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A címlapon: Gólyák hóban (Fotó: Déri Balázs) 

Boldog Újévet mindenkinek!

Aranyosi Ervin: Kívánságom az új évre!

Azt kívánom neked, élvezd ezt az évet,
– halmozzon el jóval, széppel ez az élet!
Teremtsd a világod, s nem kell félned tőle!
Bízzál Önmagadban, s higgyél a jövőbe’.
Mosolyodat szórd szét, szerte a világban!
Viszonzásra leljél. Higgyél fűben, fában!
Állatokra gondolj, nagy-nagy szeretettel,
– okkal lett gazdájuk egykoron az ember.

Vigyázz Földanyánkra, óvd a természetet!
– Úgy kínálhat jövőt, s annyi szépet neked.
Bízz az emberekben, javuljon a sorsod,
a változás magját, lelked mélyén hordod!
Minden bajod oka belső, lelki válság,
s ne hidd, hogy az öröm, különös kiváltság.
Mikor jót teremtesz, hitet, emberséget,
Istened megsegít, mert támogat téged.

Újabb évet kezdünk – új magot kell vetned,
szíved érzéseit kell mindig követned!
Nehogy más mondja meg, mi neked a fontos,
mert ugyanúgy birka, minden főkolompos -
csak Ő elfogadja a Júdás fizetséget,
ami igaz lelket eltaszít, megéget.
Engedd, hogy utadon a szíved vezessen,
s engedd meg szívednek, hogy mindenkit szeressen!

Csak a szeretet az, – egyszer tán belátod,
ami jobbá tehet egy elvadult világot.
Legyen minden nap az első gondolatod,
hogy kedves mosolyod másoknak od’adod,
s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,
s hidd az álmaidat idén megtalálod.
Mert tudd, – a szeretet, – a teremtés titka,
szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.

Aki másképp hiszi, az szerintem téved!
Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!
Boldog Új Esztendőt kívánunk mindenkinek!

A Nagyröpdénk egyik felső tartóge-
rendája életveszélyes állapotban volt. 

Az őszi felhívásunkra, amiben ácsokat, alpinistákat kerestünk, tavaly 
nem jelentkezett senki, de az idei nagytakarítások alkalmával mindent 
megtettünk, hogy megoldjuk ezt a sürgető problémát is. Horváth Ti-
bor hajdúböszörményi minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök és 
Hunyadvári Péter gulácsi alpinista favágó jelentkeztek, hogy segítse-
nek. A szétkorhadt 10 méter magasan lévő gerendát mozgatni, levenni 
egyelőre nem lehetett, mert az egész felső borítóhálót le kellett vol-
na bontani, ezért alá egy speciálisan méretre szabott új tartógerendát 
helyeztek el. A munka izgalmas volt, mert Konyhás István és Varga 
László munkatársaink a földről csigás technikával felhúzták a gerendát 
az égbe, ahol a szakemberek természetesen többszörös biztosítóköte-
lekkel védve helyére illesztették az 5 méteres gerendát. A rossz geren-
dához spaniferekkel felhúzták az újat, míg ki nem egyenesedett, aztán 
rögzítették több helyen. A művelet eredményeképpen immár nem kell 
aggódnunk a röpde, valamint az elengedésre váró és tartósan sérült 
madarak épsége miatt, hiszen a január végi 120 km/órás szelet is kibír-
ta. Köszönjük a szakemberek segítségét!

Röpdereparálás

Debrecenben került 
kézre ez a szürke 

hosszúfülű-denevér, nem is akármilyen körülmények közt. A fajjal 
gyakran találkozni télen lakóépületek, régi kastélyok falai közt, hisz 
szeret téli álmot aludni ezek zugaiban, repedéseiben. Így óhajtott pi-
henni ő is egy debreceni lakás konyhájának mennyezeti repedésében. 
Valami azonban megébreszthette, és mozgolódás közben lepottyant, 
egyenesen az alatta levő cukortartóba. A lakók részéről volt is meg-

lepetés, mikor rátaláltak. 
Kórházunkban átvizs-
gáltuk, megetettük. Sze-
rencsére egészséges, csak 
megébredt. Most már a 
Madárkórház egyik de-
nevérodújában folytatja 
téli álmát. 

Denevér a cukortartóból
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Ülök a fotelben és elégedetten néze-
getem a karácsonyfát. Most már ne-
kem is van! Január 8-óta, mert akkor 
jött el az ideje. A fa megvolt már ko-
rábban, Szenteste már állt is, de nem 
volt feldíszítve. Nem volt rá idő. Mert 
arra rá kell készülni, és legalább fél 
napig tart. Plafonig érő, 3 méter 30-
as, a csúcsdísznek karcolni kell a pla-
font. Normann, hogy sokáig tartson, 
mert nálunk Húsvétig van Karácsony. 
(Van, hogy tovább  is…) 3 sorozat 
égő, vagy száz meggypiros üvegdísz, 
és meggypiros boák. Madaras díszek 
és angyalkák. Kisebb-nagyobb Bet-
lehemek, és egy régi karácsonyfatü-
zet  túlélő viasz Jézuska. Ezek kelle-
nek, mert így alakult ki, azóta, hogy 
kisgyerek korunkban láttuk, hogy a 
karácsonyfa plafonig ér, és a Jézuska 
hozza.
Pestszentlőrinci szülői házunkban 
Szenteste a Papa bezárkózott a gye-
rekszobába, mi hárman fiútestvérek 
a Mamával a nagyszobában vártuk. 
Nem voltunk türelmesek. A kulcs-
lyukon leskelődve sötét volt, de a ka-
rácsonyfa szagot érezni lehetett. Az 
ajtó zárva volt, de hosszas kopogásra 
kinyílt. A szobában sötét volt, kará-
csonyfának nyoma sem, a Papa egy 
gyertya világa mellett imakönyvébe 
temetkezve imádkozott. Csendben 
visszavonultunk, és tanácstalanul 
tovább vártunk. Nem is olyan soká-
ra, fél-háromnegyed óra telhetett el, 
megszólalt egy csengettyű… Kinyílt 
az ajtó és ott állt teljes díszben a Kará-
csonyfa. Földtől a plafonig, 3 sorozat 
égő, volt közte állatfigurás, madárka, 
maci, lovacska, hóember, és a rengeteg 
üvegdísz, csokidísz, habcsók karika, 3 
kiló szaloncukor nem tűzve, hanem 
kötözve, alatta kenyérbélből készült 
kis Betlehem és az ajándékok… Ezt 

csak a Jézuska hozhatta, ahhoz kétség 
nem fért. Azóta sem tudjuk elképzel-
ni, hogy csinálta ezt a Papa, hiszen a 
díszítés több óra, a szaloncukor kötö-
zés szintén, a 30-40 kilós fa feldíszítve 
nem mozgatható. Örök rejtély marad. 
Most már 35 éve én vagyok a Papa, ez 
már az én dolgom, meg a fiaimé.
Fontos dolgok miatt halasztottam. 
December 23-án egy kis zalaegerszegi 
nyomdában készült el a Pusztadoktor 
magazin karácsonyi száma. Koráb-
ban nem volt idő megírni, mert vol-
tak betegek, melyek ugye elsőbbséget 
igényelnek, és a nyomda egy héttel 
ünnep előtt már nem vállalta, mert 
ők is karácsonyoznak, de főként az 
általános papírhiányra hivatkoztak, 

ami világjelenség. Megkerestem a Fo-
rest Papír cég munkatársát, akik vagy 
tíz éve támogatták a kórházat, hogy 
tudnak-e papír ügyben segíteni. Na-
pokig csend volt, közben sikertelenül 
hívogattuk a nyomdákat, amikor a 
Forest jelezte, hogy sajnos nem megy. 
Nincs papír sehol, ahol van, ott tar-
talékolnak, nem lesz karácsonyi új-
ság. Tovább hívogattam a nyomdákat, 
egyet találtam is a két ünnep közöttre, 
amikor a Forest hívott, hogy talált egy 
kis nyomdát Zalaegerszegen, ahol 
pont van annyi papír, és drágábban 
bár, de megcsinálják 23-ra. Meg is 
csinálták. Délután 3–ra ígérték, 5-re 
át is vettem egy részét, feladtam a 
helyi postán másnapi kiszállításra, A 
többit fél hétkor vettem át, és hogy 
odaérjen Karácsonyra, magam szál-
lítottam ki. Auchanokba este 9-ig, 
fél tízig, Tescokba 10-ig vagy éjfélig, 
ahova odaértem az alapítvány évek 
óta szervizben állt, de most újra mű-
ködőképes kisbuszával zárás előtt 
a Nyugat-és Észak-Dunántúlon. 
Zalaegerszeg-Sárvár-Szombathely-
K ő s z e g - S o p r o n - C s o r n a -
Mosonmagyróvár-Győr-Komárom-
Veszprém-Székesfehérvár-Budapest 
útvonalon. A kisbusz ment, de nem 
volt benne hátramenet, ablakmosó, és 
az ajtók nem záródtak. Rückwerts he-
lyett úgy kellett megállni, hogy előre 
tudjak elindulni, így három parkoló-
helyet foglaltam el keresztben, arra a 
pár percre, amíg beadtam az újságot 
a boltba. Ablakmosót nem tudtam 
beletölteni, mert nem nyílt ki a mo-
torháztető. Az új téli gumikkal a Ba-
konyon keresztül a szerpentinen ónos 
esőben csak kicsit csúszott az út, a 
szélvédőre ráfagyott jég mögött azért 
láttam, hogy Pannonhalma nem volt 
kivilágítva, Csesznek viszont igen, 
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Eplénynél két csapat szarvas is sorfa-
lat állt, nem ugrottak át. Éjjel fél há-
romra értem Pestre, ahol 24-én reggel 
folytattam a Pest megyei üzletekbe a 
kiszállítást délig, amíg nyitva voltak. 
A maradékot a két ünnep között ad-
tuk fel a hortobágyi postán. 26 ezer 
példányt juttattunk el az olvasókhoz. 
Ez volt a karácsonyi futam, és most én 
voltam a Jézuska. De azért Szenteste 
ott voltam a Pesten a szülői házban 
az unokámnál, és később a másiknál 
is Hortobágyon. Közte Karácsony 
napján két karvaly műtét, majd újabb 
pesti út, visszafelé madarak összesze-
dése, műtét, szaladgálás, évzárás, ne-
kem csak tolódott a Karácsony. A ha-
lászlé főzés, ami az én dolgom szokott 
lenni, most a Lidl-ből vásárolt vödrös 
halászlé lett melegítve, és utólag íze-
sítve. De eljött ennek is az ideje. Kész 
a karácsonyfa, pont olyan, amilyen-
nek lennie kell. Amilyen szokott len-
ni. Megcsináltam. Boldog Karácsonyt 
most már nekem is!

Miközben ezt írom, éjszaka van, 
óránként kimegyek a sashoz. Hanyatt 
fekszik, szemei csukva. Lassan veszi a 
levegőt. Most már sokkal jobb, mint 
napokkal ezelőtt. A 4-5 éves tojó ré-
tisast Biharból hozták, nem mesz-
sze onnan, ahol tavaly ugyanekkor, 
ugyanilyen tünetekkel érkezett egy 
ugyanilyen rétisas. Fejét tekerte, ha 
megijedt, bukfencezett. Ezek ideg-
rendszeri tünetek. Mérgezés, agyráz-

kódás, vagy vírus. Madárinfluenzás 
idő volt akkor is, ezért karanténba 
került az elkülönítőbe. Oda fekete-
fehér öltözőn keresztül lehet bejutni, 
és kijönni. A beteg beérkezése külön 
bejáraton, az ellátó személyzet, és az 
orvos is külön útvonalon mehet oda, 
egyszer használatos védőruhába be-
öltözve. Ahányszor bemegy valaki, 
annyiszor öltözik új szkafanderbe, ka-
lucsnival, sapkával, kesztyűben, me-
lyet utána megsemmisítünk. 2800 Ft 
darabja. Tegnap éjjel hatszor öltöztem 
át és mentem be a sashoz. Bármilyen 
kezelést kapott, semmi sem használt. 
Első gondolat a mérgezés karbofurán, 
vagy szerves foszfátészter. Az esetek 
80-90 %-ában ezeket mutatják ki, már 
évtizedek óta, ezért gondolkodás nél-
kül kapja az ellenszert, az atropint. Ha 
negyed óra múlva jobban van, meg-
van a diagózis ex juvantibus. De nem 
volt meg, mert nem javult harmad 
napra sem. Tamponminta cloakából 
és légcsőből madárinfluenza, barom-
fipestis, és nyugat-nílusi vírus kizárá-
sára. Negatív lett. A röntgen is. Nincs 
benn lövedék, sem más látható elvál-
tozás. Feltételezett agyödéma lehúzá-
sa mannit infúzióval, utána vízhajtó-
val kiürítés, majd infúzióval folyadék 
visszapótlás. Az eredmény ugyanaz. 
Seduxen nyugtató, már emberi adag-
ban. Semmi. Tovább bukfencel, meg-
állás nélkül. Rossz nézni, Felborította 
az itatót, tiszta víz minden, a sas leg-
inkább. Dobozba zárom, szétszedi a 
dobozt és forog. Másik doboz, ez már 
erősebb, de az is szétmegy, a sas forog, 
mint a búgó csiga. A vergődésben 
megsérült a jobb szeme. Azt is kezelni 
kell. Bealtatom xylazin-ketaminnal, 
akkor megnyugszik. Dobozba te-
szem, termo-alufóliával becsomago-
lom. Reggelre áll a doboz romjain, 
fejét lógatja, de áll, nem forog.
Azután megkapta az infuziót, B-vita-
mint, fájdalomcsillapitót, és  megint 
forog, mint a búgó csiga.  
Kap megint altatót, de fél adagban, 
így csak bódul. Bukfencel, de hanyatt 
fekve nyugtom marad.
Szeme csukva, veszi a levegőt.
Két nap múlva ugyan ez. Kapja az in-
fúziót, de már nem kell neki altató. 
Fekszik hanyatt, ha piszkáljuk vergő-

dik. Nem piszkáljuk. Közben meglett 
a vérlabor: máj és vese elégtelenség, 
ami mérgezés jele. Hogy milyen mér-
gezés, azt nem tudjuk, de dr. Lehel Jó-
zsef állatorvosi  toxikológus vélemé-
nye szerint valószínű a neonikotinoid 
csoport, mely hatóanyagú növény-
védő szereket már kivonták a forga-
lomból. Mivel ilyenkor januárban a 
mezőgazdaságban nem használnak 
semmit, csak illegálisan csalétekben 
juthatott hozzá. Erre való vizsgálatra 
bevittem az ürülékmintát a jászberé-
nyi Sasközpontba, ahonnan továbbít-
ják egy általunk ajánlott pesti labor-
ba, ahol 25 000 Ft-ért megnézik erre a 
méregcsoportra. Ha az ÁDI vonalon 
megy a vizsgálat a velencei laborban, 
ott ÁFÁ-san közel 100 000 Ft. A to-
xikológiai költségekre elkülönített 
állami keretet a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága kezeli, és csak in-
dokolt esetben költenek rá ennyit. 
Az eredmény pár nap múlva lesz 
meg, addig is megy a tüneti kezelés. 
A magas húgysav miatt indokolt az 
infúzió és a lúgosítás intravénás szó-
dabikarbónával. Ezt kapja a B-vitami-
nok, gyulladáscsökkentő, szőlőcukor 
mellett. Mivel az idegrendszeri tü-
netek a károsodott vese hiányos mű-
ködéséből adódóan a szervezetben 
maradt toxikus anyagcsere termékek 
központi idegrendszert károsító hatá-
sával is összefüggésbe hozhatók, nem 
kizárható  a higanymérgezés, melyet 
hőmérőből kinyert higany tojásba 
fecskendezésével szoktak rókák ellen 
alkalmazni. Persze illegálisan, hiszen 
a rágcsálók és rovarok kivételével 
minden más élőlény mérgezése tiltott. 
Fentiek mellett ezért kapja a  higany és 
más nehézfém mérgezés ellenszerét, a 
Dimavalt, melyet korábban dr. Zacher 
Gáboréktól szereztem be. Vizsgáltat-Fo
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juk ólomra is, mert rétisasban főleg 
az lehet, az ólomsörétezett vadludak 
és más vadak fogyasztása miatt, bár 
az nem okoz központi idegrendszeri 
tüneteket. Itt pedig azok vannak, és 
dacolnak minden kezeléssel.
A sas egyszer csak felállt. Fejét a lába 
közé lógatja. Hogy ne zaklassuk so-
kat, a kezelést napi egy alkalomra 
csökkentettem. Fekszik, de legalább 
hason. Egy hét után megpróbálom 
etetni. Halat bontok az orra előtt. Fi-

gyeli. A rétisasoknak leginkább kívá-
natos falat a szív, máj, kopoltyú, belek 
és az agyvelő. Kézzel nyújtom felé a 
véres cafatokat, megpróbál ráharap-
ni. Nagyon koordinálatlanul mozog 
a feje, nem találja el, de segítek neki 
kézzel. Fogja a csőrével, próbálja, de 
nem tudja lenyelni. Kinyitom a száját, 
és bele teszem, becsukom, és tartom a 
fejét, hogy ne rázza. Lenyeli. A többi 
falatot is ugyanígy. Nagyon kimerült, 
kinyúlva fekszik a műfüvön. Infúziót 

kap csontba. Hagyja. Két óra múlva 
kihányta a haldarabokat. Kap fájda-
lomcsillapítót és B-vitaminokat, majd 
újra  megetetem. De pár perc múlva 
megint kihányja. Marad az infúzió 
szódabikarbónával, aminosavakkal 
és szőlőcukorral. Felült. Úgy hagyom 
éjszakára. Éjfél van, ezt még leírom, 
közben iszom egy italt, és nézem a 
karácsonyfát.

Dr. Déri János

Nemrég a Facebookon hozzászóltam egy társintézmény 
– egy másik vadállatmentő alapítvány – posztjához, ahol 
egy áramütött vércse elaltatását magyarázták. Mert na-
gyon legyengült, a szárnya és a lába menthetetlen volt….A 
hozzászólók könnyek között megértően helyeselték, mert 
nem volt más megoldás szegény madár szenvedéseinek 
megszüntetésére. Viszont vesszenek az áramszolgáltatók, 
miért nem szigetelik le, alakítják madárbaráttá az oszlo-
pokat…
Ez utóbbival egyetértek, de a hozzászólásomban azt ve-
tettem fel, hogy nálunk az ilyeneket mind életben tartjuk, 
mert fél lábbal és fél szárnnyal is teljes értékű életet élhet 
egy vércse is, nemcsak a kerekesszékbe kényszerült ember. 
Sőt párba állnak és utódokat hoznak létre, melyeket a sza-
bad életre felkészítve szabadon bocsátunk, így ők is gazda-
gíthatják a természetet. Felajánlottam, hogy az ilyeneket 
altatás helyett átvesszük, és életük végéig panzióztatjuk a 
hortobágyi Madárparkban.
Meg is kaptam a magamét. Ugyanis az ő „szakállatorvosaik” 
el tudják dönteni, hogy melyek a határai a lehetőségeknek, 
és ha úgy ítélik meg, hogy el kell altatni, akkor az úgy is 
van. Egyébként a „fajmentő programjukban” nekik is ben-
ne van a sérült egyedek tenyésztésbe vétele, melyhez két 
működő láb kell, és egyébként szívesen átadják nekünk az 
fölös vércséiket.
Nem válaszoltam, de itt megteszem. Nekünk nincs faj-
mentő programunk. Nekünk életmentő hivatásunk és nem 
programunk van, és nem csak a fajmentő programokban 
kijelölt védett fajokhoz tartozókat mentjük, hanem vala-
mennyit. Amennyit csak tudunk. Nemcsak a parlagi sast 
és a kerecsensólymot, hanem a dolmányos varjút és a ga-
lambot is. Mindent.
Csókoltatom a „szakállatorvosaikat”, akik korukból adó-
dóan valószínűleg nem rendelkezhetnek annyi szakmai is-
merettel és tapasztalattal, hogy el tudják dönteni, hogy mi 
maradjon életben és mi nem. Ehhez nem csak egzotikus 
szakállatorvosi diploma kell, hanem a szakma gyakorlati 
ismerete és sok éves tapasztalat, amiben a hazai egzotikus 
szakállatorvosi képzés megkezdése óta alig tíz éves inter-

vallumban erre csak keveseknek adatott lehetőség. Nem 
tíz év kell hozzá, néhai dr. Porcsin Ambrus volt kerületi 
főállatorvosunk véleménye szerint nyolc év után lesz vala-
kiből állatorvos a diploma megszerzése után. Saját tapasz-
talatom szerint, ha valaki három év alatt nem tanulja ki a 
szakterületét, akkor később sem fogja. De egy-két év szak-
mai tapasztalattal nem kompetens egy állatorvos eldönte-
ni, hogy mit lehet meggyógyítani, és mit nem. Amíg csak 
az egyetemen tanult és a szakirodalomban leírt, mások ta-
pasztalata alapján próbál döntéseket hozni, tapasztalt ve-
zetőre, főnökre van szüksége, amíg el tudja dönteni, hogy 
a szakirodalomban mi a hiteles és mi a fotelből, mások 
cikkei alapján, saját tapasztalat nélkül összehozott hitelte-
len tanulmány. Ezt ez évtől a kamara is megköveteli, há-
rom évig nem nyithat önálló praxist a friss diplomás állat-
orvos. Mi ehhez nyújtunk segítséget és lehetőséget, hogy 
frissen végzett, vagy erre a szakterületre vágyó kollégákat 
képezzünk ki valódi egzotikus szakállatorvossá, évi több 
ezer vadmadár gyógykezelése és kórházi ellátása során, 
az ország első és legnagyobb madármentő intézményé-
ben, a Hortobágyi Madárkórházban. Ez három év. Várjuk 
a jelentkezőket! Február 10-én, az Állatorvostudományi 
Egyetem aulájában ott leszünk az állásbörzén.

Dr. Déri János

Vércse rehabilitáció, és állásbörze
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Bagoly Turáról

Idén ismét öt turnusban lesz madár-
mentő tábor, ahol a madármentés, 
fiókaetetés, madárgondozás forté-
lyait sajátíthatják el  a résztvevők. A 
solymász táborban megtanulhat-

ják a táborozók, hogyan kell bán-
ni egy vadászmadárral, miként kell 
idomítani, felszerelni, gondozni. 
A szakmai program mellett most is jut 
idő kirándulásra, Hortobágy természe-
ti értékeinek felfedezésére: a közelben 
található folyóparti Természetvédel-
mi Kutatóállomáson madárgyűrűzési 
bemutató várja a résztvevőket, csó-
nakázás a vadregényes Hortobágy 
folyón, ismerkedés a régi halászati 
módszerekkel, látogatás a Vadaspark-
ban, halastavi kisvonatozás és pusztai 
szekerezés színesíti a tábor programját. 
A tábor részvételi díja nem változott,
30 000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő május 15-e, de 
kérjük, minél hamarabb jelentkezze-
nek, mert a limitált létszám miatt ha-
mar betelnek a helyek!

Természetismereti, Madármentő és Solymász tábor 2022-ben is !

Jelentkezni 
a konyhaspista@gmail.com 

e-mail  címen lehet.
Bővebb információ:

Konyhás István táborvezető
+36 (30) 621-2160.

A táborok időpontjai:
július 4-8.

július 11-15.
július 18-22.
július 25-29.

augusztus 1-5.

Solymásztábor:
augusztus 8-12.

Előzetes egyeztetés esetén 
lehetőség van a tábor kezdő 

időpontja előtti vasárnap esti 
érkezésre (+1500 Ft).

Január végén hívott egy nyugdíjas házaspár Turáról. Egy 
sérült bagoly van a pincéjükben. Befogta, dobozba rak-
ta. El tudják hozni? Nem. Van autó, de csak a férjemnek 
van jogosítványa. Nemrégiben sztrókot kapott, nem tud 
vezetni. Rendben. Munka után megyek érte. A helyszíni 
átvizsgálás után nem találtam sérülést, se láb, se szárny, 
sehol. Erősen fogott, ereje még volt, de a begye nagyon 
üres volt, eléggé kiéhezett, úgy mondjuk, hogy vágott a 
csont. A csőre alatt az a véres toll nem sérülés. Okfejtés 
lehet, hogy most mi ez a helyzet, de az nem segít. A té-
nyekkel kell foglalkozni. Kiéhezett, lehetséges, hogy autó 
sodorta el. Egyelőre kapott infúziót és glükózt és ment a 
dobozba. A fejsérülés és belső sérülés (akárcsak gyanú-
jánál is) ez a protokoll. Semmilyen csoda nincs ebben a 
dobozban. Egyszerűen doboz, amiben sötét van, nem tud 

jönni-menni. Az agy nem kap információt, nem tudja ma-
gát törni, mert nincs hova menni. Kényszerpihenő. Min-
dig kibélelem, ha unalmában lekuporodna, – amit a ter-
mészetben nem csinál –, ne nyomja a begyét és a mellét. 
A dobozban az injekciói után 15 perccel elég szépen állt 
és tekintgetett. Hazafele vettem neki belsőséget, éjszaka 
egy kínálást megpróbálok. Ha 3 falatot is elfogad magától, 
sokat számít. Néhány mondatban érdeklődtem a nénitől a 
megtalálás körülményeiről, ezt mindig szoktam. Egyszer 
csak megfogta a kezem, de jó, hogy jött, fiatal ember. Tud-
tam, hogy a szokásos történet, de azért megkérdeztem, 
hogy miért. Három óra hosszán át telefonált. Állatorvo-
sok, madármentők. Olcsó tanácsok voltak, a legnagyobb 
hülyeségek, látatlanul. Amint a képen is látszik, a karmait 
még én is bebugyoláltam, a bagolyé az nem tréfa.  Ha az-
zal a karommal ráfog a néni kezére, le nem hámozza. Egy 
értelmes tanács van. Ne etesse, ne itassa, doboz, és kell 
egy hozzáértő, hogy ne legyen baleset. Azt hittem, sen-
ki nem segít ennek a kis bagolynak, pedig olyan aranyos. 
A Hortobágyi Madárkórháztól kaptam meg a számát, azt 
mondták, hogy ön biztos, hogy fog jönni. Holnap érdek-
lődhetek, hogy van a kis bagoly? Természetesen. Sokszor 
a legszegényebb helyeken van a legnagyobb szeretet. Mert 
nincs semmi másuk. Egy sztrókos társ mellett még mindig 
volt gondja, hogy egy bajba jutott állaton segítsen. Való-
színűleg így telt az életük. Nem baj papa, majd valahogy 
megoldjuk. Ezért nem adhatta fel 3 órányi elutasított tele-
fonálás után sem.                                                    Nagy Attila
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Találkozunk a FeHoVá-n!

Kedves Olvasó!

Újságunkban talál egy sárga csekket. Azért tettük bele, 
hogy ha támogatni kívánja madár- és természetvé-
dő tevékenységünket, akkor megteheti. Nem kötelező 
persze, de szeretnénk. Eddig nem kértünk ilyet, de leg-
utóbb, az évértékelésnél kiderült, hogy az egész üzletág 
veszteséges. 26 ezer példányban jelenik meg az újság az 
ország valamennyi Auchan, és Tesco Extra áruházában, 
Alfazoo  boltokban, valamennyi állatkertben, nemzeti 
parki látogatóközpontban, nagyobb állatorvosi rende-
lőkben, pesti metró szerelvényekben, és küldjük több, 
mint háromezer támogatónknak. Eddig megérte, mert 
az önkéntes csekkbefizetések fedezték a nyomdai és 
postaköltségeket, de most már nem. Közel sem. Milliós 
nagyságrendbe kerül mindez, és már egy jó ideje ráfi-
zetéses. Mindenhol emelkedtek a papírárak, és most az 
újság költségei emelkedni fognak. Aki tud, kérjük járul-
jon hozzá, tetszés szerinti összeggel! Köszönjük.

Mint eddig több, mint 25 éve, idén is ott leszünk a Fegy-
ver, Horgászat, Vadászat nemzetközi kiállításon február 
17- 20 között. Ezúttal nemcsak standunkon bemutatott 
posztereinkkel és kiadványainkkal, hanem hortobágyi 
Madármentő Kiállításunk több madárpreparátumával is 
megismerkedhet a nagyközönség, mert a FeHoVa vezető-
sége úgy döntött, hogy a Vadászati Kiállítás diorámái kö-
zött a mi kiállítási anyagunkkal mutatja be a nem vadász-

ható, védett fajokat, melyek Barkóczi Csaba többszörös 
díjnyertes preparátor dermoplasztikái. Ott lesz az áram-
ütést bemutató villanyoszlopos dioráma vörös vércsével, 
gólyával, mérgezéses panelünk parlagi és rétisasokkal, és 
vízi élőhelyek gémekkel, kócsagokkal. Az utóbbi évekhez 
hasonlóan a standunkon a Magyar Solymász Egyesület is 
bemutatkozik élő vadászmadarakkal. Mindenkit szeretet-
tel várunk az A épület dioráma kiállítása mellett.  

Egyre több gólya marad 
itt télire, és sokan ke-

resnek bennünket azzal kapcsolatban, mit tehetnek 
értük. Ilyenkor a kondíciójuk megőrzése a legfon-
tosabb. Nem kell feltétlenül befogni őket, elegendő 
táplálékot biztosítani számukra. Ez elsősorban állati 
eredetű fehérjét jelent, először hallal etessünk, mert 
azt ismerik utána áttérhetünk az általános kereske-
delmi forgalomban kapható,  apróra darabolt nye-
sedékre, csirkehúsra. Ha etetni kezdünk, az legyen 
rendszeres, egy időben és helyszínen, napi egy vagy 
két alkalommal.

Gólyák etetése
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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!

Idén is lehet rendelkezni 
a személyi jövedelemadó 
1+1%-áról (regisztrált civilszerve-
zetnek,  + technikai számos vallási 
közösségnek, vagy a kiemelt költ-
ségvetési előirányzatnak, ami idén 
a Nemzeti Tehetség Program) leg-
később 2022. május 20-áig, 
az szja-bevallástól függetle-
nül is. 

Elektronikus úton (pl. SZJA we-
bes felületén, ÁNYK-ban beallással 
együtt az EGYSZA lap kitöltésével, 
21EGYSZA nyomtatvány kitölté-
sével) és postai úton  (vagy sze-
mélyesen, illetve meghatalmazott 
által, aláírt, lezárt borítékban, – 
mellékelve a meghatalmazást – a 
NAV ügyfélszolgálatain) egyaránt 
lehet nyilatkozni.

Adója 1%-nak felajánlásához a 
rendelkező nyilatkozaton fel kell 
tüntetni nevét, saját adóazo-
nosító jelét és a kedvezmé-
nyezett adószámát. 

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

Ha május 20-a után rendelke-
zik adója 1%-áról, rendelkezé-
sét nem fogják teljesíteni.

1 %
... hogy  repülhessen

21EGYSZA

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 2022. 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

 

Az adózó elektronikus levelezési címe
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Az adózó postai

Az adózó neve

A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

Az adózó azonosító jele

visszavonom.
 nyilatkozatomatA 2021. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező

 kedvezményezettre nyilatkozni!ez évben nem kíván technikai számos
technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és

 kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2021. rendelkező éviAz alábbi nyilatkozatot


