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Varázsceruza
Itt a tavasz. „Nyitnikék”. Nyit az ország
is, mi is, és természetesen maszkban
indultam vacsoráztatni a fiókákat, ahogyan kell. Este, egyedül, 50 méterre a lakásomtól, magánterületen, de ez a házi
szabály is, és így szoktuk meg. Kisrigó
csapatunk lépteimet hallva azonnal elkezdte mesélni, mi minden történt aznap. Nem is gondolná ez ember, mennyi
élmény belefér néhány órába. Pötyike
természetesen, amint nyitottam a kalitka
ajtaját már ugrott is ki a vállamra. Furcsa
rigócska ő. Egyszerűen szeret a vállamon nézelődni, míg társait megetetem.
Megvárja, nem türelmetlen, tudja, neki
is jut falat. Mikor először csücsült rám
elmondtam neki, pár nap és mehetnek
a nagy kórterembe, csak tanuljanak meg
szépen önállóan csipegetni, ez a feltételem. Utána jöhet az ugribugri, a repülési gyakorlatok, ki mit szeretne. Elmeséltem, van ott minden. Fürdőtál, fincsi
kukackák, leveles faágak. Minél természetesebb annál jobb alapon, fél bokrokat is behordunk, ha kell. Ezután visszatettem a tesói közé vacsorázni. Megint
kiugrott a kalitkából. Megegyeztünk,
ülhet rajtam, ehet is rajtam, de nem kakilhat le. Egy tavaszi kabátom van, nem
fogom mosni minden nap. Újat meg 1
hétre már nem veszek, hiszen jön a nyár.
Nem is kakil le a drága lelke, bámészkodik a magasból, elkotorászik a hajamban. Egyszerűen neki ez így jó. Én nem
vitatkozom. Azt azért elmesélem kedves
olvasóink, két hét múlva már rám sem
fog ismerni, nemhogy a vállamra ülni.
Az élet már csak ilyen. Ott tartottam,
hogy Pötyikével ketten előkészítettük a
vacsit és nyúltam egy csipeszért, amivel majd osztogatom a csőrőcskékbe a
finomságot. Csipesz sehol. Semmilyen
etetős csipesz nincs sehol. Már megint.
Vagy még mindig. Hiába van egyik nap

még 12 csipeszünk, másnapra eltűnnek.
Biztos vagyok benne, hogy van a kórházunkban egy különös fekete lyuk, csak
ez nem fél pár zoknikat, kávéskanalakat,
ételes doboz fedőket nyel el, hanem a csipeszeket szippantja magába. Vagy valamiféle titokzatos csipeszvándorlás folyik
itt. Mindenesetre nagyon rosszindulatú
dolog ez. Na, sebaj, kicsenünk egyet a
műtőből, amit tilos ám, hiszen doktorunknak is felmegy a vérnyomása, amikor nyúl a csipeszért műtét közben, és
nincs a helyén. Miután megvacsorázott
mindenki a csent csipesszel szépen, a
lopományt visszatettük fertőtlenítés után
a helyére. Pötyike is beugrott tesói közé a
szundikosárkájukba. Nyunyókájuk nincsen, nem is kértek. És akkor érkezett
egy két napos verébfióka. Lila kis kihűlt

testén minden ér látszott, egy szál pihetolluk sincs ilyen fiatalon. Ezer ilyen pici
fészeklakót láttunk már sajnos. Azonnal
fel kell melegíteni, ez az első lépés. Ha az
állólámpa is így gondolja. De eldöntötte,
nem fog működni. Hiába kapcsolgatom
könyörögve, miközben a tenyeremben
óvatosan melengetem a fiókát. Őt mindez nem érdekli, nem érzi a jéghideg bőrt,
az apró szívdobbanásokat. Csak egy
tárgy, aki elhatározta nem segít. Becsomagolom óvatosan puha törlőkendőbe a
picit, közben minden jót kívánok az aljas
lámpának. Jöjjön a keltetőgép, melegítés-

re, állandó hőmérséklet tartására tökéletes. Lenne. Működik, igen, csak éppen
beállt 35 fokra, és kész. Nem tudom átállítani. Ez így túl meleg, kiszárad a pici.
Ezen a ponton már, bármennyire jól
nevelt az ember lánya, azért kicsúszik a
száján néhány szitokszó. Ezeket elmantrázom párszor és rohanok a műtőbe, ott
is van lámpa, egy éjszakára jó lesz, amíg
találok egy hős férfiút, aki mindent megjavít holnap. A lámpa ott van, működik
is, épp egy teknős napozik alatta. Látom
nem nyaralni jött szegény, páncélja tört,
az lett összeragasztva, most szárad. Nem
férnek el ketten ott, a teknősnek pedig
maradnia kell, különben nem köt meg
rendesen a ragacs. Még mielőtt ajtót
csapkodva dühöngeni kezdenék, eszembe jut Janika. Drága jó barátunk, kollégánk, évek óta már az égből figyeli a világot. Szinte hallom a hangját: Moncsicsi!
Ilyenkor előveszed a csehszlovák varázsceruzát, és megrajzolod, ami kell. Vagy
megoldod, felnőtt ember vagy, nem?
Igen az vagyok. Már szaladok is haza
tenyeremben verébkével. Kislányom
ül a habok között a fürdőkádban, apja
hűen őrzi. Egy emberként, döbbenten
teszik fel a kérdést: Anyus? ! Mit csinálsz
maszkban, kabátban, mi van a kezedben? Miközben minden kérdésre választ
kapnak, elhelyezkedik a csöppnyi élet a
konvektor előtt. Kap egy puhára bélelt
kis kosárkát, amit Zsuzsa, az ügyeskezű,
tündérlelkű, nem mellesleg szintén madármentő barátnőm készített, pont ilyen
alkalmakra. Lassan átmelegszik a teste,
adok neki óvatosan pár apró falatot. Ma
éjjel nálunk alszik. Nem ő az első szárnyas szállóvendégünk. Holnapra talán
meggyógyul a világ, működni fog minden. Meg aztán ki tudja, lehet, hogy találok a zsebemben egy varázsceruzát.

Némth Mónika

A címlapon: Fehér gólya fióka (Fotó: Déri Balázs)

Mit tehetek, ha madárfiókát találtam?
Mit tehetek ha madárfiókát találtam?

Magára maradt, ügyetlen madárfióka esetén nehéz megállni, hogy ne
siessünk azonnal a segítségére, viszont nem minden esetben szükséges
beavatkozni. Nézzük, mikor és mit kell tennünk!
Sérült a madár vagy vérzik?
nem

igen

Kérj segítséget a Hortobágyi Madárkórháztól
a (30) 535-6484-es telefonszámon

Hogy néz ki?

nem

Tud repülni?

igen
Megmentettél
egy madarat!

nem
Hívd a
Madárkórházat a
(30) 535-6484-es
telefonszámon!

Vannak madárfajok
amelyek fiókái röpképességük előtt elhagyják a
fészket. Erdőben, bokros
nagyobb parkban, ahol
van elég búvóhely nincs
veszélyben a fióka.
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Ha sikerült a fiókát visszarakni a
fészekbe, figyeld, hogy 2 órán belül megjelennek-e a szülei etetni.

Fás- bokros részen biztonságos
helyre kell terelni. Városban, házak, autók között
értesíteni kell a
Madárkórházat

MADÁRK

Ha a közelben van fészek, és hasonlítanak a benne lévő fiókák,
rakd vissza a fészekbe. Ha újra
kiesik, nem látszik a fészek, a
szülők kilökik, vagy nem lehet
visszatenni a fiókát, hívd a Madárkórházat a (30) 535-6484-es
telefonszámon!

nem

ÁNY

igen

Nem szükséges
„megmenteni”.

TV

Közvetlen veszélyben van?

H

PÍ

Látszik a fészek?

igen

Kifejlett

ÁZ

AL
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Tollas

Csupasz vagy tokos

Mosolyogj, hiszen a legjobb
dolgot tetted. Keresd fel a
madarpark.hu oldalt, ha
többet szeretnél tudni a madármentésről, vagy látogass
el hozzánk, Hortobágyra!

A mentési szállítás megkezdésének alapvető feltétele, hogy megtörténjen a területileg
illetékes Kormányhivatal Természetvédelmi Főosztályának megkeresése, a védett egyed
bejelentése, és tájékoztatás a mentési szállítás megkezdéséről. Ha a Hortobágyi Madárparkot értesíti, akkor a bejelentést elvégezzük ön helyett online rendszerünkön keresztül.
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Madármentési ismeretek
Májusben elkezdőik a fiókamentés időszaka, ami sok munkával jár. Vannak esetek
amikor nehéz eldönteni kell-e menteni egyáltalán a madarat vagy nem. Egy biztos, ha
egy olyan madarat „mentünk meg” amit
nem feltétlen kellett volna, kisebb baj, mintha olyat hagyunk sorsára, amit meg kellett
volna menteni. Sok esetben a fajok kellő ismerete szükséges ahhoz is, hogy el tudjuk
dönteni, kiugrott a fészekből és már el tud
rejtőzni, vagy mentésre szorul a fióka. Ezért
alább leírunk néhány jól bevált módszert,
amit tehetünk a madaraink megmentéséért.
De ne feledjük, már ennek is alapfeltétele,
hogy legalább a madárfajt biztosan be tudjuk azonosítani.

Ha rigófióka és nincs semmi baja,
nem kell megmenteni, akkor sem, ha nem
tud repülni, el kell engedni rigók közelében.
Ha olyan mint a rigó, de egyszínű
szürkésbarna, és nem foltos a melle, és pro-

filból a homloka és a csőre egy egyenesbe
esik, akkor seregély fióka, és ha nem tud
repülni, akkor meg kell menteni.
Ha bagoly fióka, és sárga ,vagy
narancssárga a szeme, akkor kuvik, rétivagy erdei fülesbagoly, és ha nincs semmi
baja, nem kell megmenteni, ott kell hagyni. Ha barna a szeme, akkor macska- vagy
gyöngybagoly és meg kell menteni.

Ha kiskacsa, kisliba, vagy más fészekhagyó víziszárnyas, bármilyen kicsi, ha
tud menni, élő vízben, fajtársai közelében
elengedni. Ne vigyük haza, mert nem fog
enni, és két nap alatt elpusztul.
Ha kisfácán, vagy más fészekhagyó tyúkféle, természeti területen, fajtársai közelében
elengedni.
Ha fecske és már anyányi, nincs
eltörve a szárnya, de nem akar repülni, lég�gyel, szúnyoggal, lisztkukaccal megetetni,
ujjunkra ültetve le-föl mozgatva a szárnyát

meglebegtetni, és zárt térben reptetni. Ha
repül, ugyanezt a szabadban, fecskék közelében. Ha sarlósfecske, ugyanezt, csak az
emeletről.

Ha cinege, veréb, rozsdafarkú,
vagy erdei pinty fióka, ugyanezt.
Ha harkály, és a fejét rázza, nyakát
tekeri, akkor agyrázkódott, sötét dobozban,
csendes, szoba-hőmérsékletű helyiségben
tartani pár órán át. Ha magához tér elengedni. Ha nem tér magához, kórházba küldeni.
Ha bármilyen apró madár, bármilyen korú, ha ablak, vagy házfal közelében,
vagy úton a földön fekszik, és nem repül,
nem is mozog, de nincs sérülése, végtag
törése, akkor agyrázkódott. Teendő, mint a
harkálynál.

Továbbra is lehetséges a kórházunk, és betegeink támogatása.

Támogatás menete:

Telefonhívás: Hívja a 13600-as adománygyűjtő telefonszámot, majd a kapcsolat létrejöttekor készüléke
nyomógombjai segítségével válassza a 17-es melléket!
Sms: Küldje el sms-ben a 17-es számot a 13600-as
adománygyűjtő telefonszámra!

Kérjük, segítse betegeink ellátását,
hogy újra repülhessenek!
4
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Madármentési ismeretek
Ha ugyanez, csak épülettől, úttól
távol, kertben, parkban, mezőgazdasági területen, tömegesen, akkor mérgezés. Helyszínt biztosítani, dokumentálni, lefényképezni, rendőrt hívni, hullákat mélyhűtőben
megőrizni, élőket állatorvoshoz vinni.
Ha karvaly, és nincs eltörve a szárnya, akkor ablaknak repült, és agyrázkódott.
Teendő, mint a harkálynál.

Ha vörös vércse, akkor biztosan
áramütött, akkor is, ha úgy tűnik, más sérülése is van. Szárnyát-lábát bekötni, leukoplaszttal a kötést teljesen elburkolni, és mágnesezni kell. Hogyan és hol, arra vonatkozó
információ honlapunkon megtalálható,
de legjobb, ha telefonon megbeszéljük. De
azonnal meg kell kezdeni, hogy megelőzzük a végtagok elhalását.
Ha galamb, gerle, és sovány, és a
szájában sárgásszürke felrakódás van, akkor
Trichomonas okozta „sárgagomb” betegsége van, és ¼ Klion tablettát kell a szájába
adni, és szondával etetni.
Ha a fejét tekeri, akkor Paramyxo vírusos
és fertőzi a többi madarat, ezért elkülönítve
tartani, szondával táplálni.
Ha zöldike és tömegesen hullik,
lesoványodik, akkor sárgagomb betegség,
azaz Trichomoniasis mint a galambnál.
Azért, mert etetik. Nem kell etetni nyáron!
Tilos! Ezért. Itatni is csak több kisebb itatóban, ahol nem koncentrálódnak a madarak
nagy egyedszámban, mert egy beteg százat
csinál. Ha már megtörtént a baj, akkor az
itatást nem kell abba hagyni, hanem humán
Klion tabelettával lehet kezelni a a betegeket

a madáritatóban. 1 db 250 mg-os tabletta/1
liter víz adagban 5 napon át. Az itatót naponta kimosni és fertőtleníteni!
Ha varjú, fiatal, és nem áll lábra, és
nincs törés, akkor angolkóros, ha a lábvége
fordítva áll, akkor Achilles-ín csuszamlásos, és aznap ortopéd kezelés és rögzítés kell
neki. Nem szabad várni vele napokat, heteket, mert később csak műtéttel lehet vele
valamit kezdeni, és sosem lesz tökéletes.
Ha varjú, vagy galamb, esetleg karvaly, nem
repül, és a tollai egy helyen nem a test mellett lesimulva, hanem arra merőlegesen állnak, akkor légpuska lövedék van benne, és
kórházba kell vinni.
Ha bármilyen fióka, és már tartották valahol egy hétig, és nem áll lábra, vagy
nem repül, pedig kéne neki, akkor angolkóros, és vigyük állatorvoshoz. Kálcium és
D-vitamin kell neki nagy adagban, injekcióval, azonnal. Ezt követően két hétig porrá
tört tojáshéjat keverni a takarmányába.
Ha bármilyen madár, és macska fogta, akkor állatorvoshoz vinni és
Amoxycillin injekciót mell bőr alá adatni,
akkor is, ha nincs rajta látható sérülés.
Fentieket mind aznap, azonnal, mert másnapra elpusztulhat.
Ha egér ragacsba, ragadós rovarcsapdába került, tollát nem kitépni, nem levágni, fültisztító vattás pálcikával egyenként
a tollakat étolajjal, WD40-nel, vagy benzinnel leválasztani, de csak úgy, hogy a benzin
a bőrét ne érje, és a ragacsos tollakat liszttel,
hamuval finoman bedörzsölni, megetetni,
és azonnal mentőhelyre vinni.

Kismadár fiókát, ha csupasz, vagy
alig tollas, fészekcsészének megfelelő, a
testhőmérsékletét megtartó módon kiképzett kisebb dobozban tartsuk, annak
közvetlen környezetében 30 fokot biztosító
meleg vizes palack, vagy más melegítő alkalmatosság, pl asztali lámpa szükséges.
Ha kismadár, azonnal és óránként etessük, de ne itassuk! Mert cigányútra
megy, és másnap tüdőgyulladásban elpusztul.

Hogy mivel etessük? Hívjon fel, és megmondjuk! (Egyébként attól függ: ha rovarevő, vagy fiatal veréb, vagy erdei pinty:
rovarral, lisztkukaccal, ha nincs, baromfi
hússal, éhen halás ellen a csonti is jó! Ha
magevő, és nem fiatal veréb, vagy erdei
pinty, akkor apró magvakkal, ha pelyhes,
és nem galamb: pépes túrós, tojásos keverékkel, papagájnevelő táppal ha bármilyen
evő, és nem galamb, akkor túrós keverékkel (recept honlapunkon),ha galamb, és
pelyhes: szondán át a begyébe puliszkával,
grízzel, vízben oldott baromfinevelő táppal.
Ragadozóknak csirkemell filé, gázló madaraknak apró hal vízbe mártva. Bővebben
honlapunkon.)
Ha nem eszik magától, meg kell tömni. Minél előbb, még aznap juttassuk nevelésében
jártas szakemberhez.

Fentiek a teljesség igénye nélkül,
az általunk mentett madarak leggyakoribb
eseteire vonatkoznak, és honlapunkon, valamint több napos madármentő képzéseinken részletesebben foglalkozunk a témakörrel, melyre szeretettel hívunk és várunk
mindenkit. Az új járványhelyzet bennünket is új kihívások elé állítottak, így már nem
ritka, hogy online oktatás keretében tartunk
előadásokat, vagy képzéseket.

Dr. Déri János
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Miért pont nekünk adja az 1%-át?
Mert mi szorulunk rá a legjobban.
Mert mi vagyunk az első és legnagyobb madármentőhely az országban.
Mert mi teszünk érte a legtöbbet.
Mert nemcsak mentünk, hanem
gyógyítunk, kórházat tartunk fenn,
a betegek rehabilitációját, a szabad
életre való felkészítését, elvadítását
Európában egyedülálló módon, az
ország legnagyobb röpdéiben végezzük úgy, hogy a szabadon engedett gyógyult betegeink teljes értékű
tagjai legyenek a természetnek, és
ne kerüljenek újra bajba. Amelyeket nem tudunk szabadon bocsátani,
mert tartósan sérültek, azokat életük
végéig panzióztatjuk megfelelő életkörülmények között, és ha fogságban
szaporodnak, utódaikkal gazdagítjuk
a természetet.
Mert bár ingyen gyógyítunk, de attól
még nekünk pénzbe kerül. Sok pénzbe.

Azért adja nekünk az 1%-át,
most is, mert nincs annyi pénzünk.
Amennyi van, azt mind elköltjük a
madarak mentésére, gyógyítására,
a kórház fenntartására, és megelőzésre, szemléletformálásra. Ha kétszer ennyi lenne, azt is elköltenénk
ugyanerre, mert sosem elég.
Mert a Madárkórház Alapítvány egy nonprofit civil szervezet, és
mint olyan, semmilyen
állami, vagy önkormányzati támogatást nem kapunk. Közadakozásból
esetenként pár 100, vagy pár 1000 Ft
csekken befizetett adomány érkezik,
mely összességében azért jelentős,
de legjelentősebb az 1 %, mely csak
6
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a működési költségek felére elég.
Mindez az adományokkal, és a belépőjegyekkel együtt a működés fenntartására futja.
Alaptevékenységünk a madárkórház működtetése, mely nagyságrendekkel drágább, mint egy
családi mentőhely fenntartása. A
kórtermek fűtöttek és légkondicionáltak, szűrt levegő jön be és hőcserélőn át az is megy ki, magasabb
higiéniai előírásokkal, ahol a napi
többszöri takarítás és fertőtlenítés
elengedhetetlen, és az elfolyó víz veszélyes hulladék, melynek kezelése,
elszállítása drága. A röntgen, műtő,
labor, gyógyszerraktár, megint más
kategória, mind higiéniai, mind veszélyes hulladék termelés szempontjából, és fenntartásuk akkor is drága,
ha kevés a forgalom.
És a forgalom nem kevés, hanem
egyre nő. A korábban, tizenöt évvel ezelőtt tervezett kapacitással évi
2-300 madár helyett
ma már évi 2-3000
beteget látunk el itt,
és további 2-3000
madarat látnak el
mentőállomásaink,
önkénteseink
országszerte.
Idén is jöttek
váratlan kiadások,
mint január-februárban madárinfluenza miatt kétszeres
rezsi-, műszer-, berendezés- és munkaerő költséggel működtetett karantén, és más mentőhelyek, állatkertek
emiatt nem fogadnak mentett madarat, mi akkor is állunk rendelkezésre.
A Corona vírus miatt idén
is teljes egészében elmaradt eddig a
turisztikai bevétel, amely nemcsak
önmagában veszteség, hanem a látogató forgalommal együtt a támogatásokat és az 1 %-os felajánlásokat
is generálta, melynek csökkenése további, és sokkal jelentősebb kiesés.
A megemelkedett létszámmal, több rezsi és több fenntartási
költség mellett jelentősen megnőtt a
takarmányozással kapcsolatos üzemanyag és munkaerő költség. Ugyanis

a ragadozóknak és a gólyáknak keltetőben lefojtott, selejt naposcsibét
elegendő mennyiségben kapunk,
ráadásul ingyen, de el kell érte menni bérelt teherautóval a nyugati határszélre, 450 km-re. Ez havonta100
000 Ft plusz költség. Havi két és fél
tonnát etetünk fel. Közelebb pénzért
sincs ennyi. Saját szükségleteinken
felül a kismadarakat otthon nevelő
önkénteseinket ellátjuk lisztkukaccal, melyre heti 10 liter fogy, heti 35
ezer forintos költséggel. Emellett felhasználunk és osztogatunk jelentős
mennyiségű szúnyoglárvát, naposcsibét, halat, és a magevőknek mázsaszámra búzát, kukoricát, kölest és
napraforgót is.
A költségek úgy csökkenthetők,
hogy nem bérlünk, hanem veszünk
teherautót, hűtőkocsit, mellyel olcsóbban és higiénikusabban, frissebben tudjuk a takarmányt szállítani.
Egy használt hűtőkocsit 4 millióért
szereztünk be.
A múlt heti nyitáshoz nekünk is fel
kellett készülnünk, légtechnika idei
szükséges felújításának ráfordítása 6
millió Ft, melyet a madarak érdekében most kell megcsinálni, nem várhatunk pályázati lehetőségre.
Bár tavaly a bevételeink is növekedtek, de nem olyan mértékben,
amennyivel az ezzel 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 származó bevétel elmaradása, hanem az önkéntes munka,
és az a tudatformálásból, madármentési ismeretekből, a megelőzést
segítő társadalmi hatásának elmaradásából származó természetvédelmi
kár, részünkre többletmunka és ezzel
további többletköltség adódik.
A fogadott madarak száma
az utóbbi 20 évben tízszeresére emelkedett, a rezsi és a bérköltség szintén,
a bevétel viszont csak a másfél szerese, melyet turisztikai szolgáltatással,
támogatásainkat virtuális örökbe

Miért pont nekünk adja az 1%-át?
adással igyekszünk növelni. Ezzel
együtt - ahogy már évek óta - ma is
ugyan az a helyzet, hogy a tervezett
felújításokra, konkrétan
a Madárpark 1120 méter
hosszú, elhasználódott
pallóútjának 8 milliós
faanyag helyett 3 milliós téglaburkolatra való
cseréjére, a kutyák és ragadozók elleni védelmet
biztosító villanypásztor
300 ezres, és a 30 kamerás megfigyelő rendszer
6 milliós, valamint a Látványkórház légtechnikájának szintén 6 milliós
költségére azóta sincs
elég pénz, mert az ezekre számolt
amortizáció állagmegőrzési értékét
a rezsire költöttük. Madármentő kisbuszunk 450 000 km-rel már három
éve megadta magát, motorfelújítására milliós nagyságrendet jósol a sze-

relő, Újat venni nincs pénz, javítani
sem, egy bontott motort keresünk
bele, talán fél millióból kijön, Ad-

dig is dolgozóink saját járműveikkel
mentik a madarakat.
Ezért kérjük, hogy 1 %-os
felajánlásukkal támogassák alapítványunk munkáját és ezen keresztül az
ég madarait!

Hogy mire költjük, azt bemutatjuk a
látványkórházban és a Madárparkban. Kérjük, átogassanak el hozzánk,
és győződjenek meg róla saját
szemükkel! Most már lehet!
(Természetesen
védettségi
igazolvánnyal.) Nézzék meg
a látványműtőt, és azt a küzdelmet, amely helyett bárhol
máshol elaltatják azokat a
madarakat, melyeket mi rehabilitálunk! Nézzék meg a
kórtermekben 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 szárnysuhogásukat az arcukon és engedjék őket
saját kezűleg szabadon!

Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Déri János

Természetismereti és Madármentő tábor 2021-ben is !
Idén előszőr solymásztábor is indul !
Négy éve indult útjára madármentő táborunk, aminek nagy sikere
volt, ezért folytatjuk. Idén már öt alkalommal lesz nálunk tábor, ahol a
madármentés fortélyait tanulhatják
meg az érdeklődők. Újdonság, hogy
idén már Solymásztáborunk is lesz.

Ez a tábor a ragadozómadarakról
szól. A foglalkozások során megtanulhatják a táborozók, hogyan kell
bánni egy vadászmadárral, miként
kell idomítani, felszerelni, gondozni. De a szakmai program mellett
kirándulásra is jut majd idő, ahol
megismerkedhetnek a táborozók
Hortobágy természeti értékeivel is:
a közelben található folyóparti Természetvédelmi
Kutatóállomáson
madárgyűrűzési bemutató várja a
résztvevőket, csónakázás a vadregényes Hortobágy folyón, ismerkedés a régi halászati módszerekkel,
látogatás a Vadasparkban, halastavi
kisvonatozás és pusztai szekerezés
színesíti a tábor programját. A tábor részvételi díja nem változott,
30 000 Ft/fő, úgy, mint tavaly.
Jelentkezési határidő május 15-e, de
kérjük, minél hamarabb jelentkezzenek, mert a limitált létszám miatt
hamar betelnek a helyek!

Jelentkezni
a konyhaspista@gmail.com
e-mail címen lehet.
Bővebb információ:
Konyhás István táborvezető
+36 (30) 621-2160.
A jelentkezési lap letölthető
a madarpark.hu weboldalról.
A táborok időpontjai:
július 5-9.
július 12-16 betelt!
július 19-23.
július 26-30.
augusztus 2-6.
Solymásztábor:
augusztus 9-13.
Előzetes egyeztetés esetén
lehetőség van a tábor kezdő
időpontja előtti vasárnap esti
érkezésre (+1500 Ft).
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Adója 1%-nak felajánlásához
a rendelkező nyilatkozaton
fel kell tüntetni nevét, saját
adóazonosító jelét és a kedvezményezett adószámát.

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
Az adózó azonosító jele
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Az adózó neve
Az adózó postai
levelezési címe

külföldi
cím

város/
község

ország
közterület neve

közterület jellege

hsz.

ép.

lépcsőház

em.

ajtó

Az adózó elektronikus levelezési címe
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem,
ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
A civil kedvezményezett adószáma
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A kedvezményezett technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett
javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.
Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2020. rendelkező évi
technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben
nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni!
A 2020. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatomat
visszavonom.

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!

A magánszemélyek adóbevallása benyújtásának
határideje május 20. Az
1+1%-ról való rendelkezést eddig az időpontig
pótlólag is meg lehet tenni az EVA és KATA adózóknak. A rendelkezés benyújtható elektronikusan
is, a bevallással együtt, és
külön is.

Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
Bankszámlaszámunk: 59900029-10001868 • Adószámunk: 18557899-1-09
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Ha május 20-án személyi jövedelemadó adónemen tartozása mutatkozik, rendelkezését nem fogják teljesíteni.
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A civil kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2021. január 1-jétől a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.

H

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