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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Péntektől vasárnapig Föld Fesztivál a Budapesti Állatkertben 
Samut, a kiselefántot vasárnap köszöntik fel első születésnapja alkalmából 

 
Budapest, 2022. április 19. (kedd) – Idén is többnapos eseménysorozattá bővíti ki az Állatkert a Föld 
napját: a péntektől vasárnapig tartó Föld Fesztiválon rengeteg program, élmény, látnivaló várja a 
látogatókat. Vasárnap az egyéves kiselefántot, Samut is felköszöntik születésnapja alkalmából. 
 
A Fővárosi Állat- és Növénykertben évtizedes hagyomány, hogy a Föld napját – amelyet az egész 
világon április 22-én ünnepelnek meg – egy több napon át tartó eseménysorozattá bővítik ki. Ez a Föld 
Fesztivál, amelyet idén április 22-től 24-ig, vagyis most péntektől vasárnapig tartanak meg a 
városligeti intézményben. A pénteki napon elsősorban az iskolásokat, óvodásokat, tanulmányi 
csoportokat, hétvégén pedig a családi körben érkezőket várják. 
 
A három napon át tartó Föld Fesztiválra változatos programokkal készül az Állatkert, számos 
partnerszervezettel együttműködve. Mindhárom nap a kert tizenöt pontján lesznek különféle 
programhelyszínek, amelyek délelőtt 10-től délután 5-ig várják az érdeklődőket. Szombaton, illetve 
vasárnap pedig további tíz-tíz bemutatóval, előadással egészül ki a kínálat. 
 
A programok többsége természetesen az élővilág, illetve a természet- és környezetvédelem 
témaköréhez kapcsolódik, de a szervezők a kulturális sokféleség bemutatására is nagy figyelmet 
fordítanak. Így lesz többek között méhészeti 
bemutató, „öko-bütykölde”, az afrikai állatokat 
megismertető tematikus séta, régészeti 
homokoZOO, állati felvonulás, „népmesélő”, moldvai 
tánctanítás kicsiknek és nagyoknak, kínai kulturális 
bemutató és henna testfestés természetes 
anyagokból. Kiderül, hogy melyik Magyarország 
legritkább gerinces állata, sőt az is, hogy miként függ 
a gorillák fennmaradása a mobiltelefonok 
újrahasznosításától. 
 
A fesztivál sok-sok programja mellett az állatkerti „Légy ott!” élményprogramok sokasága is várja a 
nagyközönséget, látványetetésekkel, állattréningekkel, elefántiskolával, fóka-mókával, merüléses 
cápaetetéssel és sok más érdekességgel. 
 
A Föld Fesztivál harmadik napján, azaz április 24-én vasárnap köszöntik majd fel Samut, a 
kiselefántot első születésnapja alkalmából. Az esemény 13 órakor lesz az elefántok kifutójánál. 
 
A részletes programkínálat az Állatkert honlapján (www.zoobudapest.com) olvasható. 
 

 

Szombaton pedagógus nyílt nap is lesz 
 
Április 23-án szombaton az Állatkert nyílt 
napot rendez pedagógusok számára. A nap 
során előadásokat, műhelymunkát, 
bemutató foglalkozásokat, illetve tematikus 
vezetéseket, sétákat tartanak a tanároknak, 
tanítóknak és óvodapedagógusoknak. 

http://www.zoobudapest.com/

