
 
 

ELSŐ NYÚLMENTŐ ALAPÍTÁNY 

2021. ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ 

 

Kedves Nyuszisok! 
 

 

Rendhagyó módon szeretnék ezúttal egy évközi beszámolót is nyújtani nektek, hogy minél 

jobban megismerjétek a munkánkat és az alapítványi életünket.  

Röviden magunkról: alapítványunk 5 tagból áll és cirka 10-12 ideiglenes gazdival 

dolgozunk. Mindannyian civil munka és család mellett végezzük a mentést. Menhelyünk, 

telephelyünk nincsen, mindenki az otthonában tartja a nyuszikat. Szerencsére sokan tudtok nekünk 

segíteni például szállításban, fotózással, grafikai- és informatikai munkával. 

2021. első féléve a koronavírus miatt eléggé döcögős volt. Sajnos ismét nem tudtuk 

megszervezni a nagy sikerű 2019-es Nyúlbarátok Konferenciáját és továbbra sem tudtunk más 

rendezvényeket tartani és részt venni sem. Remélhetőleg ez ősszel változik, jelenleg szervezés alatt 

van a november 28-ai Rágcsabazár rendezvény is, amin mi is tervezzük a részvételt. Februárban 

részt vehettünk egy licitálós csoportban, ahol sokan vásároltatok, így a nyuszik egyhavi orvosi 

költségeit le tudtuk fedni. Március-áprilistól több tagunk is elkapta a betegséget, emiatt nagy 

átszervezésekre volt szükség, a nyuszikat egymás között adogattuk. A betegség miatt nem tudtunk 

első félévben támogatói termékekkel foglalkozni, emiatt a nyuszik nagy összegű támogatástól estek 

el. A baj folytatódott, ugyanis a nagy létszámú állomány miatt vészesen fogyott az előző 

szeptemberben kiutalt adó 1% összege (17,5mFt). Az állatorvosi számlák határidőre történő 

kifizetés és a nyuszik ellátása érdekében többször is írtunk ki segítségkérő posztot. Hálásan 

köszönjük mindenkinek, aki segített nekünk kimászni a gödörből. Hogy a költségeket 

minimalizálni tudjuk, egész nyáron kizárólag utcán talált nyuszikat vettünk át és a gazdis 

segítségnyújtásokat is mellőznünk kellett. Elképesztő mennyiségű bejelentést kaptunk utcáról 

összeszedett nyuszikról, talán még ennyi sosem volt. Ideiglenes gondozóinknak hála, mindenkinek 

találtunk helyet.  

2021. szeptemberében mellénk állt a szerencse, újra beindult az örökbefogadási szándék, 

illetve többen jelentkeztek ideiglenes gazdinak is, illetve az éves adó 1% is megérkezett (22,3mFt). 



Elkezdtük újra a támogatói termékek árulását: karkötők, pólók, tornabatyuk. Jelenleg folyamatban 

van a naptárak gyártása. Télen tervezünk még kardigánokat is.  

2021-ben a nyitó létszámunk 102 nyuszi volt. Év eleje óta több mint 200 nyuszit vettünk át 

és közel ugyanennyit gazdásítottunk is. Sajnos több nyuszikát idén is elveszítettünk. Rengeteg 

mezei nyuszikát segítettünk vissza idén is a természetbe felnevelésük után.  

Hiába a fertőtlenítés és a gondoskodás, Bokodon felütötte a fejét a bordatella mellett a 

pasztörella is („nyuszinátha”). A helyszínen zárlatot rendeltünk el, nem fogadunk ide új nyuszikat, 

amíg a jelen lévők nem költöznek új gazdihoz. A cirka 40 nyuszika egynegyede a tünetes, a többi 

szerencsére tünetmentes, viszont hordozó lehet. Így azt a döntést hoztuk, hogy őket vagy egykeként 

vagy párban vihetik el az új gazdik, de semmiképpen nem a gazdi meglévő egészséges nyula mellé. 

Bokodon jelenleg zajlik a gyógyszerezés, a tünetes nyuszik külön vannak tartva, szigorú 

karanténszabályokat betartva.   

A hozzánk bekerülő nyuszik egytől egyig magas színvonalú orvosi ellátásban részesülnek, 

szerződésben vagyunk Budapest két legjobb rendelőjével (Exo-Pet és Focus-Vet). 2021-ben 

sikerült eddig a költségeken spórolni, de sajnos csupán a nyári létszámstop miatt, mivel nem volt 

akkora állományunk, mint előző évben.  

Kisebb fejlesztéseket sikerült végrehajtani az adó 1%-ából. Bokodon fontos a folyamatos 

füvesítés és a kinti lakok karbantartása. A 17. kerületben, ahol főleg a betegek és a vadak gondozása 

történik, felújításra került két melléképület helyisége, az egyikben vadnyuszik élnek, a másikat 

pedig újonnan érkező nyuszik karanténozására illetve raktározásra használjuk. A falak 

csempézettek, a talaj járólapozott, hogy minél hatékonyabban tudjunk fertőtleníteni. A 21. kerületi 

helyen felépült egy kis fűthető, árammal ellátott melléképület, ahol kb 10 nyuszika fér el. 

Nagyon köszönjük a rengeteg támogatónknak, akik által 22,3 millió Forint gyűlhetett össze 

az adó 1%-ából, illetve hálásan köszönjük az egyéb anyagi és tárgyi adományokat is. Nem győzzük 

elégszer elmondani, hogy az Első Nyúlmentő Alapítvány önmagával kevés lenne ahhoz, hogy ez a 

munkát véghez vigye és ezeket az eredményeket elérje. Támogatóink, önkénteseink és ideiglenes 

befogadóink nélkül nem lennénk ott, ahol most vagyunk. Köszönjük, hogy ezidáig velünk voltatok 

2021-ben és kérünk titeket, hogy ne engedjétek el a kezünket továbbra sem. Tartsatok velünk 

továbbra is és kívánjuk együtt, hogy  

 

LEGYEN JOBB ÉLETE MINDEN NYUSZINAK!  

 

Budapest, 2021. október 31. 


