


- 1 - 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Üdvözlöm Önt kedves érdeklődő, aki megtisztel azzal, hogy kézbeveszi ajánlatomat. 
Célom az, hogy Észak-Magyarország felé, Palócországra irányítsam a figyelmét, se-
gítsek Önnek kedvező áron erdei iskolai programot, táborhelyet, osztálykirándulást, 
hétvégi családos programhoz megfelelő szálláshelyet találni. Ajánlatom a Cserhát 
hegy (357m) lábánál található hegyi településre, Kétbodonyba várjuk az érdeklődőt, 
ahol mindent a gyermekekért jelszóval várjuk a vendégeket. A Cserhát Erdei Iskolát 
20 év alatt gyerekek ezrei ismerték és szerették meg. A valamikori kisiskolások ma 
egyetemistaként, szülőként is visszajárnak hozzánk. Valami oka lehet annak, hogy az 
összvendéglétszám 75 %-a visszatérő vendég. Fejtse meg Ön a titkot, jöjjön el hoz-
zánk! Budapestről mindössze 40-50 perc alatt elérhetőek vagyunk az M2 autóúton 
keresztül.  Várak, kastélyok, műemlékek, irodalmi emlékhelyek, túrázási lehetőségek, 
érdekes helyi programok várják mindazokat, akik hozzánk érkeznek. 

A Minősítés: Önnek garancia!

Internetes tájékozódási lehetőségek:
www.cserhatreklam.hu    www.erdeiiskolak.hu

2655 Kétbodony, Jókai út 4. Mobil: 06-20-9949-152, 06-20-500-2910 
E-mail: cserhat.erdeiiskola@gmail.com, (Wi-Fi biztosítva)

Facebook: cserhaterdeiiskolaketbodony
Holes Imréné a turistaházak tulajdonosa és vezetője

Várja a Cserhát-hegység
Sok helyen jártam, de „Görbeországnál” szebbet nem találtam (Mikszáth K.)

Az év vállalkozása díjjal kitüntetett 
erdei iskola
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Miért éppen Kétbodony?
Miért ajánlom éppen Kétbodonyt? Mert:

– nincs még egy olyan erdei iskola az országban, amely saját múzeummal, szövőház-
zal, kovácsműhellyel, állatkerttel, szabadidőparkkal, tengervízes fürdőmedencével, 
két tóval, csónakázási és vízibiciklizési 
lehetőséggel, lovaglással, hintózással 
és biológiai tanösvénnyel is rendelkezik,

– nálunk nem gond az sem, ha esik az 
eső, azonnal programot tudunk vál-
toztatni,

― közel van Budapesthez, és mégis távol 
a város zajától, 1 óra alatt autóbusszal, 
személygépkocsival 40 perc alatt, 2 óra 
alatt vonattal is Kétbodonyban van,

― a faluban jó a közrend, közbiztonság, a gyermekeket sem a szülőknek, sem a 
tanároknak nem kell félteniük,

― az Önök kedvezményes utazásához a csoport létszámának megfelelő autóbu-
szokat tudunk küldeni,

― a vendégházakhoz nagy, bekerített kertek tartoznak, játékokkal, kerti berende-
zésekkel,

― az épületektől 20 m-re park, focipálya, két játszótér van, a nagy mozgásigényű 
gyerekek is jól érezhetik magukat,

― gyakorlott üdültetők vagyunk, 25 éve foglalkozunk gyerek és felnőtt üdültetéssel,
― bármilyen kételye merülne fel a szálláshely milyenségét, minőségét illetően, bár-

mikor meglátogathat tapasztalatszerzés céljából,
― több mint 77 féle program modulból minden csoport saját maga választhatja ki 

az érdeklődési körének megfelelőt,
― a programmal kapcsolatosan a pedagógusok véleményét mindig figyelembe 

vesszük, lehetőséget nyújtunk tanításra, a három közösségi helyiségben,
― több közösségi helyiséggel is rendelkezünk, a legkisebb 20, a legnagyobb 100 fős,
― lehetőség nyílik biológiai, földrajzi, környezetismereti, néprajzi, környezetvédel-

mi, népzenei, művészeti, képzőművészeti ismeretek gyarapítására,
― eredeti palóc népmeséket, hagyományokat és szokásokat ismerhetnek meg, és 

nagyon szívesen teszik ezt még a felnőttek is.
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1. program:Tavak és patakok élővilága: gátépítés, halnevelés, telepítés. A tó” védett koncert- 
mesterei” a vörös hasú unkák élettere és szaporodási szokásainak megfigyelése. 
Előadó: a csoport képzett vezetője.

A Cserhát tóhoz kisebb kirándulással 
érünk el a Malom patak völgyébe. 
Programidő: fél nap.

2. program: Nógrád megye az ország 
legerdősítettebb megyéje, az összte-
rület 36%-át erdő borítja. Kirándulás a 
KÉKTÚRA útvonalán, útközben ismer-
kedés a fákkal és növényekkel, valamint 
állatfajokkal. Kívánság szerint közbeik-
tatható egy számháború is.  
A programot vezeti: a túravezető.
Programidő: fél nap.

3. program: Kedvencünk a Mini Zoo: haszon- 
és díszállatok tartása. Látogatás a cég saját ál-
latkertjében.
Közel 60 fajta állattal.
Programidő: hintózással fél nap.

4. program: Mezők, szántók termesztett növényei a “Kacsicska” táblán.
A növényeket telepítési helyükön ismerjük meg, valamint a termesztéssel kapcsolatos 
munkákat is. Programidő: fél nap.

4/A. program: Ismered a konyhakerti növényeket?
Évszaknak megfelelően kerülnek bemutatásra - termésükből kóstolót biztosítunk. A progra-
mot vezeti: a kert gazdája. Programidő: kb. 2 óra.

5. program: Lóismeret és lóápolás. Ismerd 
meg az ember legrégebbi barátját, segítőjét 
közelebbről.   Vezeti: a kert állatgondozója.
Programidő: 2 óra.

Biológiai programok
Célja: érdeklődés felkeltése a természet iránt.
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6. program: Bereczki Máté a nagy pomológus nyomá-
ban: aki életét a természet egységes megmentésének 
szentelte. Látogatás a Bereczki szobornál és a termé-
szetvédelem oltalma alatt álló kb. 300 éves botanikai rit-
kaságnak számító törökmogyoró fánál. Könnyű délelőtti 
túra (4km), ebéd a romhányi panzióban.
Programvezető: helytörténész. Programidő: 9-15 óráig.

7. program: A vadászat, mint a legősibb mesterségek 
egyike. Vadgazdálkodás és fegyverismeret. 
Programvezető: képzett vadász és természetvédő.
Programidő: 3 óra.

8. program:  „Ketten az erdő-
ben”.
Vadászkutya feladatai száraz-
földön és vízi szárnyas vadá-
szaton. Idomítás, fegyelemre 
szoktatás.
Programvezető: képzett va-
dász. Programidő: 2 óra.

9. program: „Vendégségben Termé-
szet anyónál”.
Biológiai tanösvény - szakavatott 
biológus vezeti, félnapos program. 
Vezetőfüzetet biztosítunk, melynek 
segítségével önállóan is megvaló-
sítható a program. 

Biológiai programok
Célja: érdeklődés felkeltése a természet iránt.
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Földrajzi program
„Másnak térkép e táj, nekem szülőhazám!”

1.program:
Kirándulás a nógrádi várhoz, ahonnan mindez 
egyszerre látható: a Cserhát-hegység nyúlvá-
nyai, a Börzsöny és a Mátra, illetve a határon 
túli Tátra csúcsok. Játékos csata a vár belső 
udvarában. Közben történelmi ismereteket 
adunk a várról. A várhegy oldalában kialakított 
emlékpark megtekintése, valamint a hegy olda-
lában élő védett, lágyszárú növények felisme-
rése. Programidő: fél nap autóbusszal.

2. program: 
Kirándulás Szandaváraljára. Az andezit osz-
lopos szerkezetű várhegy a Középső-Cserhát 
Tanú-hegy vonulatainak legszebb kiemelkedé-
se, középkori vár áll rajta. Mintegy húsz hek-
táros terület áll itt védelem alatt. Védett növé-
nyek felismerése. (Alsó tagozatosoknak nem 
ajánljuk.) Oda-vissza autóbusszal + nehezített 
gyalogtúra a várhegyre.
Programidő: autóbusszal fél nap.

3.program :
„Földrajzóra a Cserhátban,  Börzsönyben és az Ipoly-völgyében”. Különbuszos kirándulás, amely 
gyalogtúrás kitérővel folytatódik a Honti- szakadékhoz , amely a földtörténeti pleisztocén korsza-
kának maradványa.
A védett terület földtani szempontból sok érdekességet mutat. Üledékes kőzetrétegeiben 
metszet szerűen tárulnak elénk a rétegek, amelyben rákok, csigák, cápafogak találhatók. 
Programidő: 9- 15 óráig. Ellátogatunk a tsitári forrásokhoz is. Vallási jelentőségéről is szólunk. 
Közel a területhez őshonos állatokat ismerhetünk meg. Programidő: egész nap.
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1. program:
„Jó palócok és aTót atyafiak”
Szlovákok és magyarok együttélése a településen. Népi 
építészet remekei a községben. Palóc házak megtekin-
tése, hagyományok és szokások, saját tájházlátogatás.
Vezeti: a hagyományőrző csoport vezetője.
Programidő: 2 és fél óra.

2.program:
Népművészet Kétbodonyban.
Fonás, szövés, hímzés, ruhakészítés. Viseletek ünnepe-
ken és hétköznap, lakodalom és gyász idején. Viseletbe 
öltöztetés. Vezeti: a hagyományőrző csoport vezetője. 
Színhely: tájház.
Programidő: 2 és fél óra.

3. program: 
A falusi porta funkciói, élet a házban, munkák 
és feladatok gyermekeknek és időseknek. Prog-
ramidő: 2 és fél óra.
Vezeti: a hagyományőrző csoport vezetője.

4. program:
Szokások, babonák az ünnepkörökhöz csopor-
tosítva. Húsvét, karácsony, farsang, pünkösd 

stb.öltözködési, étkezési, mulatozási szokások. Előadó: a hagyományőrző csoport vezetője. 
Programidő: 2 és fél óra.

5.program:
Szokások, hagyományok szüle-
téstől – temetésig. Keresztelés, 
kendőlakás, esküvő, temetés. 
Viseletbe öltöztetés.
Színhely: tájház. Programvezető: 
a hagyományőrző csoport veze-
tője. Programidő: 2 és fél óra.

Helytörténeti programok
Ha nem ismered a múltat, nem remélhetsz jövőt!
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6. program:
Szóljon a citera.
Népdalokat és népi gyerekjátékokat tanulunk, vé-
gül, táncházzal zárjuk az estét.

7. program:
„Egyszer vót, hó nem vót”. Mesevilág a palócoknál.
Ízes palóc tájszólással eredeti mesék előadása és népi gyermekdalok tanítása. Program-
idő: 2 óra.

8. program: készítsünk együtt XIX. sz. elején 
használt gyermekjátékokat. Lányok: visele-
tes babákat, ráncolt szoknyával, fiúk: kukorica-
szárból készítenek játékokat. Segítők: a hagyo-
mányőrző csoport tagjai. 
Programidő: 3 óra.

A 7. és 8. program kérésre összevonható.

9. program:
Népi mesterségek: tudod-e ki az a kovács? Láto-
gatás egy igazi kovácsműhelybe, ahol több, mint 
100 éves gépek, eszközök, szerszámok láthatók. 
A kovács segítségével megtanulható, melyik szer-
számot mire használják. A mester segítségével 
mindenki elkészíti a saját szerencsepatkóját.
Programidő: 2 óra.

10. program:
Szövés, fonás mestersége. „Kendermagtól a 
félingig.” Hogyan lett a növényből ruhadarab? A 250 
éves szövőszéken ma is eredeti kétbodonyi motívu-
mokat szőnek a kétbodonyi asszonyok. Működés 
közben látható a szövőszék, a szép, de nehéz mun-
ka. Vezetik: a hagyományőrző csoport tagjai. Prog-
ramidő: 2 óra.

Helytörténeti programok
Ha nem ismered a múltat, nem remélhetsz jövőt!
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Helytörténeti programok
Ha nem ismered a múltat, nem remélhetsz jövőt!

11. program:
Főzzünk együtt palóc ételt. Eredeti, hétköznapi palóc 
menüt készítünk közösen, amit el is fogyasztunk. Ebéd: 
tejfölös, kolbászos burgonyaleves és Szuszkó túróval, 
sülthagymával. Programidő: 9-12 óráig.

12. program:
„Süssünk, süssünk valamit”
Elfelejtett régi sütemények sütése. Választható sütemények: pipiske, lekváros gombolygató. 
Vezetik: a hagyományőrző csoport tagjai. Programidő: fél nap.

13. program:
„Felszállott a páva” kétbodonyi népdalokat tanulunk, 
citera zenés kisérettel, népi gyerekdalokat is megis-
merünk.
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Irodalmi programok
Görbe ország íróinak, költőinek nyomában

1. program:
„A ló a bárányka és a nyúl” Mikszáth a 
nagy palóc író nyomában. Kirándulás 
Mohorára, a Kúria, Mauks-szoba megte-
kintése. Az udvaron egy 160 éves gesz-
tenyefa áll, alatta készült az író számtalan 
novellája.
Fakultatív lehetőségek: Tolnai Klári néhai 
színművésznő emlékháza, evangélikus 
templom látogatása.

Továbbutazás Balassagyarmatra, ahol a 
megyeháza épületét nézzük meg, itt volt 
Mikszáth főszolgabíró. 

Ellátogattunk a Palóc Múzeumba is, ahol 
a palócság életét, szokásait bemuta-
tó kiállítás nézhető meg „Bölcsőtől a Sí-
rig” címmel. Itt látható a program címadó 
novellájában szereplő három játék állat-
ka is. 

2. program:
Mikszáth-túra: Horpács-Balassagyarmat.
100 éve épült a horpácsi kúria, amely ma Mik-
száth relikviáknak ad helyet. Három nagy ember 
találkozott ebben a községben: Szontágh Pál, 
Nagy Iván és Mikszáth. Továbbutazás Balassa-
gyarmatra. A program folytatása ugyanaz, mint az 
1. programnál.
Vezetővel bonyolított program.
Programidő: fél nap.
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Irodalmi programok
Görbe ország íróinak, költőinek nyomában

3. program:
Madách Imre: Az ember tragédiája. A 
nagy magyar író Csesztvén élt, műve 
„Az ember tragédiája” világhírűvé vált. 
Az ország egyetlen Madách múzeu-
ma ez, ahol az író személyes tárgyain 
túl makettek és képek illusztrálják a vi-
lághírű mű sok-sok előadását. Útközben 
megtekintjük Mohorán a Mikszáth em-
lékhelyet és Tolnay Klári, a néhai szín-
művésznő relikviáit. Programidő: fél nap.

4. program:
„Vitézek mi lehet e széles föld felett szebb 
dolog a végeknél.” – Balassi Bálint nyomá-
ban. Kirándulás Balassagyarmatra, ahol a 
nagy költőnek birtokai voltak. Ismerkedés 
a várossal és közben Balassi költészeté-
vel, végül strandolás, vagy a Palóc Múzeum 
meglátogatásával zárul a program, időjá-
rástól függően. Programidő: fél vagy egész 
nap, kívánság szerint.

5. program: 
Barangolás Balassagyarmaton.
Szabó Lőrinc és Rózsavölgyi Márk nyomában já-
runk. Megtekintjük a katolikus és szerb templomot.
Látogatást teszünk Közép-Európa legnagyobb mű-
emlék zsidó temetőjében és a zsidó múzeumban. 
Fakultatív programlehetőség a hármas programnál 
jelzett mohorai kirándulás is lehetséges.
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Történelmi programok
Minden nemzet kötelessége elmondani az igazat történelméről!

1. program:
Történelmi csaták színhelyén járunk. 1710-es Rákóczi 
csata a község határában zajlott. A fejedelem egy árpád-
kori templom dombjáról irányította a csatát. Séta a „Vér-
hegy” alatt, amely nevét a csatában elesettek vérével 
megfestett föld színétől kapta. Programvezető: helytör-
ténet kutató. Programidő: fél nap. (kb. 5 km)

2. program:
Késő esti séta a faluban. Ilyenkor látható az a világító 
kereszt, amely a csatában elesett kuruc hősök emlékét 
őrzi, akik közül sokakat itt temettek el. A kálvária domb 
környékén ma is ásnak ki kuruc kori leleteket. Gyertyás 
koszorúzás a Rákóczi parkban. Programidő: 2 óra.

3. program:
Rövid túra (4 km oda-vissza) Romhányba, ahol a monda 
szerint a Fejedelem török mogyorófa vesszőt szúrt le a 
csata napján és az megeredt, mára pedig gyönyörű tere-
bélyes fává nőtt. Turisták százai keresik fel, ezt a botani-
kai ritkaságként nyilvántartott, védett fát, korát 300 évre 
becsülik. Visszafelé a turulmadárral díszített emlékmű-
vet is megtekintjük és a Vérhegy alatt érkezünk vissza 
Kétbodonyba. Programidő: 9-15 óráig, közben ebéd a 
Fáradt Vándor étteremben.

4. program:
„Felhőbe hanyatlott a Drégeli rom.” A hős Szondi György, Drégely várkapitányának sírját néz-
zük meg, majd gyalogtúrával indulunk a 406 méter magas várhegyre a várromokhoz, ahol 
a csata zajlott. A várhegy az északi-Börzsöny egyik szép andezit kúpja, amely helyenként 
oszlopos szerkezetet mutat. Védett növények felismerése. A túra könnyített változatban is 
kérhető. Programidő: 9-16 óráig.
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Környezetvédelmi programok
Ha a természet veszélyben van, úgy te is!

1. program:
Vízivilág, csodavilág. Halak, 
vadak, madarak. Környezet-
védelmi feladatok bemutatá-
sa. Védő erdősáv, botanikai 
terület növényeinek, fáinak 
ismertetője, védett virágunk 
a tavaszi hérics. Védett álla-
tok: siklók, gyíkok, vöröshasú 
unkák. Programvezető: ter-
mészetvédő. Programidő: fél 
nap.

2: Vizes élőhellyel ismerkedünk közelről 
az erdei iskola saját taván. Csónakázás 
közben figyelhetjük a természetet (halak, 
teknősök,nádi madarak és az ártéri erdő 
növényi életközösségét). Nyári program 
lehetőség: Vízibiciklizés, kajakozás.

3. program:
Éjszakai túra: „A csend hangjai.”
Denevér figyelés, rövid túra a „Táblák”, 
„Rövid és Hosszúvégek” környékén.
Programidő: 19.30-tól 22.30-ig.
A programot vezetővel valósítjuk meg.

4. program:
„Fűben-fában orvosság”
Az adott évszak - időszak - gyógy-
növényeivel ismerkedünk. Az itt 
élő fajok életterét is felfedezzük. Il-
lat, íz, tapintás. Virágok, növények 
népdalainkban. Gyógytea kóstolás. 
Programidő: kb. 2 óra
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Környezetvédelmi programok
Ha a természet veszélyben van, úgy te is!

4. program:
Az erdő növény és állatvilágának egysége. Aljnövényzet 
ismeret, madárhangok észlelése, ehető termések az erdő-
ben. Kedvenceink a mókusok élőhelye. 
Vezető:természetvédő. Programidő: fél nap.

5. program: Erdő- és vadgazdálkodás:
Erdőművelés, vadvédelem, dúvadak, kártételei, vadá-
szat szabályai, lehetőségei. Vezető: vadász. Programidő:             
fél nap.

6. program:
Védett növények felismerése a Cserhátban. Karcsú orbánc-
fű, magyarbogáncs, nádi boglárka, törpe mandula, rózsás 
kövirózsa, fürtös kőtörő fű, stb. Vezet: természetvédő. Prog-
ramidő: fél nap.

7. program:
Természetvédő őr: kik ők, mi a feladatuk, mihez van 
joguk. Természetvédelmi feladatok végrehajtása a te-
repen. A túra végén értékeljük a gyermekek megfigye-
lőképességét. Vezető: természetvédő. Programidő: fél 
nap.
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Gyalogtúrák a környéken
Célunk: a természet szépségeire való rácsodálkozás

és a mozgás, az egészséges életmód iránti igény felkeltése.

1. program:
A Kéktúra útvonalán, amely a község határában 
van kijelölve, eljuthatunk az Öreg-hegy, Cser-
hát, a Büdöstó-hegy, Ilona-pusztán át Kisecset-
re. Majd vissza Kétbodonyba. Útközben mézes-
kalács vásárlási lehetőség kézművesnél. 
Programidő: 9-16 óráig. (Kb. 8km)

2. program:
Rövidített Kéktúra útvonal, az út végig saját zöld tölgyfaleve-
les táblákkal kijelölve. Kellemes, könnyű hegyitúra, számhábo-
rúval összekötve. 
Programidő: 3 óra. (kb.5km)

3. program: 
Kirándulás külön busszal Bánkra (országosan ismert tófürdő). 
Ebédet pizzafutár viszi a strandra. Fakultatív programlehető-
ség, élménypark látogatás.  Programidő: 9-17 óra.

5.program:
Hosszabb túrára vállalkozóknak ajánlott útvo-
nalak: 1. Kétbodony-Becske-Szandaváralja 
(szandai várrom) 2. Kétbodony-Szente-
Csesztve. Programidő: egész nap. 
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Kézművességi programok
„Az alkotás öröme!”

1. program:
Korongozás: minden résztvevő készít valamilyen 
agyag tárgyat. Kiszárítva, mintázva hazavihetők. 
Programvezető: fazekas. Programidő: csoport 
létszámtól függ, kb. 2óra.

2. program:
Csuhéjzás: a kukoricának, mint növénynek min-
den részét fel lehet használni valamire. Mi a 
csuhéjból készítünk figurákat, virágokat, karkötőt, 
stb. A készített tárgyak hazavihetők. Programve-
zető: képzett díszítőművész. Programidő:2,5óra.

3. program:
Hímzés: a textíliák legmívesebb dekorá-
lása. Muzeális értékű textíliákon mutatjuk 
be a szlovák és a palóc díszítőművésze-
tet. Keresztszemes varrással előre elké-
szített anyagon gyakoroljuk a hímzést. A 
készített tárgyak hazavihetők. Program-
vezető: hímző. Programidő: 2-3 óra.
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Kézművességi programok
„Az alkotás öröme!”

4. program:
A bőr, mint a díszítőművészet egyik anyaga. 
Készíthető: telefontartó, pénztárca, szem-
üvegtok, nyakék, stb. Programvezető: kép-
zett díszítőművész. Programidő: 2-3 óra.

5. program:
Szövés kereten. Miután a szövőházban 
megismerkedtünk a szövés technikájával, 
mindenki készíthet kereten egy kisebb szőt-
test, ami hazavihető. Programvezető: kép-
zett díszítőművész. Programidő: 2,5 óra.

6. program:
Magképek készítése, készítsünk együtt kétbodonyi képeslapot (meghívó jellegű, 2 lapos, szala-
gos) üdvözlet az otthoniaknak. Programvezető: képzett díszítőművész. Programidő: 2 óra.

7. program: 
Kedvelt kézművesség a fonal-
grafika. Programvezető: kép-
zett díszítőművész.
Programidő: kb. 2 óra.
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Kiemelt programok
„Világra szóló csodák!”

1. program:- Hollókő
A Cserhát kétségkívül legismertebb faluja Hollókő. A Világörökség részeként nyilvántartott 
település. Épületeiben postamúzeum, falumúzeum, szövőház, fafaragók, fazekasok háza, 
stb. található. Igazi élményt nyújt még a várhegyen Hollókő vára. A szépen felújított várfa-
lakról csodás látvány a Cserhát, a Mátra, a Tátra nyúlványait figyelni. Várfal alatti sziklán 
védett növények figyelhetők meg: varjúháj, sárga kövirózsa, északi-fodorka, stb. A napsütötte 
kőtömbök között, igen gazdag populáci-
óba, zöld gyíkok tanyáznak.
Egynapos vagy félnapos programként 
szerepel. Délután 2-től fakultatív prog-
ramlehetőség. Középkori történelem 
óra, fegyver bemutató, vagy a várhegy 
oldalán biológiai tanösvény várja a lá-
togatókat. Külön busszal bonyolítjuk az 
utazást. Programidő: 9-től kb. 16 óráig.

2. program: - „Forgassuk vissza az idő 
kerekét 20 millió évvel.”
Látogatás Ipolytarnócra. Világszenzáci-
óként hatott, hogy 2007-ben Bükkábrányban 20 millió éves Mocsári ciprusokat találtak. 
Ezekből Ipolytarnócon állítottak ki 4 fát. A biológiai tanösvény Európadiplomás hely, ahol a 
Pannon tenger hullámai ringatóztak évmilliókkal ezelőtt, pálmafák és egzotikus állatok éltek 
itt. Egy vulkán kitörés mindezt elpusz-
tította, de az állatok nyomai, a meg-
kövesedett mamutfenyő ma is látható. 
Impozáns fogadóállomásról indul a túra 
szakavatott túravezetőkkel a helyszínre. 
Négydimenziós filmvetítés segítségével 
valóban úgy érezheti a látogató, hogy 
visszarepült a Pannon tenger partjára. 
Természetvédelem oltalma alatt álló te-
rület. Programidő: egy nap.
Az utazás külön autóbusszal történik.

A programok ára az utaztatást tartalmazza.

Mindkét utat szívesen ajánljuk, mert igen sikeresek.

Egyéb, egynapos kirándulási lehetőségek:
1. Salgótarján - Somoskői vár- Salgótarján, Bányamúzeum
2. Pásztó- Mátra - Kékestető - Parád
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Fejléc
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1. Honfoglalás kori fegyverek bemutatója
Rendkívül érdekes, korhű ruhába megtartott előadáshoz 
fegyverbemutató kapcsolódik, ahol megismerkednek a gyer-
mekek az íj, csatacsillag, harcibárd, karikás ostor, lándzsa 
használatával. Természetesen lehetőség nyílik az eszközök 
kipróbálására is.

2. „Megy a Zsuzsi vonat, gurulnak a kerekek”
A központi épület elöl indul, körbemegy a falun, közben 
megnézzük a nevezetességeket. Elmegyünk az 1 km-re 
lévő tóhoz és kápolnához, majd visszafelé (2 km-re) a Rá-
kóczi csata színhelyén állunk meg. Nagy élmény gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt a vonatozás!

3. Jártál már a „Sasbércen”?
A bujáki Dámvadász Társaság vendé-
gei leszünk. Különleges vadászterü-
let a Szent István Egyetem kutatóterü-
lete. Lehetőség nyílik kiépített vadlesről 
az állatok megfigyelésére. További látvá-
nyosságok: Nógrád megye legöregebb 
tölgyfája (350-400 éves) a keselyréti nagy tölgy, továbbá a bujáki vár romjai, amely már 
1303-ban is állt. A sasbérci kilátó többszintes épület, ahonnan rálátni a Cserhát, Mátra, 

Bükk, Naszály, Alacsony Tátra csúcsaira, bérceire. Jó 
idő esetén strandolási lehetőség a honvédségi üdülő 
területén (egész napos buszos kirándulás).

A világ csuda érdekes 
ismerkedj meg vele
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4. Egy kis darab „Afrika” a 
nógrádi dombok között
Látogatás a kisbágyoni Afrika 
Múzeumban, ahol szám talan állat 
trófeája látható. Olyan állatokról 

kaphatnak itt testközeli információt, mint a zsiráf, 
nyársas antilop, impala, varacskos disznó, csíkos és 
fekete gnu stb. Az afrikai állatok mellett természetesen 
a hazai teljes vadállomány helyet kapott. Erdélyt a 
barnamedve képviseli. Aki megnézi ezt a kiállítást 
nem fog csalódni. 2007-ben nyitották meg, az Oktatási 
Minisztérium engedélyével működik. Elsődleges célja, 
hogy megismertesse a gyermekeket a hazai és afrikai 
élővilággal. (Állatsimogató). Félnapos program.

5. Vadállatok testközelben
Látogatás a nógrádi vadas parkban, amely 130 hektáron terül el, és mintegy 300 őshonos nagy-
vad élőhelye. Az állatok közvetlen közelről figyelhetők, simogathatók. Kísért vadászkerti séta 
után meglátogatjuk a nógrádi várat. Egész napos, autóbuszos program. (Csak a park félnapos.)

A világ csuda érdekes 
ismerkedj meg vele
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6. Vándorló őseink lakhelye: építsünk közösen 
jurtát, hogy fogalmunk legyen róla milyen körül-
mények között éltek-laktak őseink. Programidő: 
kb. 2 óra.

7. Vallások és emberek egymás mellett Magyarországon
Látogatás a 2008-ban felépült becskei sztúpa 
környékére. A sztúpa a buddhizmusban a min-
denkiben benne rejlő tökéletességet szimboli-
zálja, több formája van, közülük a becskei vál-
tozat a buddhista gyakorlás célját, a megvilá-
gosodást fejezi ki. Több ezer éve emelnek ilyen 
építményeket Ázsiában, de az elmúlt években 
a világ más részein, így Európában is építettek 
sztúpákat. A sztúpa megfelelő „megtöltése”, épí-
tése rendkívüli fontossággal bír, az egész folyamatot egy képzett tanítónak kell felügyelnie és 
irányítania, ezt a feladatot a becskei megvilágosodás-sztúpánál a neves nepáli buddhistames-

ter Serab Gyalcen rinpocse végezte.

8.  Nagy magyar festő művész nyomában
Látogatás a helytörténeti múzeumba, ahol 
többek között a világhírű bujáki népviselet 
ruhadarabjait is megtekintjük, sőt magunk-
ra is ölthetjük.
A Művelődési Házban látható Glatz Osz-
kár (1872-1958) festőművész képeinek 

A világ csuda érdekes 
ismerkedj meg vele
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A világ csuda érdekes 
ismerkedj meg vele

kiállítása. Kossuth díjas kiváló művész, Münchenben, Párizsban tanult, a Szinyei Merse 
Társaság tagja, Csók István után a Képzőművészeti Főiskola rektora. Életének utolsó éveit 
Bujákon tölti. A neves alkotónk már életében beírta munkásságával Buják nevét a művé-
szettörténetbe. A kiállítás megtekintése előtt filmet 
látnak a gyerekek az 1950-es és a mostani Buják 
községről, ezzel válik még szemléletesebbé a gyö-
nyörű kiállítás. (Két kép a mester művei közül.)

9. Nemzeti búcsújáró helyünk 
Mártaverebély, Szentkút
Európa hírű katolikus búcsújáró hely a 
Mátra aljában, csodálatos természeti kör-
nyezetben. Különleges klímával rendel-
kező tölgyfaerdőben bújik meg a bazilika, 

melynek minden részlete egy-egy csoda, lenyűgöző 
látvány. A meredek hegy oldalában a lurdi barlang mása 
látható, a bazilika mögötti hegy csúcsán, nagyméretű 
kereszt áll, alatta a homokkőbe vésett remete barlan-
gok sorakoznak. A bazilika mellett található a szentkúti 
forrás. A sziklafalon márványtáblák sokasága csodás 
gyógyulásokról tanúskodik. A monda szerint a völgyben 
Szent László lovának patkója nyomán forrás fakadt, ami 
azóta is létezik, sohasem szárad ki.
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Mini Zoo: Kedvenc állataink



- 22 - - 23 - 

Egyéb programok
A vidám dolgok megszínesítik programjainkat!

1. Vidám est tábortűzzel: gi-
társzó, ének, játék, együtt a 
tűz körül. Programidő: kb. 2 
óra (búcsúesthez is kiváló 
ajánlat).

2. Elsősegélynyújtási ismeretek:
balesetek, égések, sérülé-
sek ellátása, sebkötések. 
Programvezető: szakképzett 
egészségügyi dolgozó.

3. Festészet és rajzolás:
szivárvány (a színek világának varázsa).
Ismerkedés a rajzolás és festés mű-
vészetével, tájkép és modellfestés. 
Vezeti:festőművész.

4. Ki- Mit- Tud?
Nógrád megyéről és persze Kétbodonyról. 
Tesztlapos és kérdés felelet formájában 
zajlik a verseny, melynek első 6 helyezett-
je díjazásban részesül.

5. Szervezzünk együtt ünnepet:
1. Szülinapi parti (a tortát mi adjuk). 
2. Kerti parti bográcsgulyással vagy bogrács-
pörkölttel a nagy füves kertben.
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1. program:
Hurrá focizunk!
Az épületektől 20 m-re kispályás focipálya található. 500 m-re nagypálya is rendelkezésre áll 
a labda szerelmeseinek.

2. program:
Játék kifáradásig.
A vendégházak 1200 négyszögölesek, ker-
ti játékok: lengőteke, tollaslabda, hinták, ho-
mokozó, dobó és ügyességi játékok, sakk, 
társasjátékok, csúszdák, mászókák, kártyák 
állnak rendelkezésre.

3. program:
Túrák két keréken.
Nógrád megye útjai, dimbes-dombos tájai csá-
bítanak a kerékpározásra.
20 km-es körön belül annyi a látnivaló, (várak, 
kastélyok, múzeumok, de strandok is) amiért 
megéri kerekezni. Saját kerékpárral rendelke-
zők részére ajánljuk. Kétbodony a csillagtúrák 
központi helye, 14 kijelölt túravonallal.

4. program:
Nagy Ho-Ho horgászat, a csend szerelmeseinek sportja. Saját, két, intenzíven telepített ta-
vunkon ismerkedhetnek az érdeklődők a horgászat rejtelmeivel. Védett állat élőhelye is a tó, 
ez a vidra. Járatainak, mozgásának megfigyelése. Figyelem: alapvető horgászfelszerelést 
biztosítunk, de hozható saját is!

5. program:
Lovaglás. Lehetőségek: futószáras, karám 
és tereplovaglás. A vendégek felkészültségé-
nek megfelelően. Kicsiknél, vezetett póni lo-
vaglás.

Sport programok
Ép testben, ép lélek!
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Legújabb programjaink
„Fel a várba Visegrádra”

Mátyás, az igazságos nyomait keressük palotá-
jában, amely korának egyik legnagyobb rene-
szánsz épülete volt európában. Felsétálunk a 
Salamon toronyba is, ahol egy ideig Drakula gróf 
is raboskodott. A Fellegvár IV. Béla uralkodása 
idején épült, Mátyás király pedig az egész várud-
vart építette körül és új  lovagtermet is emeltetett 
hozzá.

Indulás:      
Kétbodonyból-Nagymarosra külön autóbusszal, 
itt kompra szállunk és úgy megyünk át a Duna 
túlsó partjára, Visegrádra. A program végén 
ugyanúgy indulunk haza.

„Szeretnéd kisvasúton beutazni a Börzsöny hegység völgyeit?”

Itt a lehetőség!
Észak-Magyarország csupa hegy és völgy. A Cserhát 
kapcsolódik a Börzsönyhöz. Ezt a lehetőséget használ-
juk ki, amikor a kirándulók erdei kisvasúton ismerhetik 
meg a természet kincseit. Különbusszal visszük a cso-
portokat Kismarosra, az erdei vasútállomásra, ahonnan 
Királyrétre a végállomásra utazunk. Hideg ebédcsomag 
elfogyasztása után a következő fakultatív programok kö-
zül választhatnak:

Királyréti tanösvény bejárása.
Séta a Duna parton, ahonnan nemcsak a Duna 
völgyére, hanem a Visegrádi hegységre, a várra, 
a városra is csodálatos  kilátás nyílik, láthatják a 
közlekedő hajókat és a kompot is.
Hazafelé útba esik 5 km kitérővel Nógrád vára, 
ahol idegenvezető várja és vezeti a csoportot.
Látogatás a Nógrádi vadasparkba.
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Legújabb programjaink
„Utazás a föld középpontja felé” 

Látogatás a felsőpetényi agyagbányába
Program:
-  bányászat története, hogyan és mit bányásztak a 

múltban, az agyag keletkezése, megmunkálása, 
felhasználása

-  a bánya bemutatása, bejárása a mélyben lévő 
geológiai folyamatok, kőzetek megismerése

- a bányászat folyamata.

„Mert a tehén nem lila és a teje még finomabb, mint Lilaországban”
Látogatás egy tehenészeti telepen.
Amit a szarvasmarháról tudni illik. Tartási kö-
rülmények: tisztántartás, takarmányozás, fe-
jés, az állat haszna. Az állattartás mellékter-
mékeinek haszna.
Friss tej kóstolható. Joghurt, sajt vásárlására 
is van lehetőség.

„Kalandra fel!”
Kétbodonytól alig 9 km-re, 
Bánkon jól felszerelt Kaland-
park várja a látogatókat. Meg-
közelítés külön autóbusszal. 
A kirándulás összekapcsol-
ható a bányalátogatással is 
(azonos útvonalon található).

„Kovács pengeti a vasat, oly sűrűn kopogtatja”
150-200 éves kovács eszközökkel, szerszá-
mokkal, felszerelésekkel ismerkedhetnek meg 
a gyerekek, kovácsműhelyünkben (múzeum ud-
var). Itt alkalom nyílik arra, hogy minden gyer-
mek elkészíthesse saját szerencsepatkóját.
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Tájékoztató erdei iskolai modulokról
Kérem válasszon erdei iskolai programot az alábbiak közül, ha ezt megtette, mi postázzuk 
önnek a részletes modult.

1. Kísérleti program:
a) Falusi életképek, (6-7. osztályok részére),

b) Az erdő élete, (2-3. osztályok részére).

2. program:
Sok színű táj.

3. program:
Rákóczi mogyorófája. (7-8. osztályosok részére.)

4. program:
„Jó palócok és Tót atyafiak”. 
(5-6 osztályosok részére.)

5. program: Vízivilág csodavilág. 
(7-8. osztályosok részére.)

6. program: Homokköves hegyvonulat. 
(3-4. osztályosok részére.)

Rákóczi Emlékmű 
Romhány határában
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Programjai személyiség és közösségfejlesztő céllal készültek. A megélt élmények alapján 
a gyerekek kapcsolatba kerülnek az adott tájjal, az itt élőkkel és egymással. A szabadban 
töltött nap élményei, kialakítják bennük az aktív pihenés iránti igényt. Rácsodálkoznak a 
táj sokszínűségére, megtapasztalják, hogy az emberi tevékenység hogyan befolyásolja az 
élővilág változatosságát. Felmérhetik a növények fajgazdagságát. A Rákóczi hagyományok 
itt életszerűvé válnak a helyi vonatkozások megismerésével. Népi hagyományaink erősít-
hetik bennük a hazaszeretet érzését. A többnemzetiségű falu életét megismerve, segíti a 
gyermekek közötti másság elfogadását. A népi mesterségek megismertetésével a gyakorlati 
készségek kialakítására törekszünk. A szlovák és a palóc nyelvjárás nyelvészeti kutatásra is 
lehetőséget ad. A tiszta levegőjű nógrádi faluban egy hétig szinte folyamatosan vizsgálód-
hatnak, játszhatnak a gyerekek, felfrissülve mehetnek haza amellett, hogy sok ismerettel, 
készséggel gazdagodnak.

Tájékoztató erdei iskolai modulokról
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Információ
Információk a 4 épületről

1. épület: 600 négyszögöles telken, 4 szoba, konyha, társalgó, 2 fürdőszoba (3 zuhanykabin), 3 WC.
1. szoba: 8 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
2. szoba: 10 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő) szükség esetén 1 pótágy
3. szoba: 7 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
4. szoba: 3 normál heverő
Összesen: 28 fő.
Kertben: hinta, homokozó, lengő teke, bogrács, szalonnasütő.

2. épület: 250 négyszögöles telek, 5 szoba, konyha, 2 
fürdõszoba (3 zuhanykabin), 3 WC.
1. szoba: 8 ágy
2. szoba: 6 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
3. szoba: 5 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
4. szoba: 11 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő),
5. szoba: 8 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő),
Összesen 38 fő.
Kertben: hinta, homokozó, lengő teke, bogrács, 
szalonnasütő.

3. épület: 6 szoba, 2 fürdő (4 zuhanykabin), 4 WC, tár-
salgó, terasz.
1. szoba: 4 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
2. szoba: 6 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
3. szoba: 6 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
4. szoba: 7 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
5. szoba: 7 ágy (emeletes, IKEA típusú, fenyő)
Összesen: 30 fő.
Épülettel szemben park, homokozó, hinták, kispályás 
foci, szabadtéri színpad.

1. épület

2. épület

3. épület

Harkály Odú Minibolt
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Információ
4. épület: 3 különbejáratú apartman,
közös étkezőkonyhával.
1. szoba: 8 ágy+ fürdőszoba
2. szoba: 6 ágy + fürdőszoba
3. szoba: 6 ágy + fürdőszoba
Összesen: 20 fő. A konyhák felszereltek.

A négy épületben összesen 114 fő fér el.
Egyéb infrastruktúrák: Tájház, kápolna, kovács műhely, szövőház, szérűs kert (állatkert), saját kijelölt 
túraútvonalak, szabadidő park, 1000 m2-es saját halastó, csónak, vízibiciklik, fürdő medence, patak, bi-
ológiai tanösvény, kis- és nagypályás futballpálya, hintózás, lovaglás.
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Ajánlat baráti társaságoknak, családoknak, 
akik gyermekeikkel érkeznek Kétbodonyba.

Az előző oldalakon Ön olyan prog-
ramokba pillanthatott be, amelyeket 
mi elsősorban gyermekek részére 
készítettünk, de a szülők is bekap-
csolódhatnak ezekbe.
Abban az esetben, ha mégsem így 
gondolják, mert egyszerűen csak 
nyugodt pihenésre vágynak vagy 
olyan felnőtteknek való programo-
kat választanak, mint pl.: horgá-
szat, tenisz, lovaglás, focizás, bog-
rácsos ételkészítés stb… akkor mi 

vállaljuk a jelzett programok lebonyolítását, sőt ezeken túl kb. 30 féle program lehe-
tőséggel rendelkezünk gyerekek részére.

Családbarát ajánlat
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Vendégeink voltak
Budapest:
- Ady Endre Általános Iskola XX. ker.,
- Ady Endre Gimnázium,
- Áldás utcai Általános Iskola,
- Andor Ilona É - Z. Általános Iskola,
- Arany János Általános Iskola és AMI,
- Árnyas Óvoda,
- Bajza Utcai Általános Iskola,
- Bárczi Géza Általános Iskola,
- Bárczi Óvoda,
- Batthyány Lajos Általános Iskola,
- Bethlen Gábor Általános Iskola - 

Kincskereső Iskola,
- Bihari János Kultúrális Egyesület,
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi 

Általános Iskola Budaörs,
- Bocskai István Általános Iskola,
- Bocskai Óvoda,
- Bokréta Lakásotthon,
- Budai Nagy Antal Gimnázium,
- Budapesti Fasori Evangélikus 

Gimnázium,
- Budecz József Általános Iskola és 

Gimnázium,
- Centenáriumi Általános Iskola,
- Cit - Car Tánccsoport  Egyesület

- Corvinus Egyetem,
- Csillagösvény Waldorf Általános Iskola 

és AMI.,
- Csontváry Általános Iskola,
- Damus Utcai Általános Iskola,
- Danis Utcai Általános Iskola,
- Derkovits Gyula Általános Iskola,
- Diamond Hip - HopTáncsuli,
- Dr. Mező Ferenc Általános Iskola,     
- Dr.Török Béla Általános Iskola,

- Nemzetk.Dudás és Tekerős Szaktábor,
- Első Budai Általános Iskola,
- Elte Radnóti Miklós Gyakorló Iskola,
- Eötvös József Általános Iskola,
- Erzsébet Utcai Általános Iskola,
- Északi Fény Természetjáró Egyesület,
- Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola,
- Fenyves Utcai Általános Iskola,
- Fodros Utcai Általános Iskola,
- Gádor Általános Iskola,
- Geológus Csoport - Erdélyi Judit 

Szervezet,
- Harmat Általános Iskola,
- “Hazafelé” Nevelőszülői Hálózat,
- Hegedűs Géza Általános Iskola,
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Vendégeink voltak
- Hermann Ottó Általános Iskola,
- Hidegkút - Ökomenikus Általános 

Iskola,
- Humanista Fiatalok Egyesülete,
- Huncut Óvoda,
- Janikovszki Éva Általános Iskola,
- Jókai Mór Általános és Német 

Nemzetiségi Iskola,
- József Attila Általános Iskola,
- Julianna Református Általános Iskola,
- Kandó Téri Általános Iskola,
- Karate Kölyök Magánóvoda,
- Karinthy Frigyes Általános Iskola,
- Károly Róbert Általános Iskola és Ker. 

SZKI.,
- Károlyi István 12 éfv. Gimnázium,
- Kassai Utcai Általános Iskola,
- Kastélydombi Általános Iskola,
- Kempelen Farkas Gimnázium,

- Keveházi Úti Általános Iskola,
- Kispesti Koós Károly Általános Iskola,
- Kolonics György Általános Iskola,

- Kondor Béla Általános Iskola,
- Kópévár Óvoda,
- Kossuth Lajos Általános Iskola,
- Kosztolányi Dezső Általános Iskola,
- Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
- Kölcsey Ferenc Gimnázium,
- Közgazdasági Polytechnikum,
- Lauder Javne Általános Iskola,
- Megyeri Uti Általános Iskola,
- Mesevár Óvoda,
- Mókus Tagóvoda,
- Móra Ferenc Általános Iskola - Újváros 

park,
- Móra Ferenc Általános Iskola,
- Multi SE,
- Munkácsy Mihály Általános Iskola,
- Műszaki és Gazdaságtudomány 

Egyetem,
- Nádasdy Kálmán Általános Iskola,
- Német Nemzetiségi Általános Iskola,
- Nyitnikék Óvoda,
- Óbudai Harrer Pál Általános Iskola,
- Pál Apostol Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola,
- Pannónia Sacra Katolikus Általános 

Iskola,
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Vendégeink voltak
- Patrona Hungarie Általános Iskola,
- Pestlőrinci Német Nemzetiségi 

Általános Iskola,
- Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium,
- Petőfi Sándor Általános Iskola,

- Pithagorasz Általános Iskola,
- Reménység KTNy. Keresztény 

Általános Iskola,
- Remetekertvárosi Általános Iskola,
- Semmelweis Ignác HSZKI. és 

Gimnázium,
- Szabó Lőrinc KTNy. Általános Iskola 

és Gimnázium,
- Szabó Magda ANKTNy. Általános 

Iskola,
- Számítástechnikai Általános Iskola,
- Szárcsa Általános Iskola,
- Százszorszép Óvoda Tégla Utcai 

Tagóvodája,
- Széchenyi István Általános Iskola,
- Szemere Bertalan Általános Iskola és 

Gimnázium,
- Szent - Györgyi Albert Általános Iskola,
- Szent László Általános Iskola - 

Kőbánya,

- Szent László Általános Iskola,
- Szent Miklós Általános Iskola és 

Gyermekotthon,
- Szinyei Merse Pál Gimnázium,
- T.Sz. Általános Iskola - Budaörs,
- Tamási Áron Általános Iskola és NKT. 

Gimnázium,
- Tamási Áron Általános Iskola,
- Tarkabarka Óvoda - Kispest,
- Tátra Téri Általános Iskola,
- Tegyünk Együtt az Ifjúságért,
- Tomori Pál Általános Iskola,
- Újlak Utcai Általános Iskola,
- Vajk - Sziget Általános Iskola,
- Vakok Általános Iskolája és Óvodája,
- Városligeti Általános Iskola,
- Veres Pálné Gimnázium,
- Vermes Miklós Általános Iskola,
- Viola Óvoda,
- Vízivárosi Óvoda,
- Ward Mária Általános Iskola és 

Gimnázium,
- Wesley János Óvoda, Általános Iskola,
- Zrínyi Miklós Általános Iskola,
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Vendégeink voltak
 Vidék:
- Általános Iskola - Biatorbágy,
- Általános Iskola - Leányvár,
- Általános Iskola ÁMK. - Halásztelek,
- Árpád Fejedelem Általános Iskola 

- Vác 
- Bakony Természetjáró Szövetség 

- Veszprém,
- Balassi Bálint Gimnázium - 

Balassagyarmat,
- Bálint Márton Általános Iskola - 

Törökbálint,
- Bartók Béla Általános Iskola - Gyál,

- Battyány József Általános Iskola  - 
Hont,

- Bocskai István Általános Iskola - Páty,
- Bólyai János Általános Iskola - Érd,
- Boronkay György SZKI. - Vác,
- Búzaszem Iskola - Göd,
- Endresz György Általános Iskola 

- Felcsút,
- Eötvös József ÁMK. Általános Iskola 

- Diósd,
- Eötvös Lóránd Általános Iskola - 

Százhalombatta,
- Evangélikus Egyházközösség - Fót,

- Evangélikus Egyházközség - Monor,
- Fabricius József Általános Iskola 

- Veresegyház,
- Fiumei Úti Általános Iskola - Szolnok,
- Földváry Károly Általános Iskola 

- Tápióbicske,
- Földváry Károly Általános Iskola - Vác,
- Gárdonyi Géza Általános Iskola - Érd,
- Gönczi Pál Általános Iskola 

Hajdúszoboszló,
- Gördögök SE. - Szolnok,
- Gróf Apponyi Albert Általános Iskola 

- Jászberény,
- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

- Abony,
- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

- Miskolc,
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- Hajós Alfréd Általános Iskola - Gödöllő,
- Halászi Károly Általános Iskola - Ócsa,
- Hunyadi János Általános Iskola 

- Debrecen,
- Hutár Virágai Népdalkör - Pálháza,
- I. és II. számú Óvoda - Érsekvadkert,
- II Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

- Szécsény,
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskloa 

- Szolnok,
- Jakab Judit - Angol tábor - 

Veresegyház,
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

- Bugyi,
- Keresztény Fiatalok - Penc,
- Keresztény Fiatalok Társasága - Penc,
- Kiss Árpád Általános Iskola - 

Balassagyarmat,
- Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

- Kistarcsa,
- Könyves Kálmán Általános Iskola 

-  Kartal,
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

Dunakeszi,

- Kvassay Jenő Általános Iskola  - 
Őrbottyán,

- Németh Kálmán Általános Iskola - Fót,
- Németh László Általános Iskola - Göd,
- Pethe Ferenc Általános Iskola - 

Tiszavasvári,
- Petőfi Sándor Általános Iskola - Pély,
- Petőfi Sándor Általános Iskola Pécel,
- Piroskavárosi Általános Iskola - 

Csongrád,
- Pittner Dénes AM. Iskola - Péteri,
- Postástelepi Római Katolikus Plébánia 

és Egyházközség - Érd,
- Premontrei Keresztelő Szent János 

Általános Iskola  - Zsámbék,
- Rába Természetjáró Egyesület - Győr,
- Református Egyház Lelkipásztori 

Hivatal - Ács,
- Református Lelkészi Hivatal - 

Dunavarsány,
- Római Katolikus Plébánia - Dány,
- Szabó Lőrinc Általános Iskola és 

NKTNy. Iskola  - Miskolc,
- Széchenyi István Általános Iskola 

- Kerepes,

Vendégeink voltak



- 36 - 

Fejléc

- 37 - 

Vendégeink voltak
- Széchenyi István Gimnázium - 

Dunaújváros
- Széchenyi István Gimnázium - 

Dunújváros 
- Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

- Gödöllő,
- Szent Imre Katolikus Gimnázium 

- Nyíregyháza,
- Szent Imre Keresztény Általános 

Iskola és Gimnázium - 
Balassagyarmat,

- Szent István Általános Iskola - 
Dunakeszi,

- Szent László Általános Iskola - 
Csánytelek,

- Szentistvántelepi Általános Iskola - 
Budakalász,

- SZTE. Ságvári Endre Általános Iskola 
- Szeged,

- Tagiskola - Keszeg,
- Táncsics Mihály Gimnázium - Dabas,
- Thököly Imre Általános Iskola - 

Hajdúszoboszló,
- Thuolt István Általános Iskola és 

Óvoda - Monostorpályi,

- Tolnay Lajos Általános Iskola - Inács,
- Váci Mihály Általános Iskola - 

Tatabánya,
- Vak Bottyán J. Általános Iskola 

- Siófok,
- Városi Könyvtár és Intézményei 

- Szigetszentmiklós,
- Vásárhelyi Pál Általános Iskola - 

Tarnaszentmiklós,
- Vasvári Úti Általános Iskola - Ózd,
- Weöres Sándor Általános Iskola 

- Tököl,
- Zimándy Ignác Általános Iskola 

- Törökbálint,
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Rólunk írták
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Rólunk írták
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Egynapos kirándulások 
óvodásoknak iskolásoknak

Az utóbbi évek megnövekedett igényeit elégítjük ki azzal, hogy akiknek csak egy napos ki-
rándulásra van lehetőségük, azok is eljussanak Kétbodonyba. Időpontot előre kell egyeztetni 
telefonon, programokat szabadon választhatnak a prospektusból. Ezeknek a látogató cso-
portoknak is tudunk autóbuszt biztosítani az utazáshoz és étkezési lehetőséget is, de hozott 
hidegcsomaggal is megoldhatják az ebédeltetést.

Kétbodonyban csuda jó, óvodásnak ez való!

Hogy miért!

Azért, mert:
• a gyermekek hatalmas körbe kerített, bokrokkal, fákkal teli kertbe bújócskázhatnak, 

játszhatnak szabadon;
• a szomszédban található Szérűskertbe testközelbe kerülnek a haszon- és díszállatok 

sokaságával: a királyi pávával, az arany és ezüst fácánokkal;
• kézbe vehetik a madarak tojásait, simogathatják a tojásból kikelt kiscsibéket, az indiai 

selyemtyúkokat, etethetik a bárányokat és kecskegidákat, e közben megismerkedhetnek 
a madár és emlős fogalmakkal, tehát játszva tanulhatnak;

• pónikkal hintózhatnak, lovagolhatnak;
• „Természetanyó gyermekei”: az erdő, a patak, a hegy, a tó, a rét, szinte egy karnyújtás-

nyira vannak. Megérinthetik a magból kikelt kisfát, a magoncot, láthatják mekkora egy 
növendékfa és milyen óriási lesz sok-sok év múlva. A tisztáson megízlelhetik az erdei 
szamóca ízét, megszagolhatják a vadvirágok illatát, hallgathatják a „csélcsap” fűzike 
jellegzetes csattogó hangját, az erdei pintyek énekét. A patakba vízre bocsáthatják a pa-
pírcsónakokat, gyönyörködhetnek a kék szitakötőkben, a békák vízbe csobbanásában, 
egyszóval e falu apraja-nagyja várja a gyermekeket nagy szeretettel. Az idősebbje palóc 
népmesékkel, pipíske süteménnyel, pattogatott kukoricával kedveskedik. Szívesen öl-
töztetik fel az apró lányokat, csupa virág kétbodonyi népviseletbe.
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Kétbodony megközelítése

Budapestről autóbusszal 1 óra 20 perc, személyautóval 40-50 perc:  
Budapest-Vác (2/A jelzésű úton)-Rétság után a körforgalomban jobbra jelzett útirány  

Bánk-Romhány-Kétbodony (Rétságtól 10km).

Csoportos utazáshoz rendkívül kedvezményes áron autóbuszt biztosítunk 
a csoport létszámának megfelelően. Saját autóbuszaink 60, 37, 19 és 15 személyesek.

Vonattal: Bp. Keleti pu. – Hatvan –  Aszód – Nógrádkövesd,  
innen különbuszt biztosítunk a szállásig.

Saját autóbusszal érkező csoportok részére autóbusz parkírozó biztosított. 
Zárt parkolási lehetőség személyautóknak is.

Kultúrális programok Kétbodony községben

Fogathajtó bajnokság, az országos bajnokság részeként 
augusztus első szombatján kerül megrendezésre. 15-20 
fogat részvételével Heves, Nógrád, Szolnok, Pest, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei versenyzők lépnek pályára.

Augusztus utolsó szombatján ezreket vonzó gasztro-
nómiai és folklór fesztivál. Szabadtéri szilvalekvár és 
gombóc főzés, vásár. 30-40 fellépő csoport műsorát 
láthatják a színpadon.
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Életképek az erdei suliból

Rákóczi 
nyomában járunk

A kedvenceink




