunk autó-
busszal, reggel 7 óra 15 perckor. Ér-
kezés Hortobágyra 10 óra körül, mert 
menet közben egyszer megállunk. 

Hortobágyon először megnézzük a 
Madárkórházat. A Madárkórház ré-
sze egy madárpark is, ahol a gyereke-
ket játszótér is várja. A Madárkórház 
látogatása után szabad program ke-
retében lehetőség nyílik Hortobágy 
település más nevezetességeinek –pl.: 
Pásztormúzeum-megtekintésére vagy 
egy hangulatos csónaktúrára a Horto-
bágy folyón.
A további programoknak a költsége-
it mindenki maga állja. A szervezők 
a jelentkezőktől azt kérik, írják meg, 
mivel és hány fővel jönnek. Útiköltsé-
get a busz lefoglalása miatt előre kell 
fizetni a szervezőnél.

Kedves olvasóink, hű támogatóink, 
segítőink! 

Eltelt egy év, kezdődött egy másik. 
Mindig jön egy újabb év, ami, ha nem 
is hoz újat, szívből reméljük, legalább 
nem vesz el semmit. Nagyon sokat kell 
tennünk néha egy életért, de van, hogy 
egy kis pihenő a bekerült a madárká-
nak épp elég. Nem tudhatjuk, mikor, 
ki és milyen állapotban érkezik. Azt vi-
szont tudjuk, hogy bízhatunk. Abban, 
hogy a sérült aprócska, vagy éppen 
nagy madár erős lesz, élni akar, és az 
élet utat tör magának. Hihetjük, hogy 
a tudásunk, a felszereltségünk pont 
elég lesz a gyógyításához. Gyűlik össze 
annyi adomány, amiből fenntarthatjuk 
azt, amink van. Esetleg fejlődhetünk 
is, mind eszközök, mind gépek terén. 
Szeretnénk. Szeretnénk bővülni, szé-
pülni, még jobbnak lenni, ez a ma-
darak érdeke.  Le kell írnom őszintén 
kedves olvasóink, én most nem any-
nyira hiszek. Még azt sem, amit látok. 
Mindez az én hibám. Véletlenül ala-
kult így, mivel csak a Dr. Csont című 
sorozatot szerettem volna megnézni. 
Most lehet, mosolyognak rajtam, de 
imádom. Újra meg újra képes vagyok 
megnézni. Egyik este nem sikerült. Vé-
letlenül másik csatornára kapcsoltam. 
Egy hírműsor ment, amivel a nyakam-
ba szakadt a rettenet. Persze tudom, 
fele csak kacsa, minden riportban ki-

raknak egy gumikesztyűt az út szélére, 
hogy legyen mit lekamerázni, minél 
riasztóbb szemszögből. Ha sárgarépát 
loptak az éj leple alatt, nem sérült meg 
senki, akkor is. De még továbbkapcsol-
ni sem bírtam hirtelen a döbbenettől. 
Nap, mint nap látom a küzdelmeket 
egy életért, látom a madárszemekben 
a szenvedést, a fájdalmat, a műtét köz-
ben csendben csordogáló vért, amivel 
elfolyhatna egy élet. Ott csillognak az 
izzadságcseppek doktorunk homlo-
kán, arcán az érzelmek egész tárháza 
felvonul. Hallom, ahogy egy nehéz 
műtét utolsó perceiben, néha már két-
ségbeesetten azt mondja, most már jó 
kell, hogy legyen! Rendesen lélegzik? 
Ébresszétek! Gyorsan! Ott vagyok 
a háromórás műtét kellős közepén, 
amikor egy szív nem dolgozik tovább, 
egyszerűen megáll. Végignézem az új-
raélesztést, miközben doktorunk ki-
tartóan mantrázza, lélegezz, gyerünk, 
lélegezz! Újra megetetem a gólyát, aki 
már harmadszorra hányja ki az ebédet. 
Kiszedegetem a csontikat, akik épp 
egy nyílt sebben élik világukat és rág-
ják a madár húsát. És igen, van, hogy 
nyakig vagyok a kakiban, a szó szoros 
értelmében. Mindezek ellenére egy 
hírműsor pár perce alatt teljesen kiké-
szültem. Egyszerűen nem lehet ilyen 
ez a világ. Ennyire szörnyű, ember-
telen, tele rettegéssel, katasztrófával. 
Gondoltam egy nagyot, lássuk, akkor 

mi szalad a neten, a csodás mindent 
tudó közösségi oldalakon. Rosszabb 
csak nem lehet.  Nos, pont ugyanany-
nyi csapás ért, de kiderült számomra, 
hogy kedves hazámnak minimum a 
fele szakképzett virológus. Mondjuk 
ezt nem is gondoltam volna. A többi 
népbutító, csordaszellemre alapozó hí-
rekről inkább nem is írok. Ezek után 
már csak annyit kérhetek, amennyit a 
kesztyűmön ülő madárnak suttogok. 
Kapaszkodj! Mást nem tudok. Kapasz-
kodjunk össze, még erősebben, mint 
eddig. Segítsünk, ha segíthetünk. Te-
gyük, amit tehetünk. Így talán el nem 
veszhetünk! 

Németh Mónika
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Számadás 2019

Madarakat mentünk már 36 éve. Igy 
kezdtem a tavalyi beszámolót, de 
akkor 35 évnél tartottunk.
Hogy honnan és hová fejlődtünk, 
mit és milyen indíttatásból, mi-
ből és hogyan csináljuk, most nem 
írom le még egyszer, mert olvasó-
ink többsége bizonyára emlékszik 
rá. Akit érdekel, az honlapunkon, 
a www.madapark.hu „kiadványa-
ink” menüpontja alatt 2019. januári 
számunkban, „Számadás” címmel 
digitálisan is fellelhető formájában 
megtalálja. Csak a számok változ-
tak. A 2019. év adatai a korábbi te-
matika szerint a következő képen 
alakultak:

Személyi állomány:

Az év folyamán 10 saját dolgozóval 
és 55 egyéni önkéntessel köztük 2 
egész évben itt dolgozó olasz hölgy-
gyel, Carlottával és Melanie-val, 
valamint 3 turnusban 3-3 héten át 
összesen 42 külföldi önkéntes cso-
porttal, és 5 turnusban 1-1- héten át 
összesen 79 madármentő táborozó 
diákkal láttuk el a hortobágyi Ma-
dárkórházban és a Madárparkban 
a beérkező és az állandóan itt lévő 

madarakat.
Külső madármentőink 
részére 2019-ben 9 al-
kalommal volt madár-
mentő képzés, mely 3 
alkalommal a korábbi 
képzéseinken részt-
vevők továbbképzése 
volt, Hortobágyon, Bu-
dapesten, Tapolcán és 
Kaposváron, melyeken 
összesen 135-en vet-
tek részt, 63-an tettek 
sikeres vizsgát, melyek 
közül 9 új madármentő szerződést 
kötöttünk. Így a korábban már vizs-
gázott és szerződött madármentő 
önkénteseinkkel együtt a nyilvános 
madármentő listánkon 166-an van-
nak. A listán nem szereplő, telefon-
számukat közzé nem tevő, „névte-
len” de általunk azért régóta ismert 
és elérhető segítőink jóval többen 
vannak, és dolgoznak velünk, in-
gyen, bármiféle költségtérítés nél-
kül.

Mentett madarak:

Segítségükkel a múlt évben a horto-
bágyi madárkórházba bekerült ma-

darak száma 1971 egyed volt, ezen 
felül hivatalos és engedélyezés alatt 
álló mentőállomásainkra Szente-
sen 378, Nyíregyházán 162, Sziget-
szentmiklóson 118, Szekszárdon 91, 
Budapesten Kőbányán 91, Kaposvá-
ron 12, Budafokon 5 beteg érkezett, 
madármentőinknél Ecseren Bódis 
Gergely László solymásznál 120, 
Hajdúböszörményben Kiss Julcsinál 
105, Debrecenben Molnár Líviánál 
50, Budakalászon Paulheim Ritánál 
32, Budapesten Koroknai Tamásnál 
30, Békés Viktóriánál 29, Petneházi 
Orsolyánál 23, Moharos Zsoltnál 15, 
Diósdon Tóth Klárinál 15, összesen 
1276 madár fordult meg a teljesség 
igénye nélkül, melyek ápolását ők vé-
gezték, állatorvosi kezelésüket pedig 
heti körjárattal én. Így a Madárkór-
ház Alapítvány ellátásában mindösz-
szesen 3247 mentett madár volt az 
év folyamán. Ez a szám az előző 
évi 2355-höz képest 37%-os növeke-
dés, mely a megmentett életek tekin-
tetében és természetbe visszaenge-
dettek számában is előrelépés.

 Ez a költségekben is meg-
nyilvánul. Bár külső önkénteseink 

FEHOVA – a Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetked-
velőinek nagyszabású találkozója. A szervezők és mi is a 112A1 standon sok 
szeretettel várunk minden hobby és profi vadászt, horgászt, természetked-
velőt, kedves barátot, ismerőst, szakembert, érdeklődőt a Fegyver, Horgá-
szat, Vadászat nemzetközi kiállításra

2020. február 13-16. között
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.



Elköteleződve a zero waste elv 
(nul la hul ladék elv)  iránt  a 
Zelga Universe Kft .  termékeit 
és  csomagolásukat különböző 
hul ladékok újrafelhasználásá-
val,  újrahasználásával,  valamint 
újrahasznosított  a lapanyagok-
ból  készít ik.  A Madárkórházzal 
közösen a cégtől  olyan karkötő-
ket  lehet  beszerezni,  ami nem 
csak mutatós,  modern,  hanem a 
vásárlással  többek között  ben-
nünket is  támogathatnak.  A 
műanyag charm kol lekciójuk a 
Tiszából  g yűjtött  hul ladékok-
ból  kel  új  életre,  amit  a  PET 
Kupával  való eg yüttműködésük 
tesz lehetővé.  A CRKL karkö-
tők és a  különböző kol lekciójú 
charmok eg ymással  kombinál-
hatók,  g yűjthetők.  Termékeik 
meg vásárlásával,  nemcsak eg y 
újrahasznosított  a lapanyagok-
ból  készült  divatcikk büszke 

viselője lehetsz,  hanem kiala-
kíthatod saját  zöld portfóliódat 
is .  Tudatos döntéseddel  non-
prof it  partner szer vezeteink 
álta l  végzett  környezetvédel-
mi tevékenységeket támogatsz. 
Hasonló külföldi  termékekhez 
képest  jóval  magasabb támoga-
tási  rátát  a lkalmaz a cég (50%). 
Közös érdekünk,  hog y fenntart-
ható módon éljünk bolygónkon, 
hog y annak szépségeit 
a  következő generációk 
is  élvezhessék.  Sokan 
tartják még ma is  szél-
sőséges zöld dolognak 
a környezetvédelmet, 
pedig minden ember-
nek rá kel lene ébredni, 
hog y ez rólunk is  szól, 
hiszen saját  életkörül-
ményünk is  a  környe-
zet  á l lapotától  függ.
A program keretében 

eddig összeg yűlt  adományo-
kat a  korábban,  a  The Famous 
Grouse álta l  támogatott  Ba-
golyvár felújítására költöttük. 
Íg y eg y igazán közös üg y lett 
a  baglyok új  helye,  hiszen a 
munka nag y részét  nemzetkö-
zi  önkéntesprogramunk kere-
tében,  német,  olasz,  f rancia és 
spanyol  segítők végezték.
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Karkötőből Bagolyvár

költségtérítés nélkül végzik ezt a 
munkát, mentőállomásaink működ-
tetése pénzbe kerül. A körjárat rend-
szerű takarmányellátás és állatorvo-
si felügyelet időben és a ráfordított 
költségekben (utazás, szállás, gyógy-
szer, takarmány) jelentős terheket ró 
az alapítványra. A budapesti telephe-
lyek és az ott működő madármentők 
által begyűjtött betegek száma in-
dokolttá teszi az eddigi gépkocsiból 
működtetett „mobil mentőállomás” 
mellett egy pesti rendelő kialakítá-
sát, melyet ebben az évben meg kéne 
nyitni. Ez további anyagi ráfordítást 
igényel.  
Alapítványunk rendelkezik a belé-

pőjegyekből, 1 %-okból, és adomá-
nyokból a működési költségek forrá-
sával, melyek azonban végesek. Bár 
az utóbbi évben ezen a téren is volt 
előrehaladás, mert  - Önöknek hála 
- az 1 %-os bevétel és a támogatások 
is szaporodtak, de nem olyan mér-
tékben, mint a fenti betegek száma 
és ellátásuk költségei. Ezért kérjük 
továbbra is támogassák működésün-
ket 1%-kal, adományokkal, önkéntes 
munkával és bármi más segítséggel!

Köszönettel kívánok madárdalban 
gazdag Boldog Új Évet mindenki-
nek: Dr. Déri János

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
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Y Olvasói leveleket, érdekességeket a következő címekre várunk: madarkorhaz@gmail.com • 4071 Hortobágy, Petőfi tér 6.
Állatorvosi, állatgyógyászati területen felmerülő kérdéseiket a fenti címekre várjuk! Megjelenik 12 000 példányban. 
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Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
Bankszámlaszámunk: 59900029-10001868 • Adószámunk: 18557899-1-09

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! 
Kérjük, jelölje be azt a lehetőséget, hogy elérhetőségeit részünkre megküldjék!

Adója 1%-nak felajánlásához 
a rendelkező nyilatkozaton 
fel kell tüntetni nevét, saját 
adóazonosító jelét és a ked-
vezményezett adószámát. 

Az 1%-os felajánlás csak 
akkor érvényes, ha önnek 
nincs adótartozása (szemé-
lyi jövedelemadó adónemen) 
és az adóját is pontosan befi-
zeti május 20-ig!

Ha május 20-án személyi jö-
vedelemadó adónemen tar-
tozása mutatkozik, rendelke-
zését nem fogják teljesíteni.

A magánszemélyek adó-
bevallása benyújtásának 
határideje május 20. Az 
1+1%-ról való rendelke-
zést eddig az időpontig 
pótlólag is meg lehet ten-
ni az EVA és KATA adózók-
nak. A rendelkezés be-
nyújtható elektronikusan 
is, a bevallással együtt, és 
külön is.

1 %
... hogy  repülhessen
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A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem,
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó

A civil kedvezményezett adószáma

intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,

 akkor töltse ki, ha 2020. január 1-jétől a NAV honlapjánA civil kedvezményezett adószámát

A kedvezményezett technikai száma, neve

javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.
 technikai számmal rendelkező kedvezményezettEzt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely

 
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

Az adózó neve

Az adózó elektronikus levelezési címe

ajtóhsz.

ország

ép. em.

község
város/

cím
külföldi

levelezési címe
Az adózó postai

let neve
közterü-

let jellege
közterü-

A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam

ház
lépcső- 

Az adózó azonosító jele

 nyilatkozni! vallási közösségrenem kíván technikai számos
 ez évbentechnikai számos bevett egyházra szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és

 kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2019. rendelkező éviAz alábbi nyilatkozatot

visszavonom.
A 2019. rendelkező évi technikai számos bevett egyházra szóló rendelkező nyilatkozatomat
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