
– Itt mindig történik valami. A tava-
szi szezonnyitón ringatták újra álom-
ba a park régi látványosságát, a szu-
szogó óriást. 
– Igen, egy góliáttal gazdagodtunk és egy 
hasonlóan nagy ember, Wichmann Tamás 
kenukirályunk avatta fel, aki után a Tamás 
nevet kapta.  A sokak számára emlékezetes 
figura, amelyet tizenöt éve nem láthatott a 
közönség, az 1960-as években kerülhetett 
az eredetileg „csodacsónak” néven műkö-
dő mesecsónak barlangjának bejáratához. 
Az eredeti alak a fáma szerint úgy másfél 
évtizeddel ezelőtt a téli fagyok során ment 
tönkre. Amikor az Állatkert átvette a terü-
letet, a mesecsónak egyik nem használt he-
lyiségében – egyebek mellett – megtaláltuk 
a maradványait, siralmas állapotban. Az 
eredeti helyreállításáról így nem is lehetett 
szó, de az intézmény vezetői úgy határoz-
tak, hogy régi fényképek és a „régészeti le-

letek” alapján újraalkotják. A mesebeli óriás 
új figuráját Székely Kata szobrászművész 
készítette el, kivitelezése 32 munkanapot 
vett igénybe. „Csontváza” fából, „húsa” 
expandált polisztirolból (hungarocell, ipor-
ka), „bőre”, illetve felszíne pedig fagyálló 
csemperagasztóból készült, és vízhatlan 
anyagból szabtak neki inget. Bajuszát ló-
szőrből készítették, amihez az alapanya-
got az itt tartott lovak szolgáltatták. Teljes 
súlya valamivel több mint 350 kilogramm, 
12 négyzetméternyi anyagból készült inget 
visel, és pontosan 165-ös lába van. 

– Ha jól emlékszem a szobrász nevé-
vel már találkozhattunk, hiszen az 
Állatkert több pontján állnak bronz 
kisplasztikái is, amelyek a hozzájuk 
kapcsolódó Braille-írásos feliratok-
kal a látássérültek ismeretszerzését 
is segítik. 

– Igen, de haladjunk sorjában, és térjünk 
vissza még a parkba. Tehát tavaly első 
lépésként gondoskodtunk arról, hogy a 
műemléki oltalom alatt álló játékok (a „fa-
lovas” körhinta, a barlangvasút, a hullám-
vasút, a mesecsónak) továbbra is üzemel-
jenek. E mellett már a 2014-es szezonban 
több olyan új játék is megjelent a Hol-
nemvolt Parkban, amely a régi városligeti 
szórakoztatás jellegzetes eleme volt. Ilyen 
például a klasszikus láncos körhinta vagy 
a kerti vasút. Idén is működik az ugyan-
csak örökölt elvarázsolt kastély és a tréfás 
dzsungelvasút, valamint több olyan játék-
üzem, amelyek újonnan, már az Állatkert 
jóvoltából kerültek a területre, például a 
hattyús-sárkányos és a nosztalgia kör-
hinta, a kis láncos körhinta, a mesevasút, 
a kisvasút. A múltban veszendőbe ment 
értékek feltámasztását is fontosnak tartjuk, 
így a műemlék céllövölde hátfala is már 
helyreállított formában, eredeti funkció-
jával üzemel, magyarul célba is lehet rá 
lőni. Ennek is köszönhető, hogy a Hol-
nemvolt Parkot tavaly 450 ezren látogat-
ták meg, ami jóval több, mint a Vidámpark 
látogatottsága volt az utolsó években. A 
hullámvasút szerelvényei többet futottak, 
mint amennyi a transzszibériai vasútvonal 
teljes hossza. A vasút faszerkezete alatt lé-
tesített térben több időszaki tárlat is lesz a 
2015-ös esztendőben. Egy origami-kiállí-
tással nyitottunk, április 30-tól május 24-
ig karikatúra, június 4-től július 28-ig az 
Altamira Egyesület képzőművészeti kiál-
lítása, július 6-tól október 31-ig pedig az 
Árpád-házi királyok panoptikuma várja 
majd az érdeklődőket.

– Öröm körbenézni is, nagyon szépen 
rendbe hoztak mindent. Nehéz a válasz-
tás a rengeteg játék között, ami egész 
napos programot kínál a családoknak. 
Megfizethető ez a számukra?
– Egy olyan belépőjegy-rendszert dolgoz-
tunk ki, amely gazdaságilag fenntartható, 
ugyanakkor sokkal több ember számára 
teszi elérhetővé a játékokat. Az állatkert 
és a Holnemvolt Park szolgáltatásai 2015-
ben is változatlan áron lesznek elérhetők; 
az állatkerti jegyek a vidámparki területre 
is érvényesek, de ismét lesz csak a Parkba 
szóló, 500 forintos is. A játékok és a szol-
gáltatások igénybevételéhez szükséges 
zsetonok ára 200 forint marad.

– Ez kedvezőnek tűnik, s bár a végösszeg 
tekintélyes lehet a nap végére, cserébe 
olyan komplex szórakoztatást kapunk, 
amit sehol nem tudnak felülmúlni. De: 

Családi élménypark  
a Ligetben
szöveg:	Csontó	Sándor,	fotó:	Sebestyén	László

A BUDAPEST hűséges olvasói tapasztalhatták, hogy rendszeresen beszá-
molunk a Fővárosi Állat- és Növénykert és a hozzákapcsolt Holnemvolt 
Park eseményeiről. Tesszük ezt azért, mert népszerűsége miatt kiemelt 
figyelmet érdemel, és gyermekes szülőként is elfogultan szeretjük. Hanga 
Zoltán szóvivőt meséltettük az idei szezon részleteiről.
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„nálatok laknak-e állatok?” – kérdez-
nék most a gyerekek.
– Természetesen! A több mint húszféle já-
ték mellett ötvennél is több fajt bemuta-
tó állatsimogató várja itt a családokat. A 
rendkívüli szaporulat folytán többek közt 
a gyimesi rackáknál, a négyszarvú juhok-
nál, a magyar tarka szarvasmarhánál, az 
alpakánál, a kecskéknél és a juhoknál szü-
letett kisállatokat is láthatják a helyszínre 
érkezők. És lesznek bábszínházi előadások 
a Marica Produkció közreműködésével, 
és persze a Tündér Ilona mesejátszótér, 
a krokodilos és a Manófalva játszótér is 
várja a gyerekeket. Az állatkerti terüle-
ten délelőtt 10-től délután fél 5-ig minden 
egész és fél órában események sokasága, 
látványetetések, állatbemutatók és más 
hasonló produkciók várják az érdeklődő-
ket, amelyeket összefoglalóan „Légy ott!” 
programoknak neveztünk. 

– Játéktól az állatokig és vissza, kipró-
bálni mindent szinte lehetetlen. Látjuk 
viszont, hogy csíkos pólós „hintásle-
gények” segítik a látogatókat az esz-
közök használatában. Egyéb, esetleg 
felnőttesebb „csemegékkel” is szolgál-
nak a publikumnak?
– Ebben az évben is több jeles nap, illetve 
több napon át tartó fesztivál, rendezvény 
lesz az Állatkertben és a Holnemvolt Park-
ban. Idén is részt veszünk a Múzeumok 
Éjszakáján, és természetesen lesz Állat-
kertek Éjszakája (augusztus 28.) is. Ezen 
kívül négy különleges esti rendezvénynek 
adunk otthont. Június 21.: Múzeumok éj-
szakája, július 1.: Mutatványosok éjsza-
kája, szeptember 25.: Kalandok éjszakája, 
október 31.: Szörnyek éjszakája. Az Állat-
kert alapítványa által szervezett esti séták 
a kulisszák mögötti világba nyújtanak be-
pillantást a legérdeklődőbb állatkert-ba-
rátoknak. Márciustól októberig összesen 
tizenhárom alkalommal tartunk ilyeneket.

– Azt csiripelték a városi verebek, hogy 
nyár derekától visszatérnek a zenés es-
ték. Táncra is perdülhetünk? 
– Az biztos, hogy megmozgatják majd a 
testet és a lelket a Zenés állatkerti estek. 
A koncertsorozat keretében összesen hét 
eseményre kerül majd sor július 8. és au-
gusztus 21. között: Boban Markoviĉ, Buda-
pest Bár, Budapest Klezmer Band, Hot Jazz 
Band, Orosz Zoltán, Lajkó Félix, illetve a 
MÁV Szimfonikus Zenekar Strauss-estje a 
Holnemvolt Parkban lesz hallható. Remél-
jük, ezzel a sorozattal is újabb rajongókat 
szerzünk családi élményparkunknak. l
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