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RAITSITS EMIL 

Megjelen május—szeptember hónapokban minden 
kedden és pénteken, azontúl havonta legalább 
egyszer. *> „A TERMÉSZET" melléklapja 

Téli sport az állatkertben. 
Irta : Dr. Márkus Jenő. 

Akik azt hiszik, hogy a mi szép 
állatkertünk télen át kihalt, elhagya
tott : azok bizony alaposan csalódnak. 

A közönség még ősszel is nagy 
számmal látogat ki hozzánk, de mi
helyt leesik az első hó s beköszönté
nek a fagyok: olyan pezsgő élet van 
a kertben, akár nyáron. 

"Százával és ezrével ontják a külön
böző közlekedési alkalmatosságok a 
látogatókat: gyermekeket, felnőtteket 
egyaránt. Kipirult arccal sietnek a 
kapuk elé, ki korcsolyával, ki ródlival 
a karján, hogy aztán benn a kertben 
egy-két órán át gondtalanul űzhessék 
a kedves téli sportokat. 

Maga a kert olyan benyomást tesz 
a nézőre, mintha az észak világában 
lennénk! 

Az utakon körös-körül végig gondo
san ápolt hótakaró. Csilingelve röpítik 
rajta keresztül-kasul a prüszkölő pon-
nik, a tüzes mokánylovak és a gyors
lábú iramszarvasok a kecses szánokat. 

A szánokban, repeső arcú, tapsoló 
gyermeksereg. Élénken buzdítják kis 
társaikat, akik a ponnikkal versenyre 
kelve, futva húzzák maguk után 
pajtásaikkal megrakott szánjaikat. 

A falusi udvartól le a tópartig, 
enyhe esésű ródlipálya, oldalvást 
lépcsős feljáróval. Százával tolonga
nak előtte a ródlizók. Fenn a párká
nyon a felügyelők egymás mellett fel
állítják a szánkókat és sorjába el
indítják a kis türelmetlenkedőket. 

Gyorsan siklik a ródli le az akvá
riumig. Ott egy emelkedő kanyarodóval 
befordul a tó simára fagyott acél
tükrére s azon kifut egész a szemközti 
kis szikláig. Ez a végcél ! Innen aztán 
a gázlószigeten keresztül felvontatják 
a ródlipálya feljárójáig s aztán kez
dődik a szánkázás ismét élűiről, amíg 
csak bele nem fáradnak. 

A kert másik végében két jégpálya. 
A tennisz-téren a felnőttek, a játszó
téren a gyermekek részére. Mint egy 
óriási hangyaboly, úgy nyüzsögnek a 
jégen a korcsolyázók. 

A jégpálya szélén melegedő-, kor-
csolyakötő-helyiségek, a nagy szikla 
előtti térségen pedig a jégtermelő. 

Ez a fából készült hatalmas alkot
mány látványosság számba megy. 
Nagy kristály jégcsapok függnek le 
róla, amik a permetező csövekből 
porfinomságban előtörő vízből úgy 
fagytak rá az éjjelen át. 

Vidám kedv, pajzánság tölti be a 
kertet. A katonazene víg dallamai 
egybefolynak a kerítés mellett rohanó 
vasutak éles füttyével s a szánkázok, 
korcsolyázók zajával. 

Az egyik gyermekcsoport óriási hó-
golyót görget, a másik meg nagy 
csatát vív a fagyos, fehér gombó
cokkal. Amott egy nagy hóember 

készül. Egyforma örömmel és kedvte
léssel szemlélik a nagyok és kicsinyek. 

Közben ellátogatnak az állatokhoz, 
amelyek most a nap nagy részét benn 
a szép tágas épületekben töltik, fűtött, 
barátságos környezetben. Mindenki föl
keresi kedvencét, hogy átadja meg
szokott csemegéjét. Tán mondani sem 
kell, hogy legtöbben a majomházat 
keresik fel, de nem maradnak árván 
a többiek sem : az elefántok, a Sziám 
és a Bébi , a zsiráfok, az oroszlánok 
és a madarak. 

Kijövet kiáltás hallszik: 
— Cukrot! Perecet! 
Egy-kettőre kiürül az árusító kosara 

s az éhes sereg jóízűen majszolja a 
ropogós süteményt. 

Elmenőben vége-hossza nincs a sok 
kedves visszaemlékezésnek s haza
érve, ezzel búcsúznak el egymástól: 

— A viszontlátásra! Holnap, az 
állatkertben! 

A Z Á L L A T K E R T I J É G P Á L Y A . 
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TUDOMÁNYOS BERENDEZÉSEK. 
Állatok tanulságos bemutatása részben stíl

szerű házakban, részben szabadon, lehetőén 
természethű környezetben; 8 0 0 emlős állat, 
közel 2 0 0 fajban; 1800 madár , közel 5 0 0 faj
ban; kígyók, gyíkok, teknősök, krokodilusok a 
terráriumban; édesvízi és tengeri fauna az 
akváriumban; eleven rovarok és biológiai 
preparátumok az inszektáriumban. 

Növények tanulságos bemutatása az egész 
kertben; havasi növényzet a kis sziklahegyen; 
melegházi és hidegházi, főként forróvidéki 
növényzet a pálmaházban. 

Népszerű természettudományi és ismeret
terjesztő ingyenes könyvtár (a székesfővárosi 
könyvtár fiókja) a látogatóknak a kert területén 
való használatára. 

Népszerű természettudományi és ismeret
terjesztő folyóirat: A Természet, melléklete: 
Mi Újság az Állatkertben. 

SPORT BERENDEZÉSEK. 
Gyermekjátszóhely a nyári idényben gon

dos felügyelet alatt, megfelelő játék- és torna
szerekkel. 

Tenniszpályák a nyári idényben megfelelő 
öltöző és pihenő helyiségekkel. 

Jégpálya, ródlipálya, szánkópálya a téli 
idényben melegedő, korcsolyacsatoló és köl
csönző, ruhatári és buffet-helyiségekkel, 
szánkó- és ródliparkkal, korcsolyaoktatók fel
ügyelete alatt. 

KÉNYELMI BERENDEZÉSEK. 
Nagyvendéglő és kávéház egész éven ót 

fedett helyiségekkel a tó partján és a pálma
házi terraszon. 

Polgári vendéglő a nyári idényben a nagy 
sziklabarlangban és a hozzátartozó terraszon. 

Tejcsarnok a nyári idényben a nagy szikla
hegyen. 

Dohány tőzsdék, cukorka, ásványvíz, cuk
rász- és péksütemény pavillonok a kert 
területén. 

Ruhatár, tolószékek a főkapuban, nyilvános 
telefon a főbejáratnál, idegenvezetők, tolmá
csok a főkapuban. 

SZÓRAKOZÁSOK. 
Szimfonikus hangversenyek a nyári idény

ben naponta délután és este, vasár- és ünnep
napokon délelőtt is, jeles karnagyok, szólisták, 
énekkarok közreműködésével. 

Katonazene hangversenyek a téli idényben 
minden jégnapon délután, vasár- és ünnep
napokon délelőtt is. 

Népszerű ingyenes ismeretterjesztő előadá
sok a nyári idényben naponta délután a 
terráriumban, az akváriumban, az inszek
táriumban és a pálmaházban. 

Ifjúsági ingyenes ismeretterjesztő előadások 
időnként délelőtt vetített- és mozgógépekkel 
tanulók részére. 

Mesedélutánok az állatokról a nyári idény
ben hetenkint egyszer gyermekek részére. 

Esti korzó a kertben, díszes kivilágítás a 
tavon a nyári idényben éjfélig. 

Lovaglás elefántokon, tevéken, ponnikon, 
kocsizás ponnikkal, szamarakkal , tornászás és 
tenniszezés a játszótéren a nyári idényben ; 
szánkázás rénszarvasokkal, ponnikkal, szama
rakkal a kert főutain, ródlizás a nagy tavon, 
korcsolyázás a két mesterséges jégpályán a 
téli idényben. 

Mozgószinház a nyári idényben a kis szikla
hegy alatt. 

ÁRUSÍTÁS. 
Virágárusítás a pá lmaházban; csigák, kis 

akváriumok és halak árusítása az akvárium
ban; emléktárgyak, ethnografiai apróságok, 
állatbőrök, agancsok, szarvak, stb. árusítása 
az elefántházban; úfmuíafdfe, képes levelező
lapok, fotográfiák, albumok, tájékoztatók, 
hangversenyműsorok, frissítők, állateledelek, 
állatok, ebek, díszmadarak, tenyészbaromfiak, 
tojások árusítása a kertben egész éven át. 

KÖZLEKEDÉS. 
A város minden részéből: 
a Budapesti közúti vaspályatársaság: 5., 15., 

17., 21 . , 23. , 25 . , 27., 37., 73., 75. sz., a Buda
pesti villamos városi vasúttársaság 8., 10., 12., 
48 . sz. vonalain, a földalatti vasút és az omni
busz társaság városligeti vonalain. 

BELÉPŐ ÉS HASZNÁLATI DÍJAK. 
Nappali jegy csütörtökön és vasárnap fel

nőtteknek 60 f, gyermekeknek 30 f, a többi 
napokon felnőtteknek 1 K, gyermekeknek 50 f. 

Esíi jegy 40 f. 
A téli idényben jégnapokon a nappali 

vagy esti jegy felnőtteknek és gyermekek
nek egyaránt 1 K. 

Pálmaházi belépőjegy felnőtteknek 20 f, 
gyermekeknek 10 f. 

Akváriumi belépőjegy felnőtteknek 20 f, 
gyermekeknek 10 f. 

ÉVI BÉRLET, csak a kertbe, fel
nőtteknek 10 K, gyermekeknek és 
kísérőknek 5 K. 

ÉVI BÉRLET, a kertbe és a pálma
házba vagy az akváriumba felnőt
teknek 12 K, gyermekeknek és kísé
rőknek 6 K. 

ÉVI BÉRLET, a kertbe, a pálma
házba és az akváriumba, felnőttek
nek 14 K, gyermekeknek és kísé
rőknek 7 K. 

Az évi bérletjegyek egész éven át, minden 
időben érvényesek és feljogosítanak a jég
pálya, a ródlipálya és nyáron a mozgó könyv
tár ingyenes használatára. Az évi bérletjegyek 
az igazgatósági irodában (főkapu) naponta a 
hivatalos órák alatt megválthatók. A dec. 15-ig 
megváltott 1915. évi bérletjegyek ez évi 
dec. 16-tól érvényesek. 

Lovaglás, kocsizás, szánkázás a kis kör
ben 20 f. 

S z á n k á z á s . a z egész kertben egyszer körül 
felnőtteknek 60 f, gyermekeknek 30 f. 

Tenniszbérlet (öltöző használattal) szemé
lyenként és óránként 1 K. Havi bérlet társa
ságok részére külön megál lapodás szerint. 

Korcsolyarekesz (egy pár cipő és korcsolya 
elhelyezésére) 3 K. 

Korcsolyalecke egy tanításra 1 K. 
Kölcsönkorcsolya egyszeri használatra 1 K. 
Kölcsön ródli egyszeri használatra 1 K. 
Ruhatár kabát, felöltő 20 f, bot, esernyő, 

kalap 10 f. 
A gyermekjátszóhely, a jégpálya és a ródli

pálya használata minden látogató s zámára 
ingyenes. 

NYÁRI IDÉNYmájus 1-től szeptember30-ig. 
TÉLI IDÉNY október 1-től április 30-ig. 

IGAZGATÓSÁG. 
Az állatkerti igazgatóság irodája a főkapu 

épületben van, ahol mindennemű felvilágosítás
sal és útbaigazítással készségesen szolgálnak. 
Ugyanitt adják ki a fényképezésre, az álla
tok festésére és mintázására az engedélyt. 

Hivatalos órák naponta délelőtt 9-től dél
után 6-ig. Telefon: 4—54 . 

ÁLLATKERTI BÉRLETJEGY a legszebb 
és leghasznosabb karácsonyi ajándék fiúk
nak, leányoknak és felnőtteknek egyaránt. 
(A bérletjegyhez „visit" alakú, jó hasonlatos
sága arckép szükséges.) 

i Váltsunk állatkerti bérletjegyet! í 
Felnőttek bérletjegye egész évre 10 K. - Gyermekek, tanulók és kísérők 
bérletjegye 5 K. — Akváriumi bérletjegy felnőtteknek 2 K, gyermekek
nek 1 K. — Pálmaházi bérletjegy felnőtteknek 2 K, gyermekeknek 1 K. 


