
                   Állatkerti séta 2012. 10. 01.-én a Híradó Tagozat szervezésében. 
 
 
       Esőmentes szép reggel várt bennünket, amikor lelkes kis csoportunk találkozott az állatkertnél.  
Az egy évvel korábbi séta megismétlése volt találkozásunk célja az idősek világnapján.  
 
Az ismétlés kis módosítással valósult meg. 
        Az egy évvel korábban, az idősek világnapján, belépő a Budapesti Állatkertbe, az idősek számára 
ingyenes volt, most nyugdíjas kedvezménnyel 1250.- Ft. - ami a nullához képest jelentős változás. 
       Másik változás, hogy a főbejárat körülkerítve, lezárva fogadott, - átalakítás miatt - mint később kiderült a 
felújítás az állatkert egészére jellemző ami, természetesen pozitív értelemben változást hoz.  
 
Az idősek világnapjáról kell e hónapban megemlékeznünk, az ünnep elsősorban bennünket érint, az állatkerti 
séta a kapcsolódó rendezvények egy kis szelete. 
 
Az ENSZ 1991-ben szervezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elsején. A cél az volt, 
hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, felvessék az idősek gazdaságba történő 
visszaintegrálását, mivel évről évre csökken az európai országokban az aktív dolgozók aránya. 
 
Földünkön jelenleg 600 millió főt meghaladó idős él, a következő két évtizedben ez a szám megkétszereződik.      
Hazánkban is, mint máshol Európában egyre kevesebb gyermek születik. Tendencia a társadalom intenzív 
elöregedése. 
 
A statisztikai adatok alapján a 60 év felettiek számítanak időskorúnak, de mi többségünkben állítjuk, 
mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát.  
A HÍRADÓ Tagozatnál arra törekszünk, hogy még most is, - zömmel 70 év felett – élményekkel gazdagított 
programokat szervezzünk, az újdonságokra vevők maradjunk, korunk ellenére fiatalosan alkalmazkodjunk a 
megváltozott, talán romló körülményekhez. 
Büszkék vagyunk aktív, hasznot és értéket teremtő múltunkra, ez erőt ad most is ahhoz, hogy nyugállományú 
híradó közösségünkben, a régi nagycsalád tagjaként örülni tudjunk az együtt, vidáman töltött óráknak. 
 
Az állatkerti séta, jellegénél fogva egészséges, értelmet, érzelmeket is gazdagító időtöltés.   
A megújuló állatkert korábban nem látott programokat ad, ismereteket bővít, korszerű megoldásokkal az 
emberiség, sőt ezen túl az élővilág fejlődésével foglalkozva maradandó élmény nyújt. A”Varázshegy” nagy, új 
kiállítótermei látványosan, közérthetően visznek a régmúlt állatvilágba, bemutatva azt is hogyan látják az 
állatok a világot az ő szemükkel. Az evolúció változtathatatlan érvényesülése igazolja, nincs út visszafelé.  
 
Az óriások kora lejárt, nincs óriáspolip, a dinoszauruszok is kihaltak, a kardfogú óriástigris, az óriás medve 
csak a bemutató teremben láthatóak. Nincsenek, mert nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez. Alkalmazkodtak a csótányok, a pillangók, amik valójában álcázott hernyók, a szorgos 
hangyák, a hallgatag halak, a szabadon szárnyaló madarak és az ember, fegyvereivel- az alkalmazkodó fajok 
csúcsragadozója. 
               Látványosság a fóka, móka, Noé és Jacques fókaakrobatákkal, az elefántiskola, a délutáni 
hancúrozás borjúfókákkal és pingvinekkel, a pelikánok reggelije, a félmajom parádé, a világ legnagyobb 
gyíkjának uzsonnája. és természetesen a klasszikus látnivalók az állatkert házaiban, a kifutókon, a 
barlangteremben, a nagy tavon, a pálmaházban, az akváriumok vízében és sok más helyen.  
 
         Az állatkert egy egész napos tartalmas, érdekes, minden szempontból hasznos programot kínál, élni kell 
vele. A BUDAPEST ZOO a világ egyik legszebb állatkertje, látogatásunk alatt úton-útfélen külföldiekkel 
találkoztunk, büszkén értékeljük, látogassuk még többen mi, magyarok is! 
 
 
                                                                           Az élményeket leírta 
                                                                                                   B. Nagy Péter 
                                                                                                            Híradó Tagozat 


