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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Péntektől vasárnapig Kürtőskalács Vigalom az Állatkertben 
Az állatkerti nevelőszülők tavaszi „szülői értekezletét” vasárnap tartják 

 
Budapest, 2022. május 10. (kedd) – Péntektől vasárnapig tart a Budapesti Állatkertben a II. 
Kürtőskalács Vigalom, rengeteg finomsággal, gasztronómiai különlegességekkel, és persze változatos 
programkínálattal a koncertektől a bábelőadáson át az állatos élményekig. Vasárnap egy másik 
eseménnyel is készül az Állatkert, akkor tartják az Állatkerti Nevelőszülők Találkozóját. 
 
Május 13-tól 15-ig, azaz péntektől vasárnapig tart a II. Kürtőskalács Vigalom a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben, azon belül is a Holnemvolt Várban, az Állatkert családi játszóparkjában. Az esemény 
állatkerti belépővel korlátlanul látogatható, sőt, minden vendég házicsokit is kap ajándékba. 
 
A Kürtőskalács Vigalom legfontosabb főszereplője természetesen a hungarikumnak számító 
kürtőskalács lesz, a klasszikusoktól a különleges ízesítésűekig. Emellett sokféle kürtőskalács alapú 
desszertet is meg lehet majd kóstolni, a kürtős csapágytól a kürtős krémesen át egészen a kürtős 
zserbóig. Természetesen lesznek gluténmentes, tejmentes, illetve tojásmentes desszertek is, valamint 
bemutatkozik egy egészen újfajta különlegesség, a kürtős bon, amelynek a tésztája is finomságokkal 
van töltve. 
 
A gasztronómiai élményeken túl sokféle program is várja a résztvevőket. Lesz például „Csináld magad!” 
kürtőskalács stand, ahol bárki elkészítheti kedvenc erdélyi finomságát. Lesz kvízjáték, bábszínház, 
gólyalábas vendégfogadás, vurstli, kézműveskedés, arcfestés és csillámtetoválás, és fellép többek 
között Sőrés Rozka népmesemondó, a Folk on 45 duó, Katona Petra, B. Nagy Réka, Sándor Jázmin és 
Kollányi Zsuzsi is. 
 
Természetesen sok állatos és növényes látnivalóval és élménnyel is készülnek a szervezők a merüléses 
cápa látványetetéstől a vadállatmentő bemutatón át egészen a trópusi növényszemléig. 
 
Az esemény részletes programkínálata az Állatkert honlapján olvasható: 
https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/programtervezo/programnaptar/2022-05-13-ii-kurtoskalacs-
vigalom-a-holnemvolt-varban 
 

* * * 
 
Az Állatkerti Alapítvány most vasárnap, azaz május 15-én tartja meg a hagyományos tavaszi Állatkerti 
Nevelőszülők Találkozóját, amelynek központi programja egy különleges „szülői értekezlet” azoknak, 
akik a kert valamelyik lakóját jelképesen örökbe fogadták. A megnyitó 9:30-kor kezdődik, a 
tulajdonképpeni „szülői értekezleteket” pedig 10 órától tartják az egyes állatok gondozói. A részletes 
program az Állatkerti Alapítvány honlapján érhető el: http://www.allatkertialapitvany.hu/tavaszi-szuloi-
ertekezlet-az-allatkertben/ 
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