Zoo100
A Fvárosi Állat- és Növénykert idén ünnepli századik évfordulóját annak az átépítésnek, amelynek során mai megjelenését, építészeti karakterét és hangulatát elnyerte. Az évforduló alkalmából a Napút folyóirat és a Fvárosi Állat- és Növénykert
rendhagyó pályázatot hirdetett a nagyközönség és az Állatkert évszázados kapcsolatának témakörében…
A pályázat befejezdött. A beérkezett pályamunkák közül a zsri tizenegyet talált
közlésre méltónak.
Az eredmény:
I. díj: Csehik Edit
II. díj: Miczki Gábor
III. díj: Hekl Krisztina
Jutalmazottak: Böjthe Pál, Draskovics Mariann, Gajdó Ágnes, Mohácsi Zoltán,
Roﬂics Fanni, Ronga Eszter, Szlafkay Attila, Váradi B. László.
A két kiíró felajánlott szerény díjalapjából az I. helyezett 30, a II. helyezett 20, a III.
helyezett 10 ezer forint értékben nyert állatkerti belépt, illetve kapja a Napkút
Kiadó könyvcsomagját, a többiek esetében ez az értékhatár hétezer forint. (A jutalmakat ki-ki postán kapja meg.) Gratulálunk!
Valamennyi pályázónak köszönjük beküldött mvét, sikereket kívánunk további
alkotói útkeresésében.

Csehik Edit

Mókás mini(s)zootár
Alapfogalmak
állatkertEmberek tervezte hely – esetleg ketrecekkel – rengeteg elevennek,
termesztettnek és tenyésztettnek. E helyre emberek, gyerekek mennek,
nevetnek, s esznek perecet, melyet ezer meg ezer beste s szende egyed
szerfelett kedvvel enne meg, de nem lehet. Perecedet te edd meg!
állatsimogatóE helyen védetten telnek el percek. Gyermekek leereszkednek, és kecskéket, fehér egyedeket – melyek bégetnek – meg egyebeket kényeztethetnek, kereskedelemben szerzett csemegével etethetnek. Kezded?
játékmesterGyerekeknek szervezett rendezvények kedvelt jelmezes mestere, nevezetes esetekben gyermekedet lepheted meg vele. Megrendelheted.
játszóházMéretes légkevert vendégtéren hetven meg egy meg egy meg egy
meg egy meg egy meg egy meg egy meg egy meg egy meg egy gyermek
lehet egyszerre hét meg egy meg egy meg egy teremben. Egy meg egyet
egybeszedve, végeredményt elnyerheted.
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látogatóKedves emberek, gyerekek serege, mely rengeteg kedvvel les eleven egyedeket. Neves fenegyerek termetes emberek védelme mellett jelent
meg fentnevezett helyen. Neje bejegyezte: „Remek hely!” Megnevezed?
örökbefogadásRendszer, melyben jelképes neveltre tehetsz szert, s kedvenced fényképét megszerezheted. Évente teret engednek egy jeles rendezvénynek, melyen nevelteddel meg egy emberrel lehetsz, s egy sereg
részletbe beleshetsz. Keress kedvencet!
VarázshegyVénhedt hegy belsejében rengeteg szerkesztett egyedet lelhetsz.
Legkedveltebb egy termetes cet meg emberek eleje. Kegyetlen melegben
enyhet lelhetsz e helyen, mert elrejt, fellegtelen eged melege nem perzselhet. Ember s természet eredete, jelene, eltelt ezer éve megjelenhet eszedben. Megleshetsz szerkezeteket, esetleg cselekedhetsz vele. Gyere!

Növények
bételdióNemes leveles egyed termése, melyet keleten rendszeresen ettek.
Te ne tedd! Belebetegedhetsz.
borsNemes cserje legelterjedtebb fekete szeme, szer, melyet keleten termesztettek, ettek s kereskedtek vele. Etele szerette. Egyéb helyeken tetemeket
kentek be vele. Te belélegezve megkeresheted, mely hely e szer rejteke.
datolyapálmaEmberek eleje édenkertben szemezhetett efféle termetes
hengerrel. Termése édes csemege, fekete, fehér népek keleten heteket
ezen éltek, nedves helyet nem lelve. Dzsemet, zselét, pépet, erjesztett levet,
szeszt nyerhettek vele. Zsenge levelét egészséges ételbe tették, s ették.
Szerencsés esetben fentnevezett ember tervezte helyen verebek s egyéb
begyes egyedek eledele lehet. Te szereted?
kaucsukNedves, meleg helyeken terem. Bemetszett kérgére elhelyezett
edénybe tejnedve lecsepeg. Ne vedeld!
kávéNevezetes termesztett cserje, szemének fekete leve nemes élvezeted
lehet. Felfedezése érdekes: egy ember észrevette, szerzetesek kecskéje
nem szendereg, de kereng. A szentesek szemrevételezték kecskék eledelét.
Szedtek szemeket, és este levesként ették. Nem szenderedhettek el, s éberen telt éjjelek. E fekete lé ereje tetemes, mértékkel nyeljed!
kókuszMeleg helyeken termesztett egyed keskeny méteres levelekkel. Termése kereskedelemben kerekded, kemény, nedve kellemes, édes. Belét
eheted nedvetlenként ételedbe, édességbe reszelve. Teje tele fehérjével,
ételekhez keverve, krémként kellemes. Eheted.
orchideaMeleg, nedves helyen erednek, de egyéb egyedeken levelek mellett, nem terepbe vetve nevelkednek. Szemre helyes egyedek, melyek felett
ezer szebbnél szebb lepke lebeg meg kereng, esetleg tenyeredre telepedhet. Keresettek lettek, kereskedelemben veheted, bent nevelheted. Lepd
meg vele szeretted!
szegfszegEz egy csepp szeg, nedvetlen begy, keresett szer. Elengedhetetlen eleme édes desszertnek, hegy levének, melyet telente szeretsz. Érzéstelenné tesz beteg testet, emésztést serkenthetsz vele. Leheleted vele
kellemesebbé teheted. Tedd!
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Állatok
agámaRengetegféle egyede e nemzetségnek egyenesen rémes. Feje kecses,
csepp, teste hengerded s éles fegyverrel felszerelt. Teljes teste megkeményedett képlettel fedett, egyenes, hegyes részletekkel. Ezek nem egyenletesen terjedelmesek. Teste szegélye fekete, benne gesztenye s keskeny
erezet. Kedvenc helye rettenetesen meleg s nem nedves terep. Éjjel hever,
természete szende, teljesen veszélytelen.
aga varangyNemzetségének legtermetesebb egyede. Errefelé betelepedett,
de eredetét messze lelheted. Rengeteg eledelt szerez, s rengeteg csepp
egyedet nemz. Nem csermelyben s tengerben, mellette leled. Éjjel fergetegesen élénk, s nem félénk.
aligátorMeleg, nedves helyeken elterjedt egyed, nem veszélyeztetett. Teste
4 méteres; semleges, fekete részekkel. Fentnevezett ember tervezte helyen
ketten éldegélnek. Feléje ne közeledj, félelmetes ellenséged.
antilopEgyesek meleg sztyeppen telepedtek meg, egyéb egyedek hegyekben élnek. Veszélyt érezve szélsebesen elszelelnek. Kecses, keskeny egyedek, termeteseket s cseppeket egyként felfedezhetsz. Fejéke, melyet nem
vet le évente, nem terjed szerte, nézete kecske- s tehénfélékre emlékeztet.
araRejtélyes, rendszerbe nem eléggé rendezett begyes egyed, mely felreppen. Nem hegyekben, egyenes helyeken, esetleg csermelyek mellett él.
Leveles egyedek termése kedvenc eledele. Teheted ketrecbe, etetheted,
énekeltetheted.
babirusszaJellegzetes ferde fejékes, veszélyeztetett egyed, sertésre emlékeztet. Celebeszen s egyéb nedves helyeken leled. Feje éke ereje jelvénye,
de esetleg ellenséggel szemben fegyvere lehet. Természetben négyezren
élhetnek. Keresd, merre!
borjúfókaTengerek szélén telepedett le. Teste hengeres, kezével evez. Tengerben reggel s este eledelt keres, melyeket szerteszét tép, esetleg egyben
nyel le. Fejéke fekete serte, mely érzékeny, s eledelhez vezet el. Rettenetes
melegben renyhe, kevésbé éhes, jelenetet nem rendez, helyette fedelet s
permetet értékel.
ecsetfarkú patkánykenguruVédett erszényes csepp termettel. Éjjel eledelt
keres, ezt egy teremben meglesheted. E helyen mesterséges fénnyel éjjelt
teremtenek, melyben egyedek serénykednek, s ezt nézheted.
elefántLegtermetesebb s legnehezebb védett egyedek, melyek ellenek. Rengeteg évet megélhetnek védett terepeken. Emberek elejének eledele, egyes
helyeken szent egyed lehetett, esetleg seregek élére tereltetett. Terjedelmes
bele 40 m lehet. Jellegzetes testrésze légzésre, élelemszerzésre kell. Fehér
fejéke védelmet jelent, s értékes, rengeteg ember kereste s kedvelte, megszerezte. Ékszered lehet, de ehhez keress pénzt, rengeteget. Nehézkes egyedek,
de sebessége 40 felett lehet. Fentnevezett ember tervezte helyen nehezen
emelték be ketrecébe. Melegben medence mellett hever, s permetet kedvel.
elefántcickányKedvenc helye rettenetesen meleg s nedvetlen terep. Sebes egyedek, ellenség esetén fejvesztve elszelelnek. Nevében terjedelmes
egyed nevét leled, mert feje jellegzetessége erre emlékeztet. Kedvenc ele-
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delében termeszek, legyek szerepelnek, de egyebeket sem vet meg. Pesten
vénhedt vén hegyben éldegél.
gorillaLegtermetesebb emberféle egyedek, fekete szerzetek. Terebélyes
helyre fel nem mennek, lent menetelnek. Leveleket, levélbegyeket esznek
reggel kezdve, este befejezve. Egyre kevesebb egyedet lelhetsz fel. Egyetlen
ellenség sem versenyezhet vele.
gyémántcsörgkígyóTeste megkeményedett képlettel fedett, rendjében
legterjedelmesebb s legnehezebb. Este s éjjel les ellenséget, egeret, esetleg begyeseket, de fényben, melegben elhever. Veszély esetén csenget.
Mérge ellenszerét megleled, de ne hergeld, életveszélyes!
jegesmedveEzen nem fekete egyed természetes helyét Jeges-tengerben
leled. Eledele vegyes, jég felett s tengerben egyként keres, evezése remek.
Tenger jege sem veszélyes ez egyednek, el nem esnek. Pesten jelenleg
egynek kedveskedhetsz.
kacagójancsi (kokabura)Neve jellegzetes, benne jeleket lelhetsz, melyek
nevetésre emlékeztetnek. Este s reggel megnevettet. Természetes telephelyét messze leled, nedves helyeken. Kedves begyes. Nevetsz?
kéknyelv szkinkMessze, nedvtelen helyeken leled. Jellegzetes bélyege
testméretéhez képest terjedelmes kék nyelve, melyet sebesen helyezget.
Neme érdekes egyede, mert nem mélyben él. Nehézkesen tekereg, szemet,
férget keresve. Evésre „beszerelt” szerve fejlett, de elveszhet. Ez nehézséget
nem jelent, helyette „beszerel” még egyet.
kínai fürjCseppecske tenyésztett begyes. Természetes helye réteken, cserjésekben lehet. Szemeket, elejtett eledelt megkeres, ketrece nem szemetes,
ezért „szemetesnek” nevezheted. Fel nem reppen, kedvenced lehet, esetleg
megeheted, mert nevét receptekben megleled.
kolibriCseppecske, tehetséges egyedek, melyek egyenesen, felfelé, lefelé,
fejjel lefelé reppennek, lebegnek. Sebesen verdesve kergetnek legyeket s
egyebeket, s mézet keresnek. Egyetlen egyed sem versenyezhet vele. Pesten megnézheted.
krokodilTermetes, rettegett egyedek. Nedves helyeken leselkednek, eszesek, mert szervezetten cselekednek. Csemetéket védelmezve fészek mellett
hevernek. Gyermeke helyes, tenyereden elfér, de nem lehet kedvenced.
Feléje ne merészkedj!
kurtafarkú szkinkMessze, nedvetlen helyeken meglelheted. Hengeres teste
nem kecses, fedve fényes, kemény képletekkel. Feje széles, nem kerek.
Eleje, vége egyféle, nehezen leled meg. Nehézkesen tekereg, jellegzetes
bélyege testméretéhez képest terjedelmes, fényes kék nyelve. Melegben se
rest, de sebes egyedekkel nem versenyez. Kerekes szerkezetek esetente
veszélyt jelentenek. Szegény nem szelel el, de nyelve sebesen leng. Ez védelmet ez esetben nem jelent.
mambaVeszélyes, mérges fekete egyed, mely legsebesebben tekereg, s egyben termetes. Rejtekhelye leveles egyed belseje, esetleg termeszek terepe
lehet. Természetes helyén meglelve, szelelj el, mert veszélyes és félelmetes. Mérge rengeteg veszélyt rejthet.
medveE beste teste terjedelmes, nehézkes, de veszély esetén s élelemszerzésnél sebesen mehet. Lépése zeng, teste teljes terjedelemben belereng.
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Egeret, mézet egyként kedvel. Télen rendre elhever. Természetes ellenséget
ne keress, fenegyerek. Bern nevében ezen egyedet lelheted, el ne feledd!
narancs majnaVerebek rendjében, seregélyféléknél leled. Rettenetesen
meleg, nedves helyeket szeret. Jellegzetes bélyege élénk, kerek, melyet
szeme mellett lelhetsz, ez neve eredete. Pelyhes teste fémesen fényes,
fekete. Rendre ketten jelennek meg, de lehetnek négyen, heten, de nem
negyvenen.
nyílméreg békaNedves helyeken él. Testében mérget lelsz, melyet rezes
egyedek tettek fegyverek végére, s ezt nevében megleled. Cseppek, de rettenetesen mérgesek. Ketrecben nevelve nem termel mérget, mert eledele
sem mérges.
óriáskígyóLegnevesebb s legelterjedtebb egyed természetes helyén s kedvencként egyként. Tenger, csermely leve lételeme. Fent s lent egyként tekereg, s evezésben remekel. Este keresnek eledelt. Edényedben nevelheted,
de termetes legyen!
oroszlánTermetes s elterjedt beste egyed, „ebek testes ellensége”. Fejének
éke serte, mely „feleségkeresésben” szerepet jelent, de ellenfelet egyként
elrettent vele. Legnevezetesebb egyedét – mely gyenge s nem mer, de szeretettel merészebb lehet – mesében lelheted. Keresd!
seregélyFekete, kékes és fehéres begyes egyed, cseppentett pettyekkel, feje
nem méretes. Képe eszes, elevenséget sejtet. Seregben fellegként jelennek
meg. Leves terméseket, szemeket esznek. Fészke bélelt, melyben melegebb helyeken kétszer kel gyermeke. Ne veszélyeztesd! Teheneken, sertéseken felcser, esetente sebeket, kelést kezel. Cseresznye, szeder kedvence,
hessentsd el, termésedet ne szedje le. Reggel s este zengzete messze
terjed. Énekében egyéb begyes egyedek énekét – kelepelést, cserregést –
fellelheted. Télen délre megy. Ketrecben szende és kedves begyes, éneket,
esetleg nevet megjegyez, s téged szeret, dédelgesd!
pingvinFekete-fehér begyes egyedek, jellegzetes testtel. Nem reppennek
fel, eveznek. Felemelkedve egyenesek, nehézkesek. Térddel nem rendelkeznek, ezért nem fekhetnek, fenékre nem telepedhetnek. Esetlensége
ellenére kedves egyed, gyerekek kedvence.
prérikutyaSzervezetten él, rendszerrel, mesterrel. Telepén méretes termek lehetnek, egyes részekben szerepek nem egyeznek. Veszély esetére
megtervezték, merre menjenek. Ellenségek érkezése esetén egy egyed
eb-beszéddel jelez, neve erre emlékeztet. Ezen egyedek élete nem streszszes, mert élvezetes perceket szereznek egy cselekvéssel, melyet szerelmes
emberek nyelvvel végeznek. Cselekedj, ne légy stresszes!
repülkutyaDenevérek rendjében helyezkednek el. Este élénkek, eledelt
keresnek. Fejjel lefelé ereszkedve szemlélnek megjelenteket.
selyemmajomMeleg, nedves helyeken fedezheted fel. Eledele leveles egyedek nedve, de férgeket, legyeket s még egyebeket ehet, fészkekbe bebeles. Gyermeket ketten nevelnek, mert selyemcsemete elég termetes, egy
nehezen nevelné fel.
szarvascsr madarNedvetlen helyeken él, esetleg leveles egyedek tetején.
Teste pelyhes, fekete, fehér, de egyebek keveredhetnek benne. Szerve,
mellyel eledelt vesz be, jellegzetes, nem egyenes.
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szivárványlóriE begyesek mézet esznek, szemet, esetleg férget. Leveles
egyedeken egész sereg ehet egyszerre. Éktelen zengzeteket keltenek élesen. Sebesen reppennek, egyenesen.
sznyegpitonVédett hengeres. Szende, de etetésnél kezedet be ne tedd,
mert veszélyes lehet.
szurikátaCseppecske, teste negyven se lehet. Kedvenc helye széles, nedvetlen terep. Telepeket képeznek benne, melyben egyesek esznek, hevernek,
egyéb egyedek hegyelve lesnek, ellenség esetén vészjeleket tesznek, esetenként szerepet cserélnek. Eledelt keresve egyben felkerekednek. Cseppet
szemtelenek, élelmesek, s ez szerencse természetes élethelyzetben. Pesten
ezen egyedeket meglesheted, egész rendszerben kémlelheted.
tigrisVeszélyeztetett egyed, ebek ellenségeként legtermetesebb. Csermelyben evezése remek, mellette hemperegve hever. Este és éjjel settenkedve,
nesztelen keres élelmet, még egerészésre sem rest. Pesten nemrégen
bestegyerekek lettek, jelenleg nevelkednek, keményen edzenek, s jeles
eredményeket érnek el élelemszerzésben versenyezve.
varánuszRettenetesen meleg, nedves helyeken leled. Feje keskeny, kecses.
Teste végét hevesen lengetve ellenséget elkerget. Nedves és nedvetlen
elemben egyként sebesen tekernek.
zebuTehénféle egyed csepp, hegyes, egyenes ékkel fején. Teste nem egyenes, egy helyen megemelkedett. Fentnevezett ember tervezte helyen nemrég lett gyereke, mérete cseppecske, mely ezen egyednek jellegzetessége.
Zeb rengeteg szeretetet s védelmet élvez.
zsiráfEgyed, melynek fejét fent, fent, még fentebb, legfentebb keresd. Négyméteres termete részben tevére emlékeztet. Testrésze, mellyel legyeket hessent el, fekete, s terjedelemben méteres lehet. Nyelve se csepp, félméteres,
s levelek letépésére megfelel. Feje éke hegyes, de nem meztelen, évek elteleltével nem kevesebb lesz, emelkedhet. Csendes egyed, de vész esetén jelez. Gyermeke mekeg, ekképpen én, de befejezem. Te beszélhetsz rendesen.
Vége!
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