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Fenti címen adott otthont az Újpesti
Gyermek-és Ifjúsági Ház egy hosszú
hétvégén egy nagyszabású kiállításnak.
Az e célra átrendezett ház terelõ labirin-
tusai különféle  „oázisokban”szélesed-
tek ki, melyekben valóban a természet
csodáit szemlélhette a – fõleg gyerme-
kekbõl álló – látogatók sokasága. Mind-
járt az elsõ teremben – mint fõvédnök –
a Vértesi Erdõ Zrt. mutatkozott be, ahol
láthattuk a gazdaság tevékenységét be-
mutató paravánokat, a munkatársak ké-
szítette látványos, igényesen kiállított
fotókat. (Boros Péter, Fáczányi Zsom-
bor, Koszka Attila, Riesing István,
Schneider Viktor, Viszló Levente). Meg-
ismerkedhettünk a vértesi térség arbo-
rétumaival, a szobányi nyitott tárlóban
kitömött állatok, madarak szemléltették
az erdõ állatvilágát. Az „erdõ” fölé ma-
gasles tornyosult, melybõl egy stílszerû-
en beöltözött vadászhölgy kémlelte a
messzeséget. 

Egy látogató kisdiák csodálkozott is
ezen: „Anya, a nénik is vadásznak?” Mi-
re jött a kétértelmû válasz: „Kérdezd
meg apádtól”. A további fejleményt már

nem hallottam, mert a következõ folyo-
sórészrõl jövõ hangok csábítottak. A ka-
lickába zárt csöppnyi madarak olyan
hangversenyt adtak, melyért igazán ér-
demes volt elõresietni. Valószínûleg

örülhettek egymásnak. Igaz nem volt
kivehetõ, hogy rabságukról panaszkod-
nak vagy csak az együttlét boldogsága
miatt fakadtak dalra. 

Az igazi meglepetés a színházterem-
ben várta a látogatót. A trópusi vadon
apraja mutatkozott be. Hüllõk tucatjai,
békák, halak csótányok, még filmek-
ben is ritkán látható állatok kavalkádja
szomorkodott a szûkre szabott akváriu-
mokban, terráriumokban. Mindjárt a
belépéskor egy hatalmas Boa constric-
tort láthattunk, amint összetekeredve
„pihent” egy félig vízzel telt tepsiben.
Mire végigjártuk a kiállítást a gyerme-
kek gazdagabbak lettek sok-sok újdon-
sággal, a felnõttek meg egy tapasztalat-
tal, hogy jobb lenne a kiállított állatok-
nak az élõhelyükön, az erdõben, az
Amazonas vizeiben. 

Kilépés elõtt az ásványgyûjtõk kínál-
ták portékájukat, különféle csecsebe-
cséket. Összességében tanulságos és
hasznos volt a rendezvény itt a városi
rengetegben, mert tanított, szórakozta-
tott, elgondolkodtatott. 
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