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A szívesen látott vendég vendégszeretetet tanul
Már csaknem tíz éve járok Kétbodonyba. Először egy kollégámtól hallottam erről a Cserhát völgyében 

megbújó kis faluról. Amikor 2002-ben lementünk megnézni a szállást, tűzrőlpattant, jókedélyű hölggyel talál-
koztunk, ő Holes Imréné a gyerekek Julika nénije, számunkra a biztos pont, akivel jó együtt dolgozni. 

                          (A részletes írás a 2. oldalon olvasható.)

Bodajki iskolások csoportja, Taligás Ildikó pedagógus vezetésével
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 Már csaknem 
tíz éve járok Két-
bodonyba. Elő-
ször egy kollé-
gámtól hallottam 
erről a Cserhát 
völgyében meg-
bújó kis faluról. 

Amikor 2002-
ben lementünk 
megnézni a szál-
lást, tűzrőlpattant, 
jókedélyű hölgy-
gyel találkoztunk, 
ő Holes Imréné a 
gyerekek Julika 
nénije, számunk-
ra a biztos pont, 
akivel jó együtt 
dolgozni. Az évek 
során visszajáró 
vendégek lettünk 
és soha nem csa-
lódtunk. A vendég-
szeretet az öröm, amivel várnak minket mindent elárul 
a gyerekekért itt dolgozó emberek odaadásáról, em-
beri tulajdonságáról. Nem tudtunk olyat kérni Tőlük, 
amit ne teljesítettek volna, és itt meg kell említenem 
a faluban éő emberek segítőkészségét is, a barátságos 
légkört, amit számunkra teremtettek. 

A sok év alatt változatosabbnál változatosabb 
programokkal bővült a tábor kínálata, ami minden 
korosztály számára lehetőséget ad ismereteik bőví-
tésére, élményeik gazdagítására. Felsorolni is nehéz 
lenne, azokat a programokat melyek közül választha-
tunk ottlétünk alatt. 

 A foglalkozásokat tartó, szakmájukat jól isme-
rő, lelkes emberek között találhatunk tanárembereket 
éppúgy mint vadászokat, igazi művészeket vagy ha-
gyományaikra büszke kézműveseket, falusi embereket. 

Sajnos csak halvány visszfényét tudom leírni mind-
azoknak az élményeknek, melyekben a sok év alatt 
részünk lehetett. A táborozás lényege szerintem nem 
csak a pihenés, de az aktív játékos felfedezése is egy 
olyan környezetnek, ami különbözik mindennapi lak-
helyünktől, szokásaiban, természeti értékeiben, kul-
túrájában, hagyományaiban. Ezek megismerése által 
gazdagíthatjuk gyermekeink érzelmi világát, a másság 
elfogadásának képességét, ugyanakkor az egymáshoz 
tartozás, hazánk sokszínűségének megismerését is. 

Kétbodony mindezt kínálja, azok számára, akik 
igazi értékeket szeretnének átadni tanítványaiknak és 
ezt köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetővé teszik 
számunkra.

Pálinkás Zsuzsanna
Karinthy F. ÁMK Budapest

„A szívesen látott vendég vendégszeretetet tanul.”
Keleti közmondás

Vidáman telnek a napok Kétbodonyban

Az idei nyár igen szeszélyes volt. A május már forró 
nyár volt, július elejéig. Ezt könnyű volt közömbösíteni 
a fürdőmedence hűs vizével, de utána jött az esős évszak.

Rádióból hallottuk, hogy egyes táborokból a szülők 
hazavitték a gyerekeket. Jó, hogy hegyvidéken lakunk 
és nincsenek egész napos esők, a dombokról lefolyó víz 
nyomait hamar felszárítja a szél és a nap, így még a he-

gyi túrák sem maradtak el, legfeljebb helyet cseréltek. 
Nyolcvannyolc programunk közül 39-et esőben, azon-
nali váltással meg lehet valósítani.

Rugalmasság a jelszó nálunk, és akik kipróbálták, 
tudják jól, hogy ez tényleg így van.

Mandáné Terike
szabadidő szervező

Mi van, ha esik?
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Szeretettel üdvözlök minden 
kedves törzs vendég iskolát, és le-
endő vendéget. Erdei iskolánk má-
sodik hírmondója van a kezükben, 
és ezt már közösen Önökkel és az 
iskolás gyermekekkel írjuk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az írásos anyagon túl a képeket is 
vendégpedagógusaink készítették 
osztályukról, vagy táborozó cso-
portjukról. 

Sikeresen zárjuk ezt az iskola-
évet is, hiszen közel 5000 diák és 
több száz pedagógus volt a vendé-
günk.

Minden évben igyekszünk fej-
leszteni infrastruktúránkat, épp 
úgy, mint a programokat. Nyolc-
vannyolc program-modul közül új programként indult 

a bányalátogatás és nagyon sike-
resen működött. A forró nyár ked-
vence volt a szabadidő parkunk, 
benne a fürdőmedence. 

Új szolgáltatás: 1,5 km-re az 
épületeinktől fedett, melegvízű 
medence is van, ami függetleníti 
a fürdést az időjárástól.

Befejezéséhez közeledik az er-
dei iskolához tartozó 7 hektáros tó 
építése, ahol csónakázás közben 
figyelhetők meg a vizes élőhelyek 
állatai és növényei.

Tudjon meg rólunk többet a 
www.cserhatreklam.hu oldalun-
kon.

Holes Imréné
Erdei Iskola ügyv. ig.

Tisztelt Olvasó, kedves Pedagógusok! 
Kedves Gyerekek!

Ez az árnyas erdőszélen haladó útvonal könnyű 
sétát és sok-sok ismeretet nyújt a különböző korosz-
tályoknak, legyenek azok óvodások, alsó- vagy felső 
tagozatos tanulók.
Hármat egy csapásra: Országos Kék Kör

Vizek, vízpartok élővilága
Erdő élővilága

Kétbodonynál vezet az országos kék turistajelzés. A 
séta elején tájékozódunk (égtájak, környező hegyek), 
majd ismertetjük a turistajelzések jelentőségét, és 
röviden beszélünk az Országos Kék Kör útvonaláról.
Ismeretek a Malom-patakról:
• A patak fogalma, jellemzői. Vajon miért ezt a nevet 

kapta?
• Megfigyelések a mesterségesen kialakított mederről, 

ennek előnyéről, hátrányáról.
• Az ártér fogalma. Termékeny talaj (vetemé-

nyeskertek).
• A falu elhelyezkedése az áradások elleni védekezés 

miatt.
• Folyóvíz és állóvíz. A tavak keletkezése.
A patakparti tanösvény:
 Növényismeret:
• Táblácskák jelölik a víz-vízpart és az erdő 

legjellemzőbb növényeit.
• Megismerkedünk a növények részeivel, levél-

gyűjteményt készítünk, megfigyeljük a virágokat, 
terméseket.

•  Beszélünk a megismert növények jelentőségéről, 
felhasználásáról.

• Terméseket gyűjtünk, megkóstoljuk a növények 
ehető terméseit.

• Gyakoribb növények: Víz-vízpart:    Fűzfa, nyárfa, 
égerfa, nád, sás, gyékény, zöldmoszatok.

• Erdőszél: Kökény, galagonya, mogyoró, komló, 
erdei iszalag, borostyán, nagy csalán, vérehulló 
fecskefű, hamvas szeder

•  Erdő: Csertölgy, erdei fenyő, vadkörte, vadalma.
• A fa részei, a fa és a cserje közötti hasonlóságok és 

különbségek.
• Az erdő fogalma, felépítése, növényei. Természetes- 

és telepített erdők.
• Rövid séta az erdő sűrűjében.
Állatismeret:
• Mely állatokkal találkozhatunk?
• Orvosi pióca, kecskebéka, varangyok, vízi sikló, 

sok-sok madárfaj.
• Éti csiga, rovarok (cserebogár, szarvasbogár, 

futrinkák, lepkék, molnárka, csíborok, szitakötők, 
szöcskék, sáskák, tücskök, stb.).

• Megismerkedünk az állatok testfelépítésével, 
szaporodásával, fejlődésével, jelentőségéről a 
természetben.

• Meghallgatjuk az állatok hangjait. 
Gyere, és a tanösvény útvonalán ismerd meg a ter-
mészet csodáit!

PATAKPARTI TANÖSVÉNY
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Azok a gyermekcsoportok, amelyek csak egy napot 
szánnak kirándulásra, hasznosan, élményekben gaz-
dagodva tölthetik el idejüket Kétbodonyban. Délelőtt 
10 órára a budapesti csoportok is megérkeznek, és már 
kezdődhet is a vidám programok sora.

Az állatkert látogatás mindig hasznos és érdekes 
program. 

A kistarcsai Józsa Bernadett írja: 
„Nagyon-nagy élmény volt az állatkertben 

lenni, nekem legjobban az tetszett, hogy született 
egy kis mosómedve, és remélem még jövök ide.”

Ami hihetetlen, a legtöbb pedagógusnak is 
míg meg nem tapasztalja, hogy mennyire érdekes 
egy olyan tájház, ahová úgy lép be egy gyermek, 
mint aki vendégségbe érkezett egy száz éve itt 
lakó családhoz. Megismerkedik életükkel, min-
dennapjaikkal, ünnepeikkel és hétköznapjaikkal.

A túra során a patakparton, az erdő alatt járva 
pedagógusaink a  növények sokaságát mutatják be 
és válnak azok a gyermekek örökös ismerőseikké.

Délután 3-4 óráig annyi mindent lehet itt csinálni, 
hogy unatkozni nincs idő. Programjaink közül az egy 
napra látogatók is szabadon választhatnak. 

Nálunk az egy napra érkező is vendég, várunk min-
denkit szeretettel:

Holes Imréné
a kétbodonyi Erdei Iskola igazgatója

Sikeres, látogató programok

KÉK TÚRA
Erdei iskolánk egyik kihagyhatatlan programja a 

Kék túra. Érzelmi ráhangolódással indulunk a 6 km-es 
útra. Megbeszéljük, mit is jelent az útjelzés. Azt jelenti, 
hogy hazánk legszebb tájainak egyikén lépkedhetünk. 
A szépségét a gyerekek maguk fedez-
hetik fel, csak a figyelmüket kell rá-
irányítani.

Számtalan cserje, vadvirág, 
gyógynövény – amelyekről már sokat 
tanultak – tárul eléjük. Kézbe vehetik 
a vadrózsa csipkézett levelét, meg-
szagolhatják a galagonya fanyar illatú 
virágát, gyönyörködhetnek a virágzó 
somban. Körülöttünk citrom-, boglár-
ka-, rókalepkék repkednek, hangyák 
szorgoskodnak.

A felsősök ok-okozati összefüg-
gést keresnek a megtermékenyítéstől 
( egy laki, két laki) a termés beérésén, 
az új növény kifejlődéséig bezárólag. 

A fa fejlődési szakaszait is jól meg-
figyelhetjük: magonc, husáng, cse-
mete. A kifejlett fák közül a Cserhát 
őshonos fáját, a csertölgyet alaposan megismerhetik. 
Fölfelé kapaszkodva végig keressük az erdei állatok 
életjeleit: nyomokat, ürüléket, tollat, tojást, csapásokat.

A hegy gerincén meglepetés várja Őket: egy ma-
gasles, amelyre felkapaszkodva távcsővel figyelhetik a 

tájat. A tisztáson barangolva erdei szamócát csipeget-
hetnek, vaddisznótúrást kereshetnek az illatos zsálya 
és kakukkfű, vagy a sárgálló festő pipitér és a kékellő 
lenvirágok között.

Hazafelé az agyagpatkán megpihenve elmesélik él-
ményeiket, majd a szálláson feladatlapon rögzítik meg-
figyeléseiket.

Bene Ferencné
programvezető tanár
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Erdei iskolai programot, de hol?
 9 Természetesen természet közelben, mondjuk a Cserhát Erdei Iskolában. Van egy ajánlatom, legyen 
hegyes, erdős terület. Tudta, hogy Nógrád megye területének 40%-a erdősített?

 9 Legyen szép a táj! Tudta, hogy Kétbodonyon halad át ötven éve a kéktúra útvonala és hogy azóta 
turisták ezrei csodálják ezt a tájat?

 9 Érdemes egy egész napot utazni a helyszínre? - Nem biztos, hogy igen. A gyerekek rosszul tűrik a 
hosszú utazást. Nálunk Budapestről 1,5 óra alatt itt vannak, és ebéd után indulnak a programok.

 9 Van helyük, de nem tudja, hogy jutnak ide? - Nézzük a kétbodonyi verziót. A helyfoglalással 
egyidőben közöljük, hogyan olcsóbb az út, vonattal vagy busszal és az utazással nincs is több gondja, 
mert a kért időben ott áll a busz az iskola előtt, vagy a vasútállomáson.Nagyon jó a település elhe-
lyezkedése, mert Kecskemétről,  Szegedről és Tatabányáról is itt vannak a vendégek még dél előtt.

 9 Próbálja ki, egy telefonnal szállást, étkezést, programot és utazást is intézhet!

Tájak, várak, gyerekek
IV. Béla király erős kővárakat építtetett….” Elren-
delte, hogy a városokat kőfallal vegyék körül…” egy 
3.osztályos olvasókönyvből.

A Kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola különleges 
kínálata a vártúra. Karnyújtásnyira van Nógrád, Dré-
gely, Szandavár, Hollókő, és a Somoskői vár. Ezeket a 
várakat látni kell!

A Drégelyvár: a 3-4. osztályosok 
„ahá” élménye mindig ámulatba ejt. 
Eszükbe jutnak olvasmányaik a török 
időkből. Mikszáth írása: Az áruló 
jutalma. Ügyesen becsempészhető 
az irodalom. Volt olyan kolléga, aki 
az Arany János balladájából idézte 
Szondi két apródját. Nehéz elkép-
zelni a 146 hős harcost, akik 4 napig 
küzdöttek, a végsőkig, a 12 ezer főnyi 
törökkel! Elcsendesedve gondolni 
rájuk – és Szondi Györgyre, aki előtt 
még Ali „ vezír” is tisztelgett.

Nógrád vára: híres-neves volt. Kvá-
dok korából való alapokra építették újra és újra. Királyi 
várispánság volt. ( Királyi birtok volt Szandavár is!)

A tatárjárásig valószínű Nógrád vára volt az egyetlen 
erődítmény a környéken. Az Oszmán Birodalom egyik 
szandzsák-székhelye volt 50 évig, majd még egyszer 
volt török kézen 22 esztendőn át.

Izgalmas bejárni, felgyújtja a képzeletet a romfalak-
kal körülvett lakótorony maradvány, ami évszázadok 
óta ágaskodik az ég felé. Borzongató a várfalon sétálva 
lenézni a mélybe! Különleges látnivalót nyújt a táj. 
Csendben elmerengni régi dicsőségünkön, tisztelegni 
azok előtt, akik itt éltek-haltak.

Szanda vár: Régi dicsőségünk egy darabkája. Királyi 
vár 1301-ben. A török veszély idején országvédő szerepet 
kapott, akárcsak a többi vár. Határvárak, végvárak 
voltak. Különleges a romok alatt a függőlegesen álló 
andezit oszlopok sora, az omladozó falak közül tiszta 
időben a táj látványa.

Hollókői vár: Unesco világörökségek listáján szere-
pel 1987 óta. A falu élő múzeum. A vár fölötte magaso-
dik, eredeti stílusban tündököl. 130 évig tartó háborús-
kodások, portyák, ostromok színtere volt.

Évről-évre szépül, épül. Itt már könnyű elképzelni, 
hogyan élhettek a néhai harcosok, lovagok, uraságok.

Csoda-e, hogy ma is sok mesét, mondát őriznek me-
nyecske rablásról, kincset rejtő kútról.

Varga János
programvezető

Enyém a vár, tiéd a lekvár
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Madách és Mikszáth emlékek nyomában
Irodalmunk két kiemelkedő nagyságának élete és 

munkássága Nógrád megyéhez kapcsolódik. Mit ad-
tak ők megyénknek, hazánknak? Rendkívül sokat. 
Műveikkel eljuttatták hírünket a világba.

Madách Imre (1823 – 1864) egyetlen magyarországi 
emlékmúzeuma Nógrád megyében, Csesztvén talál-
ható. Az állandó kiállítás megjeleníti a Madách család 
történetét, a költő életét és korát. 1844-1853 között éle-
tének legboldogabb éveit töltötte itt. A kúria előtt áll 
még a híres hársfa, mely alatt gyakran üldögélt, s el-
mélkedett.

A hírnév és a siker az egyéni és családi tragédiákat 
követően, 1861 után következett be életében, Az ember 
tragédiája megalkotásával. Világsikert aratott művében 
saját katasztrófáján túl, a haza és az emberiség sorsára 
keresi a magyarázatot. Külön teremben láthatók a Tra-
gédiával kapcsolatos emlékek.

Mikszáth Kálmán (1847-1910) a palócia, paló-
cország, Nógrád a görbe ország elnevezések 
megalkotója, élete végéig palóc dialektusban beszélt. 
A Tót atyafiak ( 1881) és A jó palócok ( 1882) című 
novella – remekekkel országszerte ismertté vált író, sa-
ját személyén túl felkeltette az érdeklődést a palócföld 
iránt is. Műveivel világhírnévre tett szert.

Az első Mikszáth- múzeum 1954-ben Horpácson, 
az író egykori birtokán jött létre. Itt megtekinthetők az 
életútját bemutató dokumentumokon túl, a család bú-
torainak, használati tárgyainak, emlékeinek egyes da-
rabjai is. A kúria parkja természetvédelmi terület, több 
szoborral gazdagítva.

Kiemelkedő emlékhely Mohorán a Mauks kúria, 
mely Mikszáth és Mauks Ilona boldog életének em-

lékeit őrzi. Udvarán, a ma is termő 150 éves gesz-
tenyefa alatt írta Mikszáth a Különös házasság néhány 
fejezetét, és A lohinai fű című novelláját, a legenda 
szerint. A kúriával szemben áll az aprócska evangélikus 
templom, ahol másodszor is házasságot kötöttek.

Balassagyarmaton vármegyeházi dolgozó volt 
Madách Imre is, Mikszáth Kálmán is. Az épület előtt 
lévő szobraikkal, a közintézmények és utca elnevezé-
sével, emlékbizottságok működtetésével tartja életben 
a város nagy íróinak emlékét.

Tanulságos, élményteli programnak ajánlom az em-
lékhelyek meglátogatását.

Bagyinszki Ferencné
programadó tanár
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A judo japán eredetű küzdősport. Még 
a XIX. században alakította ki Jigoro 
Kano az ősi japán harcművészetből, az-
zal a céllal, hogy a japán gyerekeknek 
olyan testedzési módszert biztosítson, 
amely veszélytelen, fegyelemre, kitartás-
ra az ellenféllel szembeni tiszteletre ne-
vel. Számítása bevált. A judo jelenleg a 
világ egyik legelterjedtebb küzdősportja, 
olimpiai sportág. (És egyike azon sport-
ágaknak, ahol Magyarország jelentős 
eredményeket tud elérni a világverse-
nyeken.) A mai magyar felmérések szeri-
nt azokban az iskolákban ahol bevezetik a 
judooktatást, ugrásszerűen nő a gyerekek 
fegyelme és tanulmányi átlaga. 

Kívülálló számára az judot talán on-
nan lehet megkülönböztetni a többi önvé-
delmi sporttól, hogy itt nincsenek ütések 
és rúgások, az ellenfelet dobással kell a földre vinni. 

Klubunk a Cserhát-Lőrincz Judo Klub másodszor tart 
Kétbodonyban edzőtábort a Nógrád megyei  egyesületek 
részére. Ez remek helyszín erre a célra.  Van fedett terem 
az edzések céljára, árnyas erdei utak a futáshoz, csöndes 

falusi udvar a pihenéshez, játékhoz és nem utolsósorban 
kedves fogadókész emberek a faluban.

Remélem ez évben is sikeres lesz a táborunk, a 
gyerekek jól fogják magukat érezni és fel fogunk tudni 
készülni a szeptemberben kezdődő versenyszezonra.

Benke Csaba

Judo tábor

AKCIÓS IDŐSZAK
(IV.01-IV.30 és X.01. – X.30-ig)

ÁR: 14950.-Ft helyett – 13.000.-Ft
 9 Április a legjobb időszak az erdei iskolások számára!
 9 Tudom kedves olvasó, hogy az volt az első gondolata: ó igen, az elő- és utószezont is el akarják adni!
 9 De mielőbb kimondaná, hallgassa meg azok érveit, akik évek óta ilyenkor jönnek, kihasználva az 

árcsökkenést, hiszen a megtakarítás elég a pro-
gramokra, vagy fedezi a fél utazási költséget.

 9 A visszajárók tudják, nappal jó kiránduló idő 
van, éjjel a hegyek közelsége miatt lehűl, de 
épületeink fűthetők. Minden program megvaló-
sítható. A tavasz, ami évről-évre korábban 
érkezik, ezer csodát mutat, hasonlóan az őszhöz.

 9 A frekventált kiránduló helyeken ( Hollókő- Ipoly-
tarnóc) nincs akkora tömeg, mint májusban.

 9 A fürdés szerelmesei sem maradnak ki a jóból, 
hiszen az épülettől 1,5 km-re fedett medence áll 
rendelkezésre. 

 9 Érdemes számolni, megéri-e kipróbálni a tavaszt és az októbert?
 9 Kedvezményünk az osztálykirándulásokra is vonatkozik!
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KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
• Szívből köszönjük azon kedves pedagógusainknak, akik örömmel fogadták pedagógus-napi jókívánságunkat 

és ennek hangot is adtak.
• Köszönet azoknak, akik személyesen ajánlották kollégáiknak erdei iskolánkat.
• Köszönet a Budapesti Szabó Lőrinc Iskola diákjainak, akik szüleiket is elhozták hozzánk a nyáron, hogy 

megmutassák nekik, hol töltöttek el öt napot osztályukkal.
• Köszönet a budapesti Kandó téri Általános Iskolának, ahonnan szülőkkel együtt érkeztek egy hétvégére erdei 

iskolánkba.
• A Vízivárosi ovinak, akik évről-évre kétbodonyi hagyomány szerint nálunk pünkösdölnek.
• Köszönet törzsvendég iskoláinknak, akik évről évre hoznak csoportokat hozzánk.

Öt éves ovis vagyok, önálló táborozó
Képzeld Anya! 

“Nagyon, de nagyon jó itt, de most már fe-
jezzük be a telefonálást, mert nekem itt dolgom 
van, tudod?” - Így válaszol egy szöszke kislány 
a mama hívására, és sírásnak nyoma sincs.

Amikor 10 évvel ezelőtt megérkezett a 
Lauder Javne óvoda első csoportja, a dolgozók 
is félve figyelték, hogyan is fognak a dolgok 
működni ilyen apró gyerekeknél, és láss csodát, 
működött minden. Tudtak egyedül öltözködni, 
rendet rakni, csomagolni, kézműveskedni, és 
minden mag termő talajra hullott nálunk. Az 
oktatás játszva csodákra képes, megfogni, sza-
golni, megízlelni, kérdezni, látni, hallani, meg-
tapasztalni. Észrevétlenül került az apró koba-
kokba a sok okosság és láthatóvá vált, hogy 
anya és apa nélkül megkezdődött az önállóság, 
amire már az iskola is bátran alapozhat majd.

Voltam a voltam a kétbodonyi táborba!

Táborozási hírek!
Ebben az évben is úgy alakultak a helyfogla-

lások, hogy óvodásoktól a felnőtt korosztályig 
érkeztek vendégek. Iskolás korosztályból 
főleg művészeti táborozók, teniszezők, ter-
mészetjárók, táncosok, sportolók voltak ven-
dégeink, valamint a vándortáborozók. Fiatal 
korosztályból gólyatáborosok és hittantábo-
rosok érkeztek. 

Felnőttek legjelentősebb tábora 25 fővel 
a festőművészek tábora volt, akiket a táj 
szépsége ihletett festésre, de idén is itt volt 
a nemzetközi dudás és tekerőlantosok tábora 
is.50 - éve indult el hazánkban a Kéktúrázók 
serege a kijelölt úton amely Kétbodonyon 
halad át. Erre az országos évfordulóra érkez-
tek hozzánk bakancsos túristák is.
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A vadászok
Vadász és vadász között is van 
különbség. Az igazi vadász 
védi az állatokat, a rossz 
viszont öli őket. Amikor az 
IGAZI vadász elejt egy vadat, 
tölgyfalevéllel betakarja ahol 
a vadat éri a golyó, letérdel 
mellé, megtiszteli. A rossz 
viszont leöli az állatokat, nem 
sajnálja őket. A vadászoknak 
CSAK 20%-uk igazi, 80%-uk 
viszont úgynevezett “puskás 
ember”. Az igaziak télen ete-
tik az állatokat, gyógyítják és 
segítik. Legtöbbször kutyák-
kal vadásznak. A puskás em-
bereket orvvadásznak is nevezik. A vadászok fel tudják ismerni egy lábnyomról, hogy milyen állat, milyen nemű, 
kb. mikor jártak ott! Reméljük egyszer a 20% felmegy minimum 90%-ra!

Szabó Lőrinc Általános Iskola diákja

Az igazi vadász
“Aki tiszteli az állatokat, a növényeket, és az erdőt. Védi a természetet. Nem lövi le az állatokat, válogatás 
nélkül. Ha mégis lelő egy állatot, letérdel és megtiszteli a vadat. Mindig védi az erdőt, nem csinálja azt, amit az 
orvvadászok. Tanítja a gyerekeket az erdőről. Vizsgálja a nyomokat és okosakat mond.”

Így gondolkodik a vadászati programon való részvétel után Rohánszkiné F. Kinga egyik tanítványa a Budapesti 
Szabó Lőrinc Iskolában.

Vadászkutya bemutató az Erdei Iskola szabadidő parkjában

Mi úgy hívjuk Harkály-odú minibolt a gyerekek 
úgy, hogy Üvegtigris!

Nálunk minden együtt van ami egy jó erdei isko-
lához, vagy táborhelyhez kell. Az épületek nagy játékra 
alkalmas kertekkel, rendelkeznek. Sok színes prog-
ram modul, állatkert, tájház, tanösvény, feladatlapok, 

szabadidőpark tóval, medencével és most mindez kie-
gészült  egy minibolttal is. Jégkrém, édesség, és aján-
déktárgyak kaphatók gyermekbarát áron az ebédlőnk 
mellett-helyben.
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„Köszönet az elmúlt 5 napért!”
 Kastélydombi Általános Iskolások
(Erdei Iskolás módra, újrahasznosított papírra írták, fácántollal, sa-
ját maguk készítették, gyalogbodzából.)

„Gyermekek és a felnőttek is nagyon jól érezték magukat, csodá-
latos környezetben, kifogástalan szállást és étkezést biztosítottak.”
    Juliane Református Általános Iskola

„Írtó hamar elment az 5 nap, nagyon szívesen maradtam volna még.”
                Nagy Anett Záhony 

„Izgalmas, érdekes volt itt, nagyon sokat tanultunk.”
     Centenáriumi Általános Iskola Budapest

„Szeretnénk megköszönni a sok, szép élményt.”
                   Fekete István Általános Iskola

„A falu, ahol voltunk, csodálatos, színes vidám dolgokkal van tele. A túrák fárasztóak voltak, de sokat tanultunk 
belőle, csodálatos dolgokat fedeztünk fel. A vezetők kedvesek voltak velünk.”
         Újlak Utcai Iskola Budapest

„Tábori köszönet”
 Gyáli Óvodások, Fabricius János Általános Iskola

„Nagyon jól éreztük magunkat. Jó látni és tapasztalni, hogy 
milyen vendégszerető, és jó vendéglátó a nógrádi ember. 
Ha tehetjük, visszajövünk, és mindenkinek ajánlani fogjuk 
ezt a gyöngyszemet.”
 Kartali Általános Iskola Természetjárók tábora

„Kedves „erdei iskolát vezető csapat”!
Nagyon színvonalas programokon vettünk részt, a veze-
tők gyermekszerető, széles látókörű, jó előadó készség-
gel megáldott emberek. Ez a pár nap feltöltött gyereket, 
felnőttet egyaránt.”
Szabó Magda Kéttannyelvű Általános Iskola Budapest

„Köszönjük a gyermekek nyelvén szóló, érthető, változatos múzeumi beszámolót.”
         Bajza Utcai Általános Iskola Budapest

„Osztálykirándulásra jöttem ide Beregfürdőről, 7.osztályosokkal, nagyon élvezték a gyermekek a programokat. Sok 
örömet, sikereket kívánva az itt dolgozóknak munkájukhoz. Mindent köszönök.”
         Bagyinszki Tibor tanár

Kedves Vendéglátóink!
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Írjatok hozzá akár 5-6 versszakot is.

A legjobb dalt azzal jutalmazzuk, hogy osztályotok két nap egy éjszakát ingyenesen tölthet el nálunk, és 
ingyenesen biztosítunk 3 erdei iskolás programot is hozzá.
A II. helyezett 1 napot tölthet el itt, és két erdei iskolás programot ingyen kap az egész osztály.
A III. helyezett részére is ugyanazt a lehetőséget biztosítjuk, mint a második helyezettnek.

Folytassátok a dalt, hogy gyermekek százai tanulhassák meg itt a Kétbodonyi Erdei Iskolában.

Folytassátok az ovisok dalát!

Kétbodonyban jártunk
Május 16-tól 20-ig  a Cserhát Erdei Iskolában vol-

tunk Kétbodonyban. Ez a falucska a Cserhát lábánál 
fekszik, 37 klométerre Nagymarostól. Az ott töltött idő 
élményeit szeretném leírni.

Délután egy mini állatkertbe látogattunk el, ahol 
érdekes állatokat láttunk (páva, mosómedve, díszmada-
rak, emu, pulyka). Utána a 93 éves, világszerte ismert 
Pál Pista bácsival találkoztunk, aki furulyákat készít és 
díszít, ráadásul még magyar dudán is játszott nekünk. 

Másnap honfoglalás kori harci fegyverek és eszközök 
bemutatóját láttuk Csergery Attila közreműködésével. 
Végül megvívhattunk vele és a győzteseket lovaggá is 
ütötte.

Meglátogattuk a környék egyetlen bognármesterét, 
Urbán Kálmán bácsit, aki 86 éves és nagyon tiszteli 
szüleit és mesterségét. Utána sétakocsikázni voltunk 

(hintóval), nagyon élveztük ezt a programot. Madár 
formájú “Pipiske” sütit is sütöttünk, korongoztunk is, 
lehetett lapos- és mélytányérokat, kis kancsót készíteni.

A tájházban palóc hagyományokkal ismerkedtünk 
meg. Mindegyik program nagyon tetszett, de a legna-
gyobb sikere az éjszakai túrának volt, ahol bátorság-
próbát álltunk ki. Ez abból állt, hogy 200-300 méteren 
kellett egyedül menni a sötétben.

Minden nagyon tetszett: a programok, az ételek, a 
szállás. Mindenkinek ajánljuk ezt a helyet kirándulásra 
és erdei iskolaként is.

Köszönjük szüleinknek és tanítóinknak, hogy ott 
lehettünk!

A 4. A OSZTÁLY TANULÓI
(Idézet a Nagymarosi újságból)



Hétvégén is teltház
A legtöbb erdei  isko-

lázással foglalkozó szál-
láshely péntektől - hétfőig 
kihasználatlan, de nem Két-
bodonyban, ahol ezek a he-
lyek rendkívül keresettek a 
hétvégi kedvezmények miatt.

Érdeklődjön Ön is szívesen 
felvilágosítjuk a következő 
telefonszámokon:

06 (20) 9949-152
06 (20) 500-2910

CSERHÁT ERDEI ISKOLA, KÉTBODONY


