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A vadmadarak nem tudják fizetni a számlát

Kedves Támogatóink, Szimpatizánsaink, 
Látogatóink!
Nehéz időket élünk mindannyian, egy is-
meretlen helyzetben, aminek nem látjuk 
a végét. Mint azt tudjátok, csak a látogató 
forgalom elől kellett bezárnunk a kapukat. 
A beteg, sérült, segítségre szoruló madarak 
folyamatosan érkeznek hozzánk, igaz meg-
mentőik nem léphetnek be kórházunkba, 
nem nézhetik végig a kezelést, csak online 
kapnak információt a megmentett kis tol-
lasról. A nálunk lakó madarak is megkap-

ják a legjobb ellátást, mindannyian itt va-
gyunk, értük dolgozunk. Költségeink így 
változatlanok maradtak.
Többen jártatok már nálunk korábban, 
láthattátok, néha milyen súlyos a helyzet. 
Most, hogy nem fogadhatunk látogatókat, 
a jelképes támogatói belépőből származó 
bevétel, valamint a személyes felajánlások 
teljesen kiestek a költségvetésből. Ez, hi-
szen nincs titkunk előttetek, csak egy áp-
rilisi hónapot nézve 2,7 millió ft- ot tesz ki. 
Igen, bizony ilyen sokan vesztek részt azzal 
a munkánkban, hogy eljöttök hozzánk és 
támogatjátok a madárkákat a belépőjegy 
megvásárlásával, adományokkal. Ebből az 
összegből tavaly tavasszal fenn tudtuk tar-
tani a kórházat, és elláthattuk a beérkező 
sérülteket.
Ez az összeg most nincs sehol, és van en-
nél rosszabb is. Eddig úgy végeztük a hi-
vatásunkat, hogy sosem voltunk egyedül. 
Összeütköztünk Veletek a folyosón, amíg 
eljutottunk egyik kórteremtől a másikig. 
Válaszoltunk ezernyi kérdésre, közben 
etettétek velünk a kisfecskéket. Együtt 
fogócskáztunk mindannyian, ha egy 
szemfüles páciens meglépett. Segítettetek 
visszaadni a szabadságát a gyógyult ápolt-
jainknak. Mindig itt voltatok. Most nem 
lehettek itt. Csak egy rusnya láncot lóbál 

a szél a kapun, ahol nap-mint nap jötte-
tek- mentetek. A kórházfolyosón a saját 
lépteink visszhangja szól, a műtőablakon 
műtét közben nem kopogtatnak apró kis 
kezek. A szépen felújított játszóterünket 
nem használhatja több száz kisgyerek. És 
elvesztettünk ezernyi mosolyt, bátorító 
pillantást, ölelést. El kell mondanunk: hi-
ányoztok!  
Mi szívvel – lélekkel tesszük a dolgunk 
továbbra is, és a félreértések elkerülése vé-
gett leírjuk, mi ezután sem kérünk pénzt 

az ellátásért, azoktól, akik sérült 
madarat szállítanak hozzánk. 
Miért tennénk? Csak hálásan 
megköszönhetjük, hogy meg-
álltok, megfogjátok, elhozzátok 
a sérült madarakat. Így most 
bevétel nélkül, tartalékaink ma-
radékát felélve, de megmentjük 
őket. Ha a tartalékok elfogynak, 
a vírushelyzet nem változik, ak-
kor is meg kell oldanunk. Mint 

ahogy nektek is meg kell küzdenetek ezzel 
a helyzettel. Ehhez kívánunk mindenkinek 
kitartást, erőt és reményt. 
Kérjük, ha lehetőségetek engedi, segítse-
tek befoltozni ezt a kiesést, hogy majd, ha 
elmúlt a jelenlegi állapot, újra ellátogat-
hassatok hozzánk, és mi méltóképp fo-
gadhassunk Titeket gyógyulófélben lévő 
betegeinkkel!
Átutalással a következő bank-
számlaszámon járulhattok hozzá a 
tollasgyógyításhoz:

Madárkórház Alapítány
HU50 59900029-10001868-00000000, 

Lehetőség van telefonon keresztüli felaján-
lásra is:

Adományvonal: 13600, 17-es mellék!
(1 hívás vagy 1 sms 500 ft-ot jelent bete-

geinknek) 

És természetesen ne feledkezzetek meg 
adótok 1%-áról sem!

Adószámunk: 18557899-1-09

Ha anyagi helyzetetek most nem engedi 
meg, hogy a fenti lehetőségekkel éljetek, 
úgy a lelki támasz is sokat dob lelkesedé-
sünkön. Pár jó szó néha bárminél többet 
ér!

Németh Mónika

Azért, mert a vadmadarak nem tudják ki-
fizetni a számlát. Ingyen gyógyítjuk őket, 
de attól még nekünk pénzbe kerül. Sok 
pénzbe.
Azért kérjük az 1 %-ot, most is, mert nincs 
elég pénzünk. Amennyi van, azt mind el-
költjük a madarak mentésére, gyógyításá-
ra, a kórház fenntartására, és megelőzésre, 
szemléletformálásra,melyet a Madárpark 
visz el. Ha kétszer ennyi lenne, azt is elköl-
tenénk ugyanerre, mert sosem elég.
Mert a Madárkórház Alapítvány egy 
nonprofit civil szervezet, és mint olyan, 
semmilyen állami, vagy önkormány-
zati támogatást nem kapunk. Sem je-
lentősebb hazai, sem külföldi támoga-
tónk nincs. Legnagyobb támogatónk a 
Hungarocontrol Zrt. évi 3 milliós bevételt 
jelent, a többi közadakozásból esetenként 
pár 100, vagy pár 1000 Ft csekken befize-
tett adomány, mely összességében azért 
jelentős, de legjelentősebb az 1 %, mely 
csak a működési költségek felére elég. 
Mindez az adományokkal, és a belépője-
gyekkel együtt a működés fenntartására 
futja, fejlesztéseket uniós pályázatokból 
tudtunk megvalósítani, amíg a feltételek 
számunkra elérhetőek voltak.
Működésünk stabil, tervezhető, beter-
vezzük a várható 1 %-ot és a turisztikai 
bevételt, még az adományokat is, ismer-
jük a szokásos és tervezett kiadásokat, de 
nincsenek jelentős tartalékaink. Alaptevé-
kenységünk a madárkórház működteté-
se, mely jóval drágább, mint egy családi, 
vagy akár egy nemzeti parki mentőhely 
fenntartása. A kórtermek fűtöttek és lég-
kondicionáltak, szűrt levegő jön be és hő-
cserélőn át az is megy ki, magasabb higi-
éniai előírásokkal, ahol a napi többszöri 
takarítás és fertőtlenítés elengedhetetlen, 
és az elfolyó víz veszélyes hulladék, mely-
nek kezelése, elszállítása drága. A röntgen, 
műtő, labor, gyógyszerraktár, megint más 
kategória, mind higiéniai, mind veszé-
lyes hulladék termelés szempontjából, 
és fenntartásuk akkor is drága, ha kevés 
a forgalom. Mindezek ellensúlyozására 
igyekszünk minimális költséggel működ-
ni, dolgozóink a diplomás munkabért 
kapják, önkénteseink igazolt költségté-
rítést. Magam is önkéntesként, ingyen 

Miért kérjük most is 
az 1 %-ot?

Pótolhatatlan pillanatok
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Miért kérjük most is az 1 %-ot?

dolgozom a kórházban, mert hatósági 
állatorvosként is van munkaviszonyom, 
ezért megtehetem, hogy munkadíjat nem 
számolok fel, tiszteletdíjat senki nem kap, 
hiszen ezekre nincs pénz, és nincs is olyan 
partnerünk, aki elfogadná. Nincsenek 
kapcsolt vállalkozások, ahol eltűnik a be-
vétel, mindenről az alapítvány ad számlát, 
legyen az belépőjegy vagy üdítő, és min-
den bevétel bent marad, de elfogy az köz-
vetlenül a madarakra magától is. Ezt, az 
1 % elszámolásával kapcsolatban a NAV 
már több, mint 10 éve évente ellenőrzi, és 
eddig mindig mindent rendben találtak.
Ha jönnek váratlan kiadások, mint ja-
nuár-februárban madárinfluenza miatt 
kétszeres rezsi-, műszer-, berendezés- és 
munkaerő költséggel működtetett karan-
tén, és más mentőhelyek, állatkertek emi-
att nem fogadnak mentett madarat, mi 
akkor is állunk rendelkezésre.
Most a Corona vírus miatt 
teljes egészében elmaradt a tu-
risztikai bevétel, amely nem-
csak önmagában veszteség, 
hanem a látogató forgalommal 
együtt a támogatásokat és az 1 
%-os felajánlásokat is generál-
ta, melynek csökkenése továb-
bi, és sokkal jelentősebb kiesés.    
Alkalmanként eljutunk odáig, 
hogy elfogy a pénz, és kése-
delmesen, vagy kölcsönökből 
fizetjük a számlákat. Ez a ki-
alakult gyakorlat szerint saját családi kasz-
szánk terhére megy, és folyószámlám je-
lentős mínuszba megy át. Voltak ilyenek, 
mindig megoldottuk, de ez még nem volt. 
Mivel lehetőségeink végesek, nem tudjuk, 
hogy lesz most tovább...
Az alapítvány mérlege nyilvános, és letölt-
hető az Igazságügyi Minisztérium oldalá-
ról, ahol a korábbi évek mérlegei mellett a 
2018-as év mérlege és közhasznú jelentése 
van fenn, mert a 2019-es szeptember 30-
án esedékes, de a számok ismeretében 
nem sokban különbözik a korábbiaktól. 
2016-tól nem volt pályázati bevétel.
Tavaly 10 saját dolgozóval és 55 egyéni ön-
kéntessel  valamint 3 turnusban 3-3 héten 
át összesen 42 külföldi önkéntes csoport-
tal, és 5 turnusban 1-1 héten át összesen 
79 madármentő táborozó diákkal láttuk 
el a hortobágyi Madárkórházban és a Ma-
dárparkban a beérkező és az állandóan itt 
lévő betegeket.

A megemelkedett létszámmal, több rezsi 
és több fenntartási költség mellett jelen-
tősen megnőtt a takarmányozással kap-
csolatos üzemanyag és munkaerő költség. 
Ugyanis a ragadozóknak és a gólyáknak 
keltetőben lefojtott, selejt naposcsibét ele-
gendő mennyiségben kapunk, ráadásul 
ingyen, de el kell érte menni bérelt teher-
autóval a nyugati határszélre, 450 km-re. 
Ez havonta 100 000 Ft plusz költség. Havi 
két és fél tonnát etetünk fel. Közelebb pén-
zért sincs ennyi. Saját szükségleteinken 
felül a kismadarakat otthon nevelő ön-
kénteseinket ellátjuk lisztkukaccal, melyre 
heti 10 liter fogy, heti 35 ezer forintos költ-
séggel. Emellett felhasználunk és osztoga-
tunk jelentős mennyiségű szúnyoglárvát, 
naposcsibét, halat, és a magevőknek má-
zsaszámra búzát, kukoricát, kölest és nap-
raforgót is.

A korábbi évekhez képest jelentősen meg-
nőtt a beérkező madarak száma, a befo-
góktól mentett és gazdásított galambok-
kal pedig jóval meg is haladta. Valamikor 
2-300 madárról indultunk, mely a Ma-
dárpark megnyitásával és működésünk 
ismertebbé válásával. 2006-ban évi 4-600 
volt, azóta 3000 fölé emelkedett. Ezek be-
vételt nem generálnak, de költséget igen.
Együttműködő partnerünk, a Mályi Ter-
mészetvédelmi Egyesület a 2015. évi 232 
helyett 2016-ban 402 madarat küldött, 
2017-ben 612-t, 2018-ban és 2019-ben 
már kevesebbet hagyott itt, de ingyenes 
ambuláns ellátásra, műtétekre heti 2-3 
alkalommal hozza őket egyre nagyobb 
számban. A szentesi Madármentő Ál-
lomásunk 2017-ben 178-at, 2018-ban 
285-öt, 2019-ben 378 beteget fogadott, 
és további mentőállomásainkra Nyír-
egyházán 162, Szigetszentmiklóson 118, 
Szekszárdon 91, Budapesten Kőbányán 

91, Kaposváron 12, Budafokon 5 beteg ér-
kezett, madármentőinknél Ecseren Bódis 
Gergely László solymásznál 120, Hajdú-
böszörményben Kiss Julcsinál 105, Deb-
recenben Molnár Líviánál 50, Budaka-
lászon 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 teljes-
ség igénye nélkül, így nem beszélve a 32 
további partnerünktől beérkező betegek-
ről, tavaly összesen 3247 madár gyógyult 
nálunk. 37%-kkal több, mint az előző év-
ben. Ezek gyógykezelése, elhelyezése, tar-
tása jelentős többletköltséggel jár.
Bár tavaly a bevételeink is növekedtek, de 
nem olyan mértékben, amennyivel az ez-
zel kapcsolatos kiadásaink. Az idén eddig 
teljesen elmaradtak a bevételek, és – bár 

e héten megnyitottunk - az évi 
20-22 ezer látogató jelentős 
része, és mondhatjuk, hogy a 
nagyobbik része hiányozni fog. 
Nemcsak a belépőjegyekből, 
valamint az itt átélt személyes 
élmények hatására indíttatott 
adakozási szándékból szárma-
zó bevétel elmaradása, hanem 
az önkéntes munka, és az a tu-
datformálásból, madármentési 
ismeretekből, a megelőzést se-
gítő társadalmi hatásának elma-
radásából származó természet-

védelmi kár, részünkre többletmunka és 
ezzel további többletköltség adódik.
Ezért kérjük, hogy 1 %-os felajánlásukkal 
támogassák  alapítványunk munkáját és 
ezen keresztül az ég madarait!
Hogy mire költjük, azt bemutatjuk a lát-
ványkórházban és a Madárparkban. Kér-
jük, látogassanak el hozzánk, és győződje-
nek meg róla saját szemükkel! Most már 
lehet! Nézzék meg a látványműtőt, és azt 
a küzdelmet, amely helyett bárhol máshol 
elaltatják azokat a madarakat, melyeket 
mi rehabilitálunk! Nézzék meg a kórter-
mekben lábadozókat és azok fokozatos 
felkészítését a szabad életre a három fázisú 
röpdékben, ismerjék meg azokat a ritka 
fajokat, melyeket máshol nem láthatnak 
ilyen közelről, érezzék a szárnysuhogásu-
kat az arcukon és engedjék őket szabadon!

Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Déri János
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Fecske fészek higiénia
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Protocalliphora azurea, Proctocalliphora  
falconi. Ezek madarakon élősködő, vérszí-
vó lárvákból fejlődő légyfajok, melyek a 
madarak fészkébe petéznek. Szabó Ildikó 
balmazújvárosi biológia tanár 2009-ben 
írt cikkében hívta fel a figyelmet emiatt 
elhullott füsti fecskefiókák szárnya alatt 
felfedezett vérszívó légylárvákra. A kikelt 
legyet is ő figyelte meg és azonosította. 
Insecticide 2000 spray-vel eredményesen 
gyógykezelte a még élő fiókákat és meg is 
előzte a további ártalmat. Érdekes meg-
figyelése, hogy ugyan abban a fészekben 
több fészekalj is érintett volt, míg más kö-
zeli fészkek nem. Valamiért odaszoknak 
ezek a legyek. Ezek az emberi mozgás által 
leginkább zavart fészkek voltak, ahonnan 
a kotló madár is többször leugrott. Ezért 

javaslom a még üresen álló fecskefészkek 
átvizsgálását, és amelyikben esetleg előző 
évről ott maradt, mumifikálódott fecske-
hulla van, melyet a fecskék nem tudnak 
kidobni, hanem ráalmoznak, azt ki kell 
takarítani, és a spray-vel befújni. Igaz, 
hogy ez csak egy időre öli és riasztja a le-
gyeket, de nem ártunk vele és több, mint 
a semmi. Ezt a költések között is érdemes 
megtenni. Ha jelen van a kékes, vagy zöl-
des színű légy, vagy a lárvák a fészekben, 
akkor a fiókákat is szükséges 3-4 naponta 
rendszeresen kiszedni, átvizsgálni és le-
fújni. Más rovarölőt ne használjunk, mint 
tiszta piretroid hatóanyagút, mert a ma-
darak nagyon érzékenyek minden másra.

Dr.Déri János

Műfészek kihelyezés
A füsti és molnárfecskék fészekanya-
ga szó szerint az út pora – amennyi-
ben az kellő mennyiségű vizet kapva 
sárrá válik. A jelentős részben aszfalt-
tal, betonnal, térburkoló kővel fedett 
városokban nem csak a műfészkek 
felszerelése ajánlott, hanem mestersé-
ges sárlelőhelyeket is kell biztosítani. 
A műfészket a fecskék által kedvelt 
helyekre, ereszek alá, épületek falára 
célszerű tenni. Egyre több a tapaszta-
lat azzal kapcsolatban, hogy érdemes 
a rendes fészekmagasságtól lejjebb 
rakni pár centivel az alapot, mert 
a madarak még úgyis hordanak rá 
sarat. A molnárfecskék az épületek 
külső részére, ereszek alá általában 
telepesen fészkelnek. rendszeresen 
betömik a „gyári” nyílást is és inkább 
felette, vagy egy kicsit arrébb maguk 
építenek hozzá bejárónyílást a fészek-
alaphoz. 

Tisztelt Dr. Déri János Úr!
A madárkórháztól 2019-ben kapott 
gólyapár, nagy örömünkre visszatért 
és elfoglalta a tavalyi fészkét. A gó-
lyákat azzal a céllal kaptuk Öntől, 
hogy Sződön megtelepedjenek a ma-
darak.
Próbálkozásunk úgy tűnik sikeres 
lesz, mert elfogadták az általunk 
készített fészket és a tojásrakás is 
megtörtént. Nagyon várjuk a kisgó-
lyákat. Mi a véleménye doktor úr ez 
a gólyapár már minden évben ebbe 
a fészekbe fog visszatérni? Nagyon 
köszönjük Önnek és Déri Balázsnak 
a segítséget és a fehér gólyákat!
Üdv. Gyetvai Zoltán, Gyetvai Attila

Gólyahírek Sződről és a Madárparkból

Csőrös, a csőr nélküli gólyánk, szereti a ki-
hívásokat, tavaly egy műlábas hímmel állt 
párba, idén pedig egy külsőssel próbálko-
zik. Elválasztja őket a kisröpdénk hálója, de 
a szerelem nem ismer lehetetlent, ezért két 
fészek is épül. Egy kívül, egy belül.
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Útmutató fiókamentéshez

KÉRJ SEGÍTSÉGET A HORTOBÁGYI MADÁRPARK - MADÁRKÓR-

HÁZ ALAPÍTVÁNYTÓL! A (30) 535-6484-ES TELEFONSZÁMON

MOSOLYOGJ, HISZEN A LEGJOBB

DOLGOT TETTED. 

KERESD FEL A MADARPARK.HU

OLDALT, HA TÖBBET

SZERETNÉL TUDNI.KÉRJ SEGÍTSÉGET A

MADÁRKÓRHÁZTÓL
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Hálószoba titkok

 Kukkolok a hálószoba abla-
kán. A sajátomon, kifelé. 20 éve fi-
gyelem a gólyákat a gólyakertre nyíló 
hálószobám ablakából. 15-en vannak. 
Néha többen. Tartósan sérültek, egy-
általán nem tudnak repülni, ezért 
megtartja őket a méteres kerítés. De 
rendszeresen van köztük külsős, ete-
téskor berepülő potyázó, vagy pártvá-
lasztást próbáló egészséges, vad, vagy 
általunk elengedett, de itt maradó 
fiatal is. A faluban fészkelő pár egyik 
tagja évek óta itt telel.
 Éjszakára az ablak alatt lévő 
gázkonvektor külső szellőzője körül 
csoportosulnak, télen a meleg miatt, 
nyáron megszokásból. Hajnalban 
csőrükkel kopognak a fém szellőzőn. 
Kérik a bekapcsolást, mert akkor van 
a leghidegebb? Vagy csak ezzel szóra-
koznak. Ha kinyitom az ablakot, ar-
rébb húzódnak, de megszokták a les-
kelődést. Ablakon át nem veszélyes az 
ember, de ha kimegyek, menekülnek. 
Ha vödörrel jön valaki, odamennek. 
Az ide szokott repülős gólyák is kö-
vetik a vödrös dolgozót, amikor etet, 
mindenhová. A macskák is, persze.
A gólyakertiek márciusban elkezde-
nek vetélkedni, a hímek kakaskodni, 

a földre épített tradici-
onális fészkelőhelyeiket 
védő tojók is fújnak, fe-
nyegetően, gyorsan, rövi-
den kelepelnek másokkal 
és kedvesen, lassabban, 
hosszabban a párjukkal.
 Két komolyabb fé-
szek szokott lenni, és to-
vábbi egy-kettő komoly-
talanabb. A komolyabbak 
rendes, vastag gólyafész-
kek, az egyik egy rőzse-
halmon, méter magasan, 
a másik a földön, egy 
megemelt fészekalapon. 
Az fészkel magasabb-
ra, amelyik a dominán-
sabb. Amelyik rendesen 
meg tudja rakni a fészkét 
de alacsonyabban, az a 
béta pár. Amelyik fészkel 
ugyan, de elveszik tőle a 
többiek a gallyat és beépí-
tik saját fészkükbe, az is 
letojik és védi is a fészkét, 

ki is kelteti a tojásait néhány gallyon, 
rongydarabon, és sok gólyatollon. A 
nagyröpdében ugyanez a helyzet, a 
nem jól repülő, földön fészkelő gó-
lyák különböző magasságú és vas-
tagságú fészkekben védik tojásaikat 
egymástól és a sasoktól is, azok elhul-
lajtott tollaival bélelve a fészket. Nem 
biztos, hogy a legmagasabb, legna-
gyobb fészek a legjobb. Ott költenek 
a legagresszívabb hímek, és mint tud-
juk, ki kardot ragad, kard által vész el. 
A nagyröpde legfrekventáltabb fészke 
az idén újra megüresedett. Utoljára 7 
éve volt, hogy az ott több éve fészkelő 
és a környezetében rémuralmat tartó 
hímnek valaki visszaütött. Most is. 
Pontosan az állkapocs alatt, a nyaki 
ütőeret találják el. A daru is így járt, 
róla írtam a legutóbbi számban, de ő 
megmaradt. A gólya nem. És ilyenkor 
a tojások sem. A tojó egyedül nem 
tudja megvédeni is, meg kikeltetni is, 
közben táplálkozni is. A fészek most 
üres, amíg nem lesz megint egy harci-
as hím, amelyik megküzd érte.
 Az ablakon át fényképezem a 
gólyák viselt dolgait, Fiam, Balázs le 
is videózta, meg is osztotta a párzást, 
a tojások napi alakulását, a kisgólyák 

kikelését. Sőt, a TV hiradó is évek óta 
közvetíti a gólyahíreket.
 Nemcsak a gólyák, hanem 
Csacsogó nevű ölyvünk és Sába nevű 
pusztai sasunk is rendszeres földön 
fészkelő nevezetessége a madárker-
teknek. De a tenyészvolierben vércsé-
ink, a bagolyvárban gyöngybaglyaink 
is rendszeresen keltetnek fiókákat. Ők 
sikeresek, az ölyvek valamiért nem. 
Tojások mindig vannak, de fióka még 
nem volt. Őket is meg kéne kukkolni, 
de nincs kiépítve a leshely.
 Rendszeresen kérdezik, hol 
finoman, hol durvábban, laikusok és 
szakmabeliek is, hogy miért nem al-
tatjuk el a tartósan sérült repülésre, 
szabad életre alkalmatlan betegein-
ket. Egy madár, a szabadság jelké-
pe, rabként, szegett szárnyon… Az 
állatjóllét biológiai posztulátuma a 
szaporodás és a küzdőképesség meg-
tartása. Ők küzdenek és szaporodnak. 
A körülményekhez képest boldogok. 
Ha maguk nem is tudnak szárnyalni, 
utódaik majd fognak. Aki nem hiszi, 
jöjjön el, és lássa. Már lehet!
 9 óra, vége a kukkolásnak, át-
megyek a kórházba, kezdődik a reg-
geli vizit. Azután lehet, hogy ki sem 
jövök estig.

Dr. Déri János
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Színes hírek

Segítség szükség idején is

Rendkívül ritka páciens érkezett ma a hortobágyi Ma-
dárkórházba. Olyannyira ritka, hogy még soha nem is 
járt intézményünkben, pedig itt aztán rengeteg madár 
megfordult már. Ő a haris. Alig- alig lehet találkozni 
vele, akkor is nehéz észrevenni :) Az amúgy rejtőzködő 
életet élő madár állománya a mezőgazdaságban a kaszált 
területek terjeszkedésének folyamán az utóbbi évtize-
dekben drasztikusan lecsökkent. Mára az északi félteke 
legsérülékenyebb madárfajai közé tartozik. Mindössze 
4000 pár fészkel belőlük hazánkban. Fokozottan védett, 
természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Neki a lába tört, 
műtétre szorul. Most hatalmas nyomás nehezedik ránk, 
mert nem csak egy egyed túléléséről van szó, hanem egy 
fajéról…

Haris a kórházban!

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
/Arany János/

Órák óta ez az idézet jön,- megy a fejemben. Derült égből 
érkezett, pontosan úgy, mint ahogy a mai meglepetésven-
dégeink. Idepottyantak Hajdúszoboszlóról, és nemes egy-
szerűséggel telepakolták a fogadóterünket adományok-
kal. Gondoltak madárkákra, munkatársakra egyaránt. 
Kaptunk pénzbeli adományt, kávét a nehéz reggelekre és 
a még nehezebb estékre, tisztítószereket, törölközőt, egy-
szerűen mindent. Összegyűjtögették közösen és hozták, 
amit csak hozhattak. A jelenlegi állapot miatt még csak 
az arcukat sem láthattuk rendesen, hiszen azt most nem 
lehet. Rajtuk is ott volt a maszk, eltüntetve a mosolyt, le-

halkítva a szavakat. De nincs az a maszk, amely elfedheti a 
tündérlelkeket, a boldogságtól ragyogó szemeket, az érző 
szíveket! Hálásan köszönjük a segítséget Bodacz-Szécsi Il-
dikónak, Bodacz  Zsoltnak és baráti társaságuknak!

Lapzártakor doktorunk éppen műti 
a Mályi madármentőktől beérkezett 
erdei fülesbaglyot, amelynek mind-
két felkarcsontja eltört. Erről több 
országos híradás is beszámolt. Több 
órás, nehéz műtét volt. Altatásban 
velőürszegzéssel rögzítette a törött 
csontokat, a teljes gyógyulás hosszú 
folyamat lesz. A beteg jól van!

Bagolyműtét lapzártakor
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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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