KUKKANTÓ
Kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola és óvoda hírmondója

15 éve az iskolák szolgálatában
Szeretettel köszöntöm Önöket Erdei iskolai hírmondónk első számának megjelenése alkalmából.
Az újság célja az, hogy tájékoztassuk kedves iskoláinkat az itt történt eseményekről, fejlesztésekről, programlehetőségekről. Szeretnénk, ha a továbbiakban közösen írnánk a lapot, hogy véleményüket elmondhassák Önök
is, és a vendég gyermekek is...
(A részletes írás a 2. oldalon olvasható.)
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AKCIÓ - Ó - Ó!!!!!
Részletek a 2. oldalon

Tisztelt Olvasó! Kedves Pedagógusok!
Szeretettel köszöntöm Önöket Erdei iskolai hírmondónk első számának megjelenése alkalmából.
Az újság célja az, hogy tájékoztassuk kedves iskoláinkat az itt történt eseményekről, fejlesztésekről, programlehetőségekről. Szeretnénk, ha a továbbiakban közösen írnánk a lapot, hogy véleményüket elmondhassák Önök is, és a vendég gyermekek is.
Kétbodony: mára gyerekek ezrei őrzik szép emlékként a település nevét, hiszen 1995-től fogadunk erdei
iskola, táborozás vagy osztálykirándulás céljából érkezőket. Minősített erdei iskolás programokat 10 éve
szolgáltatunk korcsoportonként iskolásoknak és óvodásoknak egyaránt. Játszva tanulni, mesélve okosodni, ó ez sokkal csodásabb dolog, mint az iskolapadban,
- mondják a gyerekvendégek, és hogy biztos, hogy így
is van azt bizonyítják azok a kirándulások, amelyeket
ők kezdeményeznek a családban, hogy újra itt legyenek, és megmutassák szülőknek, testvéreknek kedves
emlékeik színhelyét. 10 év hosszú idő, ami alatt folyamatosan dolgoztunk, hogy többet, jobbat nyújthassunk az iskoláknak.
Kiváló programvezetőink elvarázsolják a csoportokat, a foglalkozások sikerét a 98%-on kitöltött tesztlapok igazolják.
Minden
együtt van,
ami szükségeltetik: hegyek, erdők,
patakok, tavak,
állatok, mezők.
Itt a néprajz,
és a hagyományok még
nem meseként, hanem
valóságként
élnek. Saját
tájház, mely-

AKCIÓ!

AKCIÓ!

nek udvarán májfa állítás, vagy szüret részesei is lehetnek, továbbá bognárműhely (amiből az országban
is kevés van) várak, a történelem nagy tudói, Nógrád,
Drégely, Hollókő, Szanda.
A falu határában zajlott Rákóczi Fejedelem 1710-es
csatája. Itt történelmet tanulni kézenfekvő és egyszerű.
Olyan nagy írók nyomában járunk, mint Balassi, Madách, Mikszáth.
Gyönyörködhetünk Glatz Oszkár világszép képeiben, vagy ámulhatunk a magyar Afrika múzeumban
járva. Csodálhatunk kultikus helyeket, templomokat és
sztupát. Főzhetnek palóc ételt, süthetnek kemencébe,
és csoda érdekes a honfoglalás-kori fegyverek bemutatója is, főleg, ha a fegyvereket a gyermekek maguk is
kipróbálhatják.
Vendégeink 70%-át visszajáró iskolák adják, és ez
sokat elárul rólunk, ezek szerint érdemes visszajönni
hozzánk. Évente újabbnál- újabb akciókkal lepjük meg
törzsvendég iskoláinkat, ezt Önök is tapasztalhatták, és
igénybe is vették. Szeretettel várjuk Önöket Erdei Iskolánkba.
Sikeres tanévet, minden kedves ismerősünknek erőt
és egészséget kívánunk, legyen méltó a megbecsülésük, csodaszép hivatásukhoz.
Holes Imréné
Erdei Iskola ügyv. ig.

AKCIÓ!

AKCIÓ!

A 10 éves évfordulóra 10 iskolát azzal lepünk meg, 5 nap 4 éjszakás itt tartózkodás esetén, hogy szállásköltségükből 10% kedvezményt adunk. A nyertesek a jelentkezés sorrendjébe kerülnek elbírálásra.
Újabb 10 iskola pedig 5% kedvezményt kap. Az óra indul, legyenek Önök az elsők. A kedvezmény
iskolákra vonatkozik, tehát ha egy iskolából 3 vagy 4 osztály érkezik, az akció végéig, minden osztály
megkapja ezt a kedvezményt. Szeretném hangsúlyozni, ha a kedvezményt csakis törzsvendég iskoláink
vehetik igénybe. Ne felejtse el, összesen 20 iskola lehet nyerő nálunk, várjuk Önöket szeretettel.
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Látni, hallani, megtapasztalni
Az Erdei Iskolában ez a hármas vezérelv érvényesül. Sok csoporttal találkoztam, óvodásokkal, alsó-és
felső tagozatosokkal. Öröm volt. Érdeklődés, nyitottság jellemezte őket. A kétbodonyi Erdei Iskola a Cserhát lankái között, sok érdekeset kínál. Nagyon jó a
tanösvény, ami olyan látnivalókat nyújt, ami a tananyaghoz kapcsolódik. Felfedezzük milyen élőlények élnek a talaj, cserje, lombkoronaszinten kora tavasztól késő őszig. Izgalmas végig menni, vizsgálódni, élvezet belenyúlni a patak és tó vizébe, hallgatózni, megállni a szépen művelt kerteknél, ismerkedni a
konyhakerti növényekkel. Olykor elámulok, mennyire nem ismerik a gyerekek a sárgarépát, mákot, bordésre. Önálló programokat is szervezhetnek, túrákat,
rövid sétákat: annyi szépség rejtőzik a Cserhát lankái
között.
Sok élményem közül befejezésül egyet közlök:
A kisállatkerttel ismerkedünk, az emuk illegetik magukat, ott virgonckodott a kicsinyük is. A szülők, hol
szelíden, hol durvábban nevelték, terelgették. Sára nézte, nézte. Már indultunk hazafelé, amikor hozzám furakodott és kerek szemmel kérdezte: „Most már csak az
nem értem, hogy megy be a kisemu a tojásba?”
Varga János
programvezető tanár
sót, ahogy leveleikkel bólogatnak. Csodás felfedezés
tanúja vagyok, mindig megérdeklődöm a tanító kollegáktól, az észrevételeiket, csupa pozitív visszajelzést
kapok. Rajzszakos tanárként az alkotás öröme nekem
ismerős, ezt adom tovább a gyermekeknek. Rengeteg
magféle van, amiből képeket is készíthetnek, néhány
technikai fogást, ha mutatok, máris szárnyal a fantázia, és remek munkák születnek. Az ilyen elfoglaltsággal fejlődik egész személyiségük, emlékezet, képzelet, figyelem, finom motorika. A kétbodonyi Erdei
Iskolában kisállatkert is van. Megunhatatlan, bevallom, nekem is. Állandóan bővül, gazdagodik állatvilága. Míg a tanösvényen a tótúrán, vadon élő állatokat figyelünk meg, itt azokat amelyről az ember gondoskodik. Nagy öröm látni az állatokat kicsinyeikkel,
a kecskegidák virgonckodását órákig képesek lennének nézni. Megtapasztalják, mihez nyúlhatnak, hogyan kell hozzájuk viszonyulni, lehet-e őket simogatni. Többféle fácán és egyéb érdekes madár között felbukkan az emucsalád, a vidám fáradhatatlan mosómedvék, a kedves őz, de a harcias őzbak is.
Az Erdei Iskolát itt Kétbodonyban úgy álmodták
meg, hogy itt minden a gyermekekért van. A szálláshelyre vissza lehet vonulni, nem zavarják a gyermekek
egymást, van lehetőség nagy játszásra, focizásra, fürTelefon: 06 (20) 9949-152 ~ E-mail: csprint@enternet.hu ~ www.cserhatreklam.hu
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„Aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője sem”
Tapasztalt idősek mondják: aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője sem. A rohanó világban nincs
ideje a családnak a múlttal való foglalkozásra, közösségek építésére. Jó gyakorló terep lehet erre az erdei
iskola. Kétbodonyban még élnek a hagyományok, és
az erdei iskola ideális körülmények között működik.
Jó adottságai, és a környezetében lévő remek lehetőségek megfelelő összeválogatásával több napos komplex programsorozat részesei lehetnek az erdei iskolások és a táborozók. A Tájházban 100-150 évvel ezelőtti tárgyakat, bútorokat, ruházatot mezőgazdasági és borászati eszközöket tudunk bemutatni. Lehetőség nyílik
a falu történelmének a régi palóc szokások és hiedelmek, hagyományok életvitel, munkára nevelés módszereivel való megismerkedésre. Programokat az életkori sajátosságokhoz igazítjuk. Közös beszélgetéseket folytatunk,
ahol mód nyílik a tanulók régebben szerzett ismereteinek felfrissítésére, párhuzamok vonására, és különbözőségek megállapítására is. Építkezünk a hon-és népismeret tantárgyakban tanultakra. Az általános iskolásokkal való foglalkozás élmény számomra. Ők mindent hallani, látni, utánozni, megérteni akarnak. Boldogan emlegetik nagyszüleik, dédszüleik
körében a népi kultúráról szerzett tapasztalataikat. Úgy vélem a múlt ismertetésével őket lehet leginkább inspirálni a jövőért való fáradozásra, áldozat vállalásra.
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A tájbeli programokhoz szervesen kapcsolható a
kerti, szántóföldi növényekkel való ismerkedés. A felső
tagozatos és középiskolás diákok számára párját ritkító
lehetőséget nyújt 20 km-es távon belül Mikszáth, Madách, Balassi irodalmi emlékhelyek látogathatósága.
Vallásos érdeklődésű személyek számára a helyi műemlék evangélikus templom, a balassagyarmati római katolikus templom, a zsidó temető, Becskán a
buddhista sztúpa megtekintése nagy élmény lehet.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom a gazdag programválasztékú kétbodonyi Erdei Iskolát.
Bagyinszki Ferencné
programvezető tanár
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Harmónia a természettel
Kétbodony az ország egyik legszebb települése, ahol csend, harmónia veszi körbe azt aki idelátogat.
Harmónia a természettel, harmónia
az itt élő emberekkel.
Amire egy gyermeknek szüksége van: a szabadság, a játék, a túra,
a mese, a kézműves foglalkozások:
sütés, főzés, ősi népzene, zenés tábortűz, és számos más foglalkozás,
itt mindet megtalálja, amit az iskolában elméletben megtanult, módja
van arra, hogy gyakorlatban alkalmazza.
Az állatkerti séta során, nemcsak
érzelmileg érinti meg a sok, kedves
állat látványa, hanem mélyíti a róluk szerzett ismereteket is. Az erdei
túra során a növények sokszínűségével találkozik, amit
az erdő szintjeiről tanult, beazonosíthatja a valóságban.
Az erdő sűrűjébe behatolva, elsősorban érzékszerveivel ismerheti meg az erdőt: illatok, hangok, fényhatások. Keressük az erdő lakóit. A 4.osztályosok az erdőműveléssel, annak fontosságával ismerkedhetnek meg.
Valamennyi túra fontos feladata, hogy tudatosan védjük, óvjuk környezetünket. A vízparti sétán megismerhetik a Malom-patakot, és a tavakban élő állatokat, víz-

parti növényeket. Kézműves foglalkozások közül szívesen választják a csuhézást, miközben készülnek a munkadarabok, gyakorolják a felezést, harmadolást, csomókötést, közben meséket hallanak régi időkről, kukorica
fosztásról, morzsolásról. Visszatérő vendégeink szerint,
aki egyszer ellátogat hozzánk, örökre szívébe zárja ezt a
helyet.

Telefon: 06 (20) 9949-152 ~ E-mail: csprint@enternet.hu ~ www.cserhatreklam.hu

Bene Ferencné
programvezető tanár
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„Ketten az erdőben” – vadászati program
Ha ezt a programot választják, betekintést nyerhetnek a vadászok különleges emberiséggel egyidős kultúrájába. Az együtt töltött néhány órában főszerepet
kap a vadászkutya, és a vadász különleges kapcsolata. A gyermekek megismerkedhetnek a kutyaidomítás alapjaival, láthatják a vadászkutyát cserkelő illetve vízi munka közben. Mindezt természetesen barátságos, gyerekekhez szokott, jól képzett kutyával. A túra
során a vad természetes élőhelyén sajátítják el a gyerekek a nyomolvasás alapjait, a vadismeret és a vadászati módok elméleti tudnivalóit. A program végén lehetőség nyílik különböző trófeák megtekintésére, és közelebbről megvizsgálhatunk egy vadász lőfegyvert is.

Zenés tábortűz
A búcsúest elmaradhatatlan kelléke a tábortűz, az
éneklés és a vidámság. Éppen ezért bátran ajánlhatjuk
Önöknek Erdei Iskolán egyik legnépszerűbb programját. De mi is kell a jó tábortűzhöz? Kell egy jó csapat,
lobogó tűz, tábortűzi és drámajátékok, egy gitár és természetesen sok-sok ének. Mindez megfűszerezve jókedvvel, és tíz éves tapasztalattal. A program összetétele követi az életkori sajátosságokat.
Molnár András
programvezető tanár

Megismerem a természetet
“Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel.” (John Muir)
Az iskolai foglalkozásokkal egyenrangú a természet
közvetlen megismerése: a terepmunka.
Ennek egyik formája az erdei iskola.
A Kétbodonyi Erdei Iskolában képzett, a programok
szervezésére és lebonyolítására felkészült szakemberek, szakmailag megfelelő minőségű és
felszereltségű létesítmények, jól kidolgozott programok állnak
az érdeklődők rendelkezésére.
Mit kapnak nálunk
a természet megismerése és megvédése érdekében a
különböző túraútvonalak (Országos Kék Túra egy szakasza, erdőismeret, vízparti életközösségek, stb.) bejárásakor:
• Lehetővé tesszük a természet élményszerű felfedezését, megismerését és megszeretését.
• Megismerkedünk földrajzi környezetünkkel.
• Az élőlényeket a valós élőhelyükön tanulmá6

•
•
•
•
•

nyozzuk.
Összefüggéseket keresünk a természet jelenségei között.
Természetkímélő viselkedésre nevelünk.
Fokozzuk a szabadban tartózkodás és mozgás
igényét.
A természet tisztántartására nevelünk.
A természetben való csendre nevelünk.
Cserhát Erdei Iskola ~ Kétbodony, Jókai u. 4.

Megismerem a környező várakat
A várak általában gyönyörű földrajzi környezetben,
szép kilátást nyújtóhegyormokon, árnyas erdők fölé
magasodó sziklabérceken dacolnak az idő múlásával,
felkeresésük különleges élményt nyújt.
A Kétbodonyi Erdei Iskola négy várhoz szervez túrákat:
• Nógrád vára
• Drágely vár
• Hollókő vára
• Szandavár
A várak felkeresése során játékos, romantikus módszereket alkalmazunk.
Föbb témáink várlátogatáskor:
• Általános tudnivalók a várakról.
• A magyarországi várépítés története.
• Harc a törökökkel.

•
•
•
•

A vár szerkezetének, a még láthat részeinek
megismerése, bejárása.
A vár-harcok hősei (esetleges emlékhelyek meglátogatása).
Legendásk.
Irodalmi és művészeti kapcsolatok.
Antal Gusztáv
programvezető tanár

Szondy sírja

Új tanév, új feladatok, új kérdések
Hová menjünk erdei iskolába vagy osztálykirándulásra? Például Kétbodonyba. De miért éppen oda? Ezt
kérdeztük meg visszajáró iskoláink tanáraitól.
• mert egyszerű a dolgom, egy telefonnal elintézek szállást , étkezést, utazást,
• mert első perctől az utolsóig számíthatok az itt
dolgozók segítségére,
• mert a programok remek szervezéssel épülnek
egymásra, és az elvárható maximumot adják
• mert jól megközelíthető, gyors, kényelmes az
utazás,
• mert 4 osztállyal érkeztünk iskolánkból, mégsem zavartuk egymás köreit, mindenkinek saját
háza kertje volt, de közös rendezvény megtartására is volt lehetőségünk. Szabadtéren és teremben is. Esős időben azonnal programokat váltanak, így észre sem vettünk egy néhány órás esőt.

•
•

•

mert minimális előleget kértek, ami nem jelentett nagyobb megterhelést a szülőknek,
mert a programhelyszínek közel vannak, nem
kell órákat gyalogolni, vagy utazni, biztonságos,
tiszta és virágos üdülő faluban van az erdei iskola.
mert, ha egészségügyi problémánk van egy gyermekorvos, és két felnőtt háziorvos tud segíteni.

Telefon: 06 (20) 9949-152 ~ E-mail: csprint@enternet.hu ~ www.cserhatreklam.hu
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77 erdei iskolai program modul közül
választhatja ki az önnek megfelelőt
•
•
•
•
•

Biológia 11 program modul
Földrajz 4 program modul
Helytörténet 14 program modul
Irodalom 4 program modul
Történelem 4 program modul

•
•
•
•
•

Új modulok: 12
kiemelt program: 2
gyalogtúrák 5
kézművesség 8
egyéb 6

A modulokhoz feladatlapokat biztosítunk, mellyel ellenőrizhető a megszerzett tudás. Kérje részletes, ingyenes katalógusunkat, vagy tájékozódjon a www.cserhatreklam.hu oldalon.

Az elmúlt tanév legsikeresebb programmoduljai
1. Új programként szerepelt, de nagyon bevált, rendkívül érdekes a korhű ruhákban megtartott fegyverek
bemutatója, ahol megismerkednek az íj, csatacsillag,
harci bárd, lándzsa használatával.
2. Megunhatatlannak tűnik, folyamatos siker a saját
kisállatkert lovaglással, hintózással.
3. A 4 tó és patak mentén vezetett biológiai programok,
és éjszakai túrák.
4. Nagy az érdeklődés az ipolytarnóci ősleletek felkeresése iránt, ahol az évmilliókat átélt mocsári ciprusok látványán túl 4 dimenziós mozielőadások, repítik vissza a gyerekeket a földtörténet 30 millió évvel
ezelőtti korszakába.
5.Ámulatba ejtett minden csoportot az Afrikai a nógrádi dombok között új programunk is.

VALAMENNYI PROGRAMUNKRÓL
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁST TALÁL A
www.cserhatreklam.hu
weboldalon.

Kérje ingyenes prospektusunkat telefonon:
06-20/9949-152
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Rólunk írták:
Emlékkönyveink évről-évre megtelnek elismerő sorokkal, ezekből idézünk:
„ A légkör, amelyet az itt dolgozók teremtenek, Vass Albert szavait jutatják eszembe: „Mert a világ nem arra
való, hogy hasznot hozzon valakinek, a világ arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen”
Karinthy ÁMK – Budapest.
„Köszönünk mindent, még visszatérünk, nemcsak a gyerekek, mi tanárok is nagyon élveztük az ittlétet!”
- magyar- Angol Iskola Budapest
„ A kétbodonyi egy igazi erdei iskola, ahol sokat lehet tanulni.”
Eötvös Általános Iskola Bp.
„Csodálatos dolog, hogy a ovisoktól a gimnazistákig minden szinten közel tudnak kerülni a gyerekekhez.”
Református Általános Iskola
„Mindent köszönünk, újra és újra visszatérünk”
Piros Iskola Bp.
„Sok újat tanultunk, különleges ajándékként visszük haza a kétbodonyi emlékeket!”
Vakok Általános Iskolája Bp.
„Élmény volt nálatok tanulni!”
Elte Gyakorló Ált.Isk.Bp.
„Palóc nyelvből igazi ízelítőt is kaptunk”
Lauder Általános Iskola Bp.
„Sok helyen jártunk az országban, de amit itt tapasztaltunk felülmúl mindent, ilyennek képzelem el az erdei iskolát, ez így érték. Szeretettel közvetített tudás anyagot vihettünk haza.”
Kastélydombi Általános Iskola
„Másodszor jöttünk, de töretlen pedagógiai lelkesedést tapasztaltunk”
Nádasdi Általános Iskola Budapest
„Nálunk elnyerték a kiváló Erdei iskola címet.”
Baross Gábor Ált.Iskola
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A nyár a táborozóké
Évről-évre megtelnek épületeink vidám táborozó
csapatokkal. Színes és változatos a vakáció velük. Az
Északi- Középhegység klímája még a forró nyári napokon is hűvösebb a városi levegőnél. Üdítő az új fürdőmedence vize is. A szabadidő park, ahol a medence
is található önmagában is gyönyörű természeti látvány,
patakokkal, tóval, romantikus fahidakkal, kerti lakkal.
• Egyre több néptáncos érkezik hozzánk, hiszen
minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeres legyen
a táborunk. Záró esti rendezvényük mindig nagy
érdeklődés mellett zajlik a településen.
• Új színfolt visszatérő táborozók a hip-hop táncosok, kedves fáradhatatlan csoport, akiket mindig
szívesen várunk vissza,
• Micsoda elegancia és élet a latin táncosok táborába. Osztatlan sikerű bemutatóikról nem is
szólva,
• Tenisztáborosainkat néhány méterre a szállástól
olcsó teniszpálya használati lehetőség, számtalan kikapcsolódást szolgáló program várja.
• Foci táborosaink nyáron és téli szünetben is érkeznek neves futball kluboktól és iskoláktól. Részükre kis és nagy focipálya is biztosított.
• Kézilabdás tábor kényelmes szálláshelyek, nagyon jó edzőterep és tornaterem várja őket
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Évről-évre itt kerül megrendezésre a nemzetközi
dudás és tekerőlantos tábor, amit országos hírű
népzenészek vezetnek. Vendégek érkeznek ÚjZélandról, Ukrajnából, Amerikából, Belgiumból, Romániából, és Szlovákiából és Írországból is.
Táboroztak nálunk ütőhangszeresek, fúvósok, és
dzsessz zenészek is.
Rendkívül sikeres volt 40-50 fős részvétellel a
dzsúdó tábor is.
Sátor sátor hátán – a természetjárók kedvenc
szálláshelye, hiszen a kéktúra útvonalán van. De
csillagtúrák kiindulási helyeként is szolgálnak a
kétbodonyi turistaházak.
Kerékpárosok Mekkája, hiszen hiszen terepviszonyaink árnyas és kevésbé forgalmas hegyi útvonalaink igazán alkalmassá teszik Kétbodonyt
táborhelyként.
Évek óta nagy sikerrel bonyolítjuk a gimnáziumi, főiskolai, egyetemi gólyatáborokat.
120 személyes nagyterem, 20-30 személyes kistermek biztosítják a zavartalan foglalkozási lehetőségeket. Kikapcsolódásként ők is számtalan
programlehetőségből választhatnak.

Cserhát Erdei Iskola ~ Kétbodony, Jókai u. 4.

Kapcsolódó infrastruktúrák és fejlesztési tervek
Vendégeinket hat darab kertes vendégházba tudjuk
elhelyezni, egész évben nyitva tartanak, fűthetőek.
Nálunk a fűtési szezon nem a naptárhoz, hanem a
hőmérséklethez igazodik, ezért jönnek csoportok márciustól-decemberig. 2009-ben 11. 000 vendégéjszakát
töltöttek el Kétbodonyban.
A cég saját tulajdonát képezi az állatkert, a tájház,
ahol 9 helyiségben életszerű kiállításon mutatjuk be
100-150 éves kincseinket.
Biológiai tanösvényünk is van, melyhez vezető füzetet biztosítunk. Szabadidő park, gyönyörű természeti
környezetben tó és medence található, a fürdőmedence
tengeri sós, vízforgató berendezéssel rendelkezik, vendégeink számára használata díjtalan.

Kis és nagypályás futballpálya, díjtalan használat.
Teniszpálya, jelenlegi óradíja 500.-Ft/óra.
Lovas istálló, 4póniló, 4hátasló, hintózási, lovaglási lehetőség.
Működő 110 éves bognárműhely, ahol a kocsigyártás fortélyait ismerheti meg.
Szabadtéri színpad 50 személyes, 120 személyes
nagyterem és színpad. Ez évi újdonságunk: elkészült
az új nagy játszótér, és a palóc kemencénk, ahol tejfölös, sajtos kenyérlángost sütünk a csoportoknak.
Folyamatban lévő fejlesztés 4 hektáros tó épül,
amely ez évben elkészül, ahol csónakázásra, horgászásra, vízi biciklizésre és egyéb vízi sportokra is lehetőség nyílik.
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Térkép

