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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Áloméj az Állatkertben 
Péntek este – zárás után – mozgáskorlátozott gyermekeket lát vendégül az Állatkert 

 
Budapest, 2022. június 3. (péntek) – Közel két évtizedes hagyomány az Állatkertben az Áloméj 
elnevezésű kezdeményezés, amelynek lényege, hogy a nyár egyik napján este, a kert zárása után 
krónikusan beteg, vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, illetve a velük érkező családtagoknak, 
szerveznek különleges programot „állati” élményekkel. Az idei Áloméjre június 3-án kerül sor, s ezúttal 
mozgáskorlátozott gyermekeket hívtak meg a Zsótér Pál Alapítvánnyal együttműködve. 
 
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2004 óta rendszeresen megrendezi az Áloméj az Állatkertben 
elnevezésű programot, amelyen krónikusan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekeket látnak 
vendégül családtagjaikkal együtt egy különleges esti program keretében. 
 
Maga az ötlet Hollandiából, a Rotterdami Állatkerttől ered: 1996-ban a Sophia Loren Kórházzal 
együttműködve 175 rákbetegségben szenvedő gyermeket hívtak meg szüleikkel és testvéreikkel együtt, 
hogy egy felejthetetlen estét szerezzenek nekik. A kezdeményezés azóta világméretű mozgalommá 
terebélyesedett, és ma már a világ közel háromszáz állatkertjében szerveznek hasonló programot. 
Közép-Európában először 2004-ben rendeztek Áloméjt, de akkor még csak két ország három 
állatkertjében, ezek egyike volt a Budapesti Állatkert is. 
 
Az azóta eltelt csaknem két évtized során az Áloméj az Állatkertben évről évre visszatérő hagyománnyá 
vált Budapesten. Ez a hagyomány természetesen 2022-ben is folytatódik: az idei Áloméjt június 3-án, 
pénteken este tartják. Az együttműködő partner ezúttal a Zsótér Pál Alapítvány, rajtuk keresztül közel 
félszáz mozgáskorlátozott gyermeket hívtak meg névre szóló meghívóval, természetesen a szülőkkel, 
testvérekkel együtt. Az Áloméj az Állatkert esti zárása után, 19 órakor kezdődik, sok-sok különleges, 
„állati” élménnyel. Az esemény lebonyolításában közel félszáz állatkerti munkatárs vesz részt, akik 
mindannyian az ügy iránti elkötelezettségből a munkaidőn túl, szabadidejükben vállalták az eseménnyel 
kapcsolatos teendők ellátását. 
 
 

 
 

 

A LÜK-bajnokság döntőjének is az Állatkert a házigazdája 
 

A 2009 óta minden évben – a pandémia éveiben online módon – megrendezésre kerülő a LÜK-
bajnokságon, melynek szervezője a Móra Ferenc Könyvkiadó, 2-4. osztályos diákok mérhetik össze 
tudásukat a logika, ügyesség és kitartás területén. A bajnokságon évente átlagosan 300 iskola, közel 
5000 diákja vesz részt. 
A verseny több fordulós, az őszi-téli iskolai fordulókat területi selejtezők követik, melyeket a tanév végéhez 
közeli időpontban a budapesti döntő zár le. Ennek a döntőnek idén is a Fővárosi Állat- és Növénykert ad 
helyet június 3-án, pénteken. Az országos döntőn a területi döntők győztesei vesznek részt az ország 
minden tájáról. 
Az eredetileg német fejlesztésű LÜK a logikát, az ügyességet és a kitartást játékosan fejlesztő komplex 
játékként több mint 50 éves tapasztaltra épül közel 35 európai országban. Több helyen az alapfokú 
oktatási rendszer programjába ágyazva alkalmazzák. Magyarországon 2008 óta használják 
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, iskolaelőkészítésre, valamint a matematika-, anyanyelv-, 
környezetismeret tanítás játékos kiegészítőjeként. 
Az évről évre megrendezésre kerülő LÜK-bajnokságokat az Állatkert a kezdetektől fogva segíti. 
 


