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Köszönjük a támogatásukat,
idén is számítunk önökre !

• Ne hagyd a kalapban az 1%-ot!
• Récecsalád a kistavon
• És újra fiókamentés
• SOS teendők fiókamentéskor

Ne hagyd a kalapban az 1%-ot!

1%
Ne hagyd, hogy elvesszen az 1%-od!

Hogy kinek ajánld fel? Őszintén
szólva egyáltalán nem mindegy.
Először is: ne vesszen kárba! Másodszor: azért nekünk, a Madárkórház Alapítványnak, mert az ország
első, legnagyobb és legeredményesebb vadmadarakkal foglalkozó
kórházaként évente több mint 5500
Életet mentünk. Hogy felnevelhessük a címlapon, és az itt is látható
képen a most éppen a kikelt kisgólyáinkat, hogy meggyógyíthassuk
a ma éjszakába nyúló műtétekkel
összerakott törött lábú és szárnyú, szám szerint négy, kutya-,
macskafogta kisrigót, az elütött
szárny- és gerictörött egerészölyvet, a rosszul forrt szárányú
fülesbaglyot, és sérült denevért,
a ma elengedett nagykócsagot,
és a holnap érkezőket is. És az
utána következőket, mind! Mind
azt az 5500-at, melyeket mind
mi műtünk, mi etetünk, mi készítünk fel a szabad életre, és mi
engedünk el, vagy mi siratunk
el, ha nem sikerül... Akkor is, ha
mérgezik, lövik, gázolja az autó,
üvegnek repül, üti az áram. Akkor is, ha az áramütött nyomorékokkal már megtelt a kórház, és
nem törleszt semmit, nem támogat
az áramszolgáltató, nem nyomozza a lövöldözőt a rendőrség, nem
fizeti mérgezett ölyvek és sasok
laborvizsgálatát a Nemzeti Park,
nem ingyenes a takarmány, sem a
gyógyszer, sem az üzemanyag, sem
az áram, sem a víz, sem az Internet, sem a telefon, sem a munkaerő, sem annak a közterhei, sem az
ÁFA, sem a könyvelő.
Mert a vadmadarak nem tudják kifizetni a számlát.
Mi kifizetjük. Akkor is, ha jönnek
váratlan kiadások, mint január-

februárban, és most újra a 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.
Nem megyünk szabadságra, éjjel is
felvesszük a telefont és fogadjuk a
beteget, Ha nincs pénzünk, akkor
is. Ha covid van, akkor is, és ha háború van a szomszédban, akkor is.
Mi nem mentünk embereket, mert
arra ott a vörös kereszt, és házi állatokat sem annyira, mert arra is van
más szervezet. De vadmadarakat
csak mi látunk el onnan is. Most
Kiev mellől fogadunk 45 mentett
madarat egy frontvonalban lévő ottani mentőközpontból. Karantén,
Cítes papírok, engedélyek, vámpapírok kellenk hozzá, már egy hónapja dolgozunk rajta.
Dolgozunk akkor is, ha nem oszt-

juk meg a közösségi oldalakon
naponta többször azt az egyetlen
übercuki beteget, mert nem egyetlen van, és nem is néhány, hanem
annyi, hogy nem érünk rá lefotózni, sem okos kommentekkel ellátva
kiposztolni. Mert van olyan, hogy
naponta százas nagyságrendban érkeznek, és örülünk, ha este 10-kor
vége a napnak.
Az államtól évtizedekig nem kaptunk semmilyen támogatást, de
most, mint sok más civil szervezet,
kaptunk valamennyit. Jelképes ös�szeget ugyan, mely gesztus értékű

volt, mindössze költségvetésünk
2 %-át. Az Önök addójának 1 %-a
arányaiban már jóval többet jelent.
Az adófizetők éves szinten befizetett személyi jövedelemadójának 1%-a, melyről mindenki maga
rendelkezhet. Nem az állam dönti
el, hogy ad-e, vagy, hogy mely nemes célra mennyit szán, hanem itt
megjelenik egy kicsit a demokrácia: Mindenki eldöntheti, milyen
célkitűzést támogat, mi a fontos
neki. Vagy, hogy egyáltalán fontos
-e neki valami. Mi eldöntöttük 31
évvel ezelőtt: nekünk a madarak a
fontosak, a vadon élő állatok között, melyekre nincs gondja senkinek, csak nekünk és az ügyet
velünk együtt támogató embertársainknak.
Hogy miért érdemes/kell rendelkezni az 1%-ról? ÉRDEMES: Mert
plusz pénzbe már nem kerül. Vis�sza már nem kapja az adózó. És
egy nemes ügyet segíthet, melyet más nem segít. KELL: Ez
az összeg már be van fizetve,
és a NAV-nál van. Vissza nem
kérhető. Amely 1%-okról rendelkeztek az adózók, azok az
összegek kifizetésre kerülnek a
választott civil szervezetek felé.
Amelyekről nem rendelkeztek?
Azok benn maradnak az Államkincstárban, majd beépülnek a
központi költségvetésbe. Tehát
a civil szféra számára elvesznek. Nem, nem gyűlnek mint
a lottófőnyeremény ha nincs
telitalálat. Jövőre nem nagyobb
kalapból gazdálkodhatnak azok,
akik valamely nemes célért küzdenek. Ez az alap a következő évben
„lenullázódik”.
A fel nem ajánlott egyszázalékok
mind-mind rontják eme nemes
ügyek esélyeit. Ezért kérjünk mindenkit, ne legyen rest rendelkezni
erről a csekély ugyan, de másoknak
a fennmaradást jelentő segítségről! Sok kicsi sokra megy, tegyünk
együtt egy szebb jövőért! Óvjuk
meg magunk-, gyermekeink-, unokáink számára a természetet, és
benne az ég madarait!

A címlapon: A földön fészkelő tartósan sérült fehér gólyapár frissen kikelt fiókája (Fotó: Déri Balázs)

Hogy kell rendelkezni az adó 1%-ról?
Hogy rendelkezhet adója 1%-áról?
Postai úton:
A folyóirat hátuljáról kivághatja rendelkező nyilatkozatunkat, melyet kitöltve postai-, vagy személyes úton
május 20.-ig juttasson el a területileg
illetékes NAV irodába.
Onine, ügyfélkapun keresztül:
Tudta, hogy a rendelkező nyilatkozatot már nem csak nyomtatott formában adhatja le? Nem kell kinyomtatnia
semmit, és nem kell elmennie a postára sem. Online pár perc alatt rendelkezhet adója 1+1%-áról. Akár otthonról is. Nem kell igazodnia munka- és
nyitvatartási időhöz sem. Határidő
természetesen itt is van, ahogy postai
úton, itt is 2020 május 20-ig nyújthatja
be rendelkező nyilatkozatát.
Lépések:
1.
Keresse fel a NAV e-SZJA oldalát: eszja.na.gov.hu
2.
Kattintson a Belépés gombra!
3.
A megjelenő felületen adja
meg az Ügyfélkapu hozzáféréshez
szükséges felhasználónevet és jelszót!
4.
Bejelentkezés után megjelenik

az adóbevallás ellenőrzésére és az adó
1+1 százalékos nyilatkozat leadására
szolgáló felület.
5.
Ne felejtse el ellenőrizni adóbevallását sem! Amennyiben van befizetendő tartozása, szintén május 20-ig
be kell fizesse! Ha nem érkezik meg
időben az összeg, úgy 1+1% felajánlását is tárgytalannak tekinti a NAV.
6.
Kattintson a Nyilatkozom
gombra!
7.
A megjelenő felületen nyissa
le a kis nyíllal a rendelkező nyilatkozatot!
8.
Az adóazonosító jelét a rendszer automatikusan kitölti.
9.
Amennyiben szeretné, hogy
kilétét mi is megtudjuk, pipálja ki a
hozzájárulok mezőt, majd adja meg
nevét, levelezési- és e-mail címét! Ha
névtelen támogatónk szeretne maradni, úgy az adatok kitöltése nem kötelező.
10.
Görgessen lejjebb a „Rendelkezés civil kedvezményezett részére”
– feliratig! Az első mezőbe írja be adószámunkat: 18557899-1-09! Ezután
kattintson bárhová a lapon, és az adószám alatt megjelenik szervezetünk
neve: Madárkórház Alapítvány.
11.
A második mező kitöltésé-

vel egy Ön által választott egyházat,
vagy technikai számmal rendelkező,
kiemelt költségvetési előirányzatot támogathat, adója egy másik 1%-ával.
Ebbe a mezőbe írja be a kedvezményezett technikai számát!
12.
Végül a narancssárga Mentés
gombra kattintva mentse az adatokat
(ez nem egyenlő a nyilatkozat leadásával)!
13.
A felugró ablakban kattintson
a Rendben gombra!
14.
Ezután kattintson a képernyő
alsó részén lévő, Tovább a beadásra
gombra!
15.
Ezután lehetősége van újra
átnézni a nyilatkozatot, illetve a rendszer üzenetekkel jelzi, ha valamit nem
megfelelően töltött ki (illetve a leadási
határidőre is figyelmeztet). Ha követi
a fenti lépéseket, nincs más teendője,
mint a Beadás gombra kattintani.
16.
A rendszer visszajelzést ad arról, hogy sikeresen leadta az adó 1+1
százalékáról szóló nyilatkozatot.
Hálásan köszönjük, tollas betegeink nevében is, hogy adója 1%-ával
támogatja erőfeszítéseinket!

Dr. Déri János

Apró cukiságok – Récecsalád a kistavon

Olvasóink bizonyára emlékeznek
még a tőkésréce párra akik tavaly épp
májusban, az akkor épp tojását őrző
Csacsogónál, a tartósan sérült egerészölyvnél vendégeskedett. Honnan
kerültek hozzánk, nem tudjuk. Talán
megtetszett nekik a hely, vagy a tőlünk
szabadon engedett példányok közül
valók voltak, már rejtély. A jövevények két napig nem tágítottak mellőle.
Használták az itatóját, fürdőtálját, békességben körülötte legelésztek. Csacsogó nem bántotta őket, sőt, mintha

örült is volna társaságuknak.
Megszerették a parkot, egyre
többször bukkantak fel különböző szegleteiben, de legtöbbször a játszóteret és a röpdéket
elválasztó kistavon úszkáltak,
vagy a parti stégen napoztak.
Végül úgy döntöttek, maradnak.
Hosszú távra terveztek, itt létük gyümölcsözőnek bizonyul. Egy gyönyörű
májusi napon parkrendezés közben,
a gémfélék elhelyezéséül
szolgáló víziröpde kerítése mellett bukkantunk rá
a nádasban kuporgó tojóra. Bősz sistergéssel és támadó fejtartással jelezte,
hogy itt akinek menekülnie kell az nem ő, hanem
mi, mert ő bizony őriz
valamit, nem csak bujkál.

Vettük a lapot, békén hagytuk a sziget
növényzetét.
Kacsa mama pedig csak ült, ült, míg
nem apró cuki csíkos fejecskék bukkantak ki szárnyai alól. 2 nappal később pedig a büszke anyuka már
nyilvánosan is megmutatta nekünk
utódait a tó közepén… Örömmel vettük tudomásul, hogy mind a kilenc
kiskacsa ép és egészséges. Anyjukat
szorosan követve, de annál nagyobb
érdeklődéssel fedezik fel új életterüket.
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És újra fiókamentés

Május a fiókamentés hónapja. Főleg
kisrigók, kisgólyák, de galambok, varjúfélék tekintetében is. Ilyenkor hirtelen 0-ról 100 %-ra ugrik a beérkező
mentett fiókák száma, ezzel a gondozott madarak száma és a vele járó
munka is, amely most sincs másképp,
hiszen a megkésett tavasz ellenére már
idén is vannak kikelt, sőt kirepült fiókák, melyek segítségre szorulnak.
Korábbi években lapunk májusi számaiban igyekeztünk tanácsot adni a
fióka mentés, etetés, gondozás tekintetében. Nem kívánjuk ismételni ugyan
azokat az egyébként nem biztos, hogy
örök érvényű, de jelen ismereteink
szerint ma is fontos téziseket, és aki
ebben a szép, sokszor eredményes és
ezért hálás munkában segíteni akar az
ég madarain, annak akkor is ajánljuk
megkeresni korábbi számainkban leírtakat, ha már nem kezdő ezen a téren.
A magazin korábbi számai honlapunkon megtalálhatóak.
Nagyon röviden a lényeg: A
gyenge fészekben a talajtól nem mes�sze kikelt rigó-, veréb-, tengelic-, és erdei fülesbagoly fiókát nem kell, és nem
is szabad megmenteni a szüleitől, mert
korai fészekhagyó. Akkor sem, ha a
szülők nincsenek a közelben, mert ők
félnek az embertől, a fiókák meg nem.
A kelés után azonnali fészekhagyó
tyúkféléket, víziszárnyasokat (fácán-,
vadkacsa-, vadliba fiókákat, de bíbic
fiókákat) sem szabad befogni, hacsak
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nincs látható bajuk. Menteni kell viszont a komoly, magasan lévő fészekből, vagy odúból ideje korán kikerült,
még nem repülő fecskét, seregélyt, az
összes nappali ragadozót és a gólyát,
Amikor mi kezdők voltunk és ez több, mint 30 éve volt – követtük
és elfogadtuk a nálunk tapasztaltabbak
tanácsait, melyeket az idő múlásával az
élet nem minden esetben igazolt. Így
először - a hőskorban - a most minden madármentő számára evidens,
hogy hibás, sőt tiltott csontkukacos
etetést alkalmaztuk szinte minden
madárnál a ragadozók és a galambok
kivételével, ráadásul sikeresen! Mert
valaki ezt mondta, és elhittük neki. Ő
saját önkéntesünk volt (és most is az),
aki közel 100 %-os eredményességel
nevelt bármilyen madarat, és módszerét átvéve éveken keresztül mi is.
Amikor viszont saját magam szembesültem vele, hogy a csonti hogyan készül kutyahullából, minden fertőtlenítés, tisztítás nélkül, én terjesztettem el,
hogy higiéniai szempontból aggályos
az etetése. Ezt most revideálom.
Szó nem volt arról, és most
sincs, hogy kirágnák a madár begyét,
ami csonti esetében nem létezik, inkább a lisztkukac szájszerve alkalmas
rá, és magam is láttam már, hogy kirágják a nejlon zacskót, ha sokáig szállítjuk benne őket. A begy kirágására
tudtommal nem volt példa de leginkább ettől tartanak a madármentők.
Egy korábban a közösségi médiában
elterjedt fotón, ahol a madár begyéből kiforduló nyüvek azt a látszatot
kelthették, hogy belülről kifele történt a dolog, nekem meggyőződésem,
hogy fordítva, egy külső sérülés miatt
a sebet beköpő legyek lárvái kívülről
befelé juthattak el a begy tájékon bőr
alá, de nem biztos, hogy a begybe. A
csontik mai ipari előállítása során állati takarmányozásra is alkalmas
technológiával higiénikusabb, hivatalosan az EU-ban csak halak
etetésére engedélyezett, de madarak számára szerintem nem feltétlenül káros táplálékként jöhetnek
szóba. Erre a korábbi években magam végezem egy kísérletet, egy
mentett seregély fészekaljon, lisztkukaccal ugyanakkor, ugyanúgy

etetett ugyanolyan fészekalj kontrollja
mellett. A csontival etetett fészekaljat
gond nélkül felneveltük, ugyanúgy,
mint a lisztkukacos kontrollt. Ennek
ellenére korábbi aggályaim miatt továbbra sem javaslom általánosságban
az egyébként jóval olcsóbb, és sokkal
könnyebben beszerezhető csontit a
lisztkukac helyett, de SOS esetben,
életmentéskor szerintem nyugodtan
adható.
Amikor egy új, általunk mélyen tisztelt, több évtizedes gyakorlattal rendelkező és nagyon eredményes madármentő segítőnk, Vatai
István a lisztkukacot javasolta, azt is
elfogadtuk és azzal etettünk, sőt etetünk a mai napig, szintén közel 100
%-os eredménnyel. De rá kellett jönnünk, hogy hosszú távon, de általában
már három hét után is a lisztkukac
monodiéta mellett szemproblémák
jelentkezhetnek, mellyel a lisztkukac
magas foszfor és alacsonyabb kalcium
tartalma, és A-vitamin hiánya lehet
összefüggésben. Ez változatos takarmányozás hiányában még vitamin és
kiegészítő ásványi anyag ellátás mellett
is a szemhéj duzzanata, majd az egész
szemgolyó ödémája, a szaruhártyának
a madár saját maga okozta vakarása
miatt bekövetkező sérülése, következményes homálya, fertőzése következtében belső szemgyulladáshoz, végül
a szem elvesztéséhez vezethet. Erre
gyors és teljes megoldást jelent a túrós
keverék, melynek alap receptjét a madármentés atyja, maga Schmidt Egon
írta le vagy 50 éve, melyet mi is alkalmaztunk, de nem folyamatosan. Orbán Tamás munkatársunk ezt mester
fokon továbbfejlesztve csodákat művel
az énekes madarakkal. Az itt következő cikkében leírt tanácsait fogadják
szeretettel, és tartsák is be pontosan!
Felmerül még sok más, gyakorlatban bevált takarmány, lisztkukac reszelt sárgarépával, főleg rigóknál
a giliszta, mint természetes táplálék,
vagy sokak által eredményesen alkalmazott csirke szív, csirkemell, hozzá
főtt tojás, sőt nedves macskatáp, fecskéknél a Fenékpusztán főtt tojással kevert prémium kutyatáp a tuti módszer,
mi az Orbán Tamás-féle túrós keveréket lisztkukaccal vegyesen alkalmaz-

Elkezdődött a szezon
zuk. Minden módszer lehet jó, ha jól
csinálják.
Fontos, hogy a fiókák gyors
növekedése és nagy kálcium és D-vitamin igénye miatt – ha nem kapnak
folyamatosan kálciumban nagyon gazdag túrót - extrém nagy adag kutya
részére, vagy ember számára készült
kálcium-foszfor tabletta, vagy por és
ADE vitamin kiegészítés szükséges.
Ellenkező esetben akár 2-3 nap alatt
is súlyos angolkór alakulhat ki, mely
a már lábra álló, vagy repülésre éppen
alkalmas fiókák csontjainak spontán
törésében, görbülésében, és következményes mozgásszervi zavarokban
nyilvánul meg. Ezért bármilyen húsféle-, vagy rovartáplálékot vitaminos
vízbe mártva, majd tojáshéj-, vagy
CaP porba panírozva adjunk a fiókáknak.
Fontos az itatás, sőt a kiéhezett, és egyúttal kiszáradt, mentett fiókák először folyadékot igényelnének
az etetés előtt, mert az emésztő nedvek
folyadékot vonnak el a testből. Ezért
először itatni kellene, de csak annak,
aki ebben gyakorlott. Aki nem az, az
mindenféle próbálkozással csak árt a

fiókának, mert ha bármilyen folyadék
a légcsőbe kerül, ha nem fullad meg
azonnal, két nap múlva tüdőgyulladásban meghal. Ha a madár fejét rázva
tüsszög, szörtyög, akkor másnap vége.
Gondos állatorvosi kezeléssel esetleg
menthető, de csak aznap, és nagyon
ritkán. Ezért mi is inkább vízbe mártva
adjuk a hús- vagy rovartáplálékot. Ha

a madár ki van száradva, bőr alá, vénába, vagy csontba adott infúzió után negyed órával etetünk. Mindenfajta szájba viz töltés tilos. Se az alsó kávába, se
a torokba, sehova. Csak a csőr végére
kivülről ujjunkról cseppentett vízcseppek beszopogtatása biztonságos.
A magevők közül a verebek kivételével (melyek az első két hétben rovarral
etetnek, ezért fenti módszer rájuk is

Közutasok mentettek baglyot
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai találták
Hajdúszovát térségében egy főút mellett ezt a kissé
harcias erdei fülesbaglyot. Az első feltételezések szerint elüthették, és belső vérzést szenvedhetett. Jobb
szeme be is vérzett. A vizsgálat során azonban a szájüregben a nyálkahártyához tapadva temérdek férget
is találtunk. Persze ez nem zárja
ki a gázolást, sőt,
mivel az élősködők legyengítik a
szervezetet, hozzá is járulhattak
ezzel a balesethez. Elláttuk, az
elérhető férgeket
eltávolítottuk,
valamint kapott
féreghajtót
is.
Hálásan köszönjük a közútkezelőknek a mentést!

vonatkozik) főleg a galambok, zöldikék begytejjel etetnek. Ezt korábban
- és sokszor most is – puliszka, vagy
tejbegríz szerűen gabonamagvak őrleményének főzésével, és Nutridrink,
vagy tej, tojás hozzákeverésével pótoltuk, de egyszerűbb a bfi. indító
táp vízzel való pépesítése, vagy kész
gyári papagájnevelő készítmények pl.
Nutribird, melyet szondán adunk be.
Nem kiskanállal a csőrébe, mely cigányútra megy, és nem gumiujjból cumiztatni, amivel csak összekeni magát,
és ha nyomjuk neki, szintén cigányútra megy, hanem gyári, állatkereskedésben kapható tompa végű, puha
begyszondával, vagy humán húgycső
katéterrel egészen a begyébe. Ez nagy
gyakorlatot igénylő szakmunka, sem
jelen leírás, sem részletes elmagyarázás, vagy videó tananyag megnézése
alapján, hanem gyakorlott mestertől
megtanulva, vagy madármentő képzéseinken való gyakorlással, és nálunk
önkéntes munkával sajátítható el készség szinten, melyre szeretettel várjuk a
jelentkezőket.

Dr. Déri János

Macskafogta sisegő füzike
Debrecenben, egy családi ház udvarán találták a földön
vergődve ezt a sisegő füzikét. Feltehetőleg macskatámadás
áldozata lett, jobb szárnyát csuklótól teljesen elvesztette,
leszakadt. Szerencsére sikerült elmenekülnie, így életben
maradt. Sajnos ő már élete végéig kórházunk lakója marad.
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SOS teendők fiókamentéskor

A gyorsan fogyó, bőséges etetést igénylő énekesmadár
fiókáknak a megtalálást követően mihamarabb meg kell
kezdeni a táplálását. Ha mindent lecsupaszítok és tényleg csak egyetlenegy táplálékot, alapanyagot mondhatok,
hogy mivel etessünk, és az még teljes mértékben szakszerű
is legyen, akkor az nem más, mint a friss, jó minőségű félzsíros tehéntúró. SOS etetés esetén célszerű a krémesebb,
kis kiszerelést venni a közismerten jól bevált márkákból.
Ebből megfelelő méretű gombócokat, hurkákat formázva etetjük a fiókát, vagy pedig tömjük a kézbe vett fiatal,
vagy felnőtt madarat. Fecskementés esetén akár még egy
öreg molnárfecskét is szépen, biztonsággal tudunk apró
túrógombóckákkal tömögetni, míg a has meg nem telik.
Sokszor ezzel könnyebben, eredményesebben is tudunk
dolgozni, mintha lisztkukacot próbálnánk a csőrébe tenni.
A lisztkukac is tökéletes, túróval kombinálva akár már egy
szakszerűbb eleségkombinációnak is mondhatjuk, viszont
annak tömése komolyabb szakértelmet igényel, és sokszor
makacsak az apró madarak, ami abban nyilvánul meg,
hogy kiköpködik, nyelvükkel kitolják a kukacot, melyet

Nádi ragadozó a kórházban
Tiszaszőlősről érkezett ma hozzánk ez a gyönyörű, ámde pórul járt barna rétihéja. Vagy konkurencia-harcban vehetett részt, vagy vadászat
közben akadhatott fenn valamin. A napokban
rendszeres viharos idővel járó erős széllökések is
okozhatták a sérülését, hiszen nagyon törékeny
madár és szeret alacsonyan repülve vadászni.
A barna rétihéja az egyetlen nádasban fészkelő
ragadozómadarunk. Jobb válla fölött a bőr csúnyán felszakadt. A sebet elláttuk, lefertőtlenítettük, majd összevarrtuk.
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beléjük szeretnénk diktálni. Hosszas kínlódás, huzavona
után néhány kukacot fogyasztanak el mindössze, és mivel
ez a táplálékmennyiség sajnos elégtelen, így elkerülhetetlen lesz a leromlás. Ezzel szemben a tápláló, szaftos túrógombóccal még a makacsabb, vagy egyéb okból nehezen
nyelő madarak is könnyebben, módszeresebben képesek
befogadni. Ettől függetlenül a lisztkukac is egy nagyon jó
SOS táplálék, illetve ezen kívül tartós esetben is jól működő kiegészítő élőeleség, és ha van otthon, valamint a szóban forgó madár jól és bőséggel fogadja, azzal is lehet nyugodtan etetni. A túró azért előnyös, mert a hússal, tojással,
májjal és egyebekkel ellentétben nem okoz hasmenést.
Sajnos a gyakran javasolt tiszta főtt tojás, bár tápanyagait
tekintve kiváló, önmagában etetve rövid úton hasmenést
okoz, és mikor ez megtörténik, már nem sok mindent fog
belőle hasznosítani a fióka, és úgy romlik le, hogy akár
még tátog is és etethető állapotú marad. Nyers húst (csirke és egyéb baromfihúsok) nem igazán szoktam SOS-ben
javasolni, de anyányi tollas rigófiókákat, seregély- és varjúfiókákat akár már tokos-tollasodó kortól is etethetünk
átmenetileg csak és kizárólag nyers hússal. Nekik ebből
nem fog bajuk származni
Aszott, dehidratált, végsőkig kiéhezett állapotban lévő
madarakat cseppenkénti itatással, vagy a táplálék vízbe
mártogatásával hidratálnunk is kell az etetés mellett. A
sokak által rettegett félrenyelés csak és kizárólag akkor következhet be, amikor a madár szájüregébe kezelhetetlen
mennyiségű vizet fecskendezünk.
Az etetés, és a szükségszerű itatás mellett fontos, hogy a
talált fiókát biztonságos meleg helyen szállásoljuk el, majd
ezt követően próbáljuk eljuttatni mihamarabb a Hortobágyi Madárkórházba, vagy annak valamelyik önkénteséhez.
Ha az eset mély nyomokat hagyott bennünk, és ez által
kedvet kaptunk a fiókák felneveléséhez, akkor jelentkezhetünk önkéntesnek a Madárkórházba, ahol a megfelelő
képzés elvégzését követően mi magunk is gyarapíthatjuk a
madármentők egyre növekvő táborát.

Orbán Tamás

Anyák napi első gólyafióka
Épp e szép napon!
Anyák napja reggelére egy tartósan sérült gólya vált Édesanyává!
Mint minden évben, most is a gólyakertünkben élő, tartósan sérült
gólyapár foglalta el földre helyezett fészkét, megelőzve ezzel Afrikából visszatérő társaikat is. A
fészekbe rakott négy tojás közül

épp május 1.-én reggel bújt ki az
elsőfióka. Estére pedig csatlakozott hozzá a második, másnapra
pedig a harmadik is.
Kitollasodásukig a szülők
nevelik őket a fészekben, majd
átkerülnek a többi, mentett fiatal
gólyával együtt a röpdébe, ahol
röpképes fajtársaik körében szocializálódnak majd, megtanulnak
repülni, és felkészülnek a szabad

életre.
Nincs szebb, mint mikor egy új
Élet veszi kezdetét. Ennél nincs
örömtelibb pillanat. De ami lelkesedésünket csak fokozza, hogy
mi itt a Madárkórházban nem feleslegesen tesszük, amit teszünk:
Állatkertekben, állatmenhelyeken
a tartási körülmények megfelelőségének mutatója, hogy szaporodik e vajon az adott állat. Ha
nem, még nem biztos, hogy nincs
megfelelően ellátva. De ha igen,
az egyet jelent azzal, hogy megszokta, elfogadta környezetét,
biztonságban érzi magát, mindent
megkap, amit a természetben is
megszerezne magának.
Ezért tölt el minket elégedettséggel tartósan sérült pácienseink fészkelési hajlama. Nem
volt hiába fáradozásunk, sikerült
megfelelő körülményeket biztosítanunk betegeink számára. Otthon érzik magukat… Örülnénk,
ha tavalyhoz hasonlóan idén is
egészséges utódokkal gazdagítanák a természetet, ha őket már
nem is tudjuk szabadon engedni.

Újra indulnak a madármentő képzéseink

Időpontok és helyszínek:
2022.05.14-én 9 órakor Hortobágyon
2022.05.17-én 17 órakor Lábodon
a Peteshalmi Vidraparkban.
2022.05.18-án 17 órakor Budapesten

Jogi ismeretek ( mentési szállítás, tartási engedély, mentőállomás létesítése)
- Madárismeret mentési szempontból
- Anatómia
- Élettan (táplálkozás, szaporodás)
- Ökológiai alapok
- Etológia
- Balesetvédelem
- Befogás, szállítás
- Terepi madármentés
- Vizsgálat, elsősegély
- Gyakoribb sérülések, betegségek előfordulása, gyógykezelése, megelőzése (áramütés, mérgezés, baleset, lövés)
- Sürgősségi betegellátás, kórházi műtéti lehetőségek,
utókezelés, rehabilitáció
- Felkészítés a szabad életre
- Repatriáció
Elméleti és gyakorlati vizsga a tanfolyam végén
Részvételi szándékát kérjük, jelezze a
+36 30 535 6484 telefonszámon,
vagy a madarkorhaz@gmail.com címen.
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... hogy repülhessen

1%
Idén is lehet rendelkezni
a személyi jövedelemadó
1+1%-áról (regisztrált civilszerve-

21EGYSZA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

zetnek, + technikai számos vallási
közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén
a Nemzeti Tehetség Program) leg-

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.

Elektronikus úton (pl. SZJA we-

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

A civil kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2022. 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.
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 2021. rendelkező évi
technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és
ez évben nem kíván technikai számos kedvezményezettre nyilatkozni!
A 2021. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre 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!
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bes felületén, ÁNYK-ban beallással
együtt az EGYSZA lap kitöltésével,
21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével) és postai úton (vagy személyesen, 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 kedvezményezett adószámát.

Az 1%-os felajánlás csak akkor

érvényes, ha önnek nincs
adótartozása (személyi jövedelemadó adónemen) és az adóját is
pontosan befizeti május 20-ig!

Ha május 20-a után rendelkezik adója 1%-áról , rendelkezését nem fogják teljesíteni.

Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
Bankszámlaszámunk: 59900029-10001868 • Adószámunk: 18557899-1-09
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később 2022. május 20-áig,
az szja-bevallástól függetlenül is.
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