
 

Július 25-28, 2014 New Hampshire-Vermont, Connecticut folyó 

 

Július 25. Péntek – 2 kilométer 

“Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen.” 

New York körzetből időre megérkezett mind a 26 cserkész, akik jelentkeztek a tutajtáborba; New 

Jerseyből, Washingtonból, New Yorkból, Bosztonból, és Connecticutből.  

Nagy megtiszteltetésünkre hozzánk csatlakoztak cserkészvezetők 

Felvidékről, Erdélyből, és Délvidékről, így kialakult a 30-as (maximális) 

létszám.  Ahogy megérkeztünk rögtön nekiláttunk az építkezésnek 

szorgalmasan. Minden tutajhoz járt 3 csavarhúzó, de ez mégsem volt 

elég a szorgos kezeknek. Azért hamar felépültek a tutajok, és amíg 

ebédeltünk a bérelt kenuk is megérkeztek.  A tutajokat ráraktuk a dupla 

kenukra és máris készen volt az 5 személyes tutaj. A hátizsákjainkat át 

kellett pakolnunk műanyag dobozokba, mert csak a 

legszükségesebbeket vihettük magunkkal a fedélzetre. Mint egy igazi 

matróz! Így mindennek volt elegendő helye.  

A tábornyitó ünnepség alatt cserkészegyenruhában felavattuk a 

tutajokat (Székelyföld, Szászország, Partium, Felvidék, Erdély). Minden 

tutajnak volt egy amulettje is, ami megvédi az úton a viszontagságoktól. 

Majd visszaöltöztünk matrózruhába és Bethlen Gábor kis csapata 

elindult Erdély felé a Szamos folyón, hogy visszavigye a kincseket (köztük a Magyar Koronát is!) 

Izgatottan, frissen, tele erővel eveztünk célpontunk felé a sűrű erdővel 

övezett csendes folyón, magas hegyekkel a háttérben. Mindenhol 

csendesség és nyugalom volt, alig egy idegen a közelben.  

Míg eveztünk, elindult a főzés is: rizses lecsó kolbásszal vacsorára.  

A felderítő kenu előre ment, hogy lefoglalja a szállást számunkra. Mire mi 

is odaértünk és kikötöttük a tutajokat, a vacsora is elkészült. Kicsit sok 

rizst főztünk, de nem baj, felhasználtuk másnap reggelire tejberizsnek, 

a.k.a. tejben rizsnek ☺ . 

Este a tábortűzi számok a tutaj amulettekről szóltak. Nagyon 

szórakoztatóak voltak.  



Az éjjeli őrség alatt minden rendben volt, így nyugodtan aludtunk a tutajokon. A folyó is csendesen 

álomba ringatott minket minden este. 

Július 26. Szombat – 13 kilométer 

“Maroknyi székely porlik, mint a szikla népek harcának zajló tengerén.” 

Reggel nehezen lemásztunk a tutajokról reggeli tornára, majd 

visszamásztunk rá zászlófelvonásra és elindultunk a következő célállomás 

felé. Reggelit a tutajon ettünk evezés közben. A tegnapi rizs is elfogyott! 

Útközben kaptuk a hírt, hogy Habsburg erődítmény van a folyó mentén, 

és a lopott kincseinket őrzik. Kikötöttük a tutajokat és a meredek parton a 

sűrű bokros helyen átmászva találtunk egy szép kis erdős részt, ahol 

számháborúzhattunk a Habsburgokkal. A magyarok hősiesen harcoltak, 

hogy visszaszerezzék a kincseket. Sokan mezítláb mentek át a dzsungeles 

partoldalon be az erdőbe, bokrokat átugorva, ”homerun slide”-dal a kincsekhez érve visszaszerezték 

azokat, pedig közben számháborút és farok-fogót is kellett játszaniuk. 

Ezután pihenésképpen a vízben fürödtünk, úsztunk, vagy csak napoztunk. Majd továbbindultunk, és 

evezés közben a tutajon ebédeltünk.  

Nagyon jó idő volt ma, így sokat voltunk a vízben míg eveztünk. A folyó néhány helyen olyan sekély volt, 

hogy a tutajok mellett tudtak sétálni a matrózok, és néha tolták is a tutajt, hogy gyorsan menjen. Lóerő 

helyett cserkészerőt használtunk.  Délután találkoztunk Edittel és Carolinával, hogy ételt felvételezzünk 

tőlük. Ez jól jött, mert már megettünk mindent és éhesek voltunk.  

Egy kis idő múlva elindultunk a szálláshelyünkre, miközben vacsorát főztünk a tutajon.  

A partszakasz, ahol kikötöttünk nagyon iszapos volt és az 

alacsony vízszint miatt nehéz volt a kiszállás. Mindenki 

csupa sár lett combig. Sok kapitány fedélzet pucolást 

rendelt el a matrózaik között. De azért jutott idő 

megünnepelni egy születésnapost és 2 névnapost is.  

A tábortűzhöz tutajokkal mentünk; vízitábortűz a mocsaras 

holtágon. Eredetileg vízben lett volna a tűz, de a csökkenő 

vízszint miatt sziget lett a tábortűzi helyből. A tábortűz 

történelmi témájú volt. A szórakoztató tábortűzi számok, 

amik a bátorságról, a kitartásról és a hűségről szóltak, 

kellemesen egyensúlyban voltak a tábortűz komolyságával.  

Takarodókor kiderült, hogy Tomi, a napostisztünk “eltünt”, 

így éjjeli tutajútra kellett menni, hogy megkeressük őt. Kristóf, a mocsár szörnyetege, elvarázsolta 

zombivá, és éjjeli vízbe-ugrást és más mókás jelenetet gyakoroltatott szegény Tomival.  De szerencsére, 



jó pár népdal szerenád után, vissza tudtuk kapni Tomit (mert hát a vízi szörnyetegek imádják a magyar 

népdalokat).  

Ezután a kaland után mindenki nyugodtan ment aludni és hamar mély álomba is szenderült.  

Július 27. Vasárnap – 16 kilométer 

“Ameddig élünk, magyar ajkú népek, megtörni lelkünk nem lehet soha.” 

Reggel megint jól ébredtünk. Kiderült, hogy az egyik tutaj az éjjel elúszott a legénységgel együtt amíg 

aludtak, mert nem kötötték ki jól a tutajt és az enyhe folyás elvitte őket. Szerencsére nem sodródtak túl 

messzire a folyó lassú sodrása miatt. Amikor a legénység felébredt meglepődve vették észre, hogy nincs  

sehol senki körülöttük. Szerencsére tapasztalt legények voltak; a folyó sodrásával ellenkezőleg kezdtek el 

evezni, és így hamar visszataláltak hozzánk kora reggel, amíg mi még aludtunk. 

Ébredés után az eső elkezdett esni. Gyorsan összepakoltunk és elindultunk. Útközben húztuk fel a zászlót 

reggelizés után. Közben az eső egyre erősebben kezdett esni és amikor dörögni kezdett az ég 

kikötöttünk, leszálltunk a tutajokról, hogy 

fedezékbe menjünk, mert elkezdett villámlani. 

Amikor csendesedett a vihar, kimentünk, hogy 

kihúzzuk a ponyvát a tutajokra és kimerjük 

belőlük a vizet bögrékkel és vízipisztolyokkal. A 

vihar egy-két órán keresztül tartott. Amikor 

elvonult a vihar, tutajokra ültünk és eveztünk 

tovább. A ponyvák nagyon jól kibírták az esőt.  

Délutánra a nap is kisütött és a jókedvünk is 

visszajött. Az előre megbeszélt helyen megint 

ételt felvételeztünk és átöltöztünk a 

cigányjelmezeinkbe, hogy a már török területen 

áthaladó tutajokat ne ismerjék fel a török kémek, 

ahogy a kincseket vittük vissza Erdélybe. Igazi 

roma karavánná változtak át a tutajok. Amíg 

eveztünk a törzs tutaj megtanulta a Cigány 

Himnuszt. 

A táborhely keresés igazi kaland lett. Az első hely, ahol kikötöttünk nem volt túl jó, mert nem védett jól 

az esetleges vihartól, így egy kicsit tovább mentünk, ami jó döntés volt, de kihívásokkal teli. A part magas 

és meredek volt, így létrát építettünk kötéllel ellátva, hogy mindenki könnyen fel tudjon jönni az erdőbe 

a tábortűzhöz. Igazi cserkészkedés volt: felfedezni a helyet, ahol még előtte senki sem táborozott, 

kialakítani egy lépcsőt, felfedezni a  terepet a tábortűzhöz és a vadonban tábortüzezni. Leleményesség, 

természetismeret, rögtönzés és gyakorlatias tudás az, amit kellett használnunk. 



Igazából egy szivárvány mutatta meg a táborhelyünket. A szivárvány elképesztően gyönyörű volt: a folyó 

túlpartján kezdődött és teljes ívű kört írt le, mert a víz szépen visszatükrözte a szivárványt. 

A tábortűz a cigányokról szólt. Sokat tanultunk a kultúrájukról, többek között mindenki megtanulta a 

Cigány Himnuszt. Nagyon szép. A tábortűzi számok a cigány lakodalomról, - keresztelőről és - temetésről 

szóltak. Nagyon szórakoztatóak voltak. A tábortűzi hely tökéletes volt a cigányos témájú tábortűzhöz.  

A tábortűz után 

szimbólikusan 

vízicserkészekké 

avattak minket a 

magyar vízicserkész 

szokásokhoz 

hasonlóan. Valaki 

megköszönte – a 

dícséretet és nem az 

ütést! Majd 

felsorakoztunk a 

vízben és vízi tűzijátékot néztünk Kristóf, a mocsári szörnyeteg jóvoltából.  

Közben észrevettük, hogy az egyik lány tutaj elúszott a tábortűz alatt – mert nem jól kötötték ki 

(megint…. ideje már megtanulni a csomókat rendesen). Szerencsére csak a folyó túloldalára úszott át. 

Miután visszahúztuk a tutajt, mindannyian nyugovóra tértünk. 

 

 

 

 



Július 28. Hétfő –  2O kilométer 

“Vezesdd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi, csillagösvényen.” 

 

Reggel egy kis esőre ébredtünk. Rögtön elindultunk, ahogy tudtunk, hogy ma végre célba érjünk. Ma már 

mindenki fáradt volt. Korán keltünk, útközben ettünk, mint mindig. Az eső egyre erősebben kezdett esni 

és az erős szél is feltámadt.  Szerencsére hátszél volt, így az 5cm-es eső ellenére a ponyvákkal védett 

erősen evező tutajosokat még tolta is a szél.  Délre értünk célba, 3 órával korábban, mint ahogyan 

terveztük, és addigra a Nap is 

kisütött. A fáradt csapat kidőlt a 

stégen és pihent. Később 

rendeztünk egy “forgó karavánt”, 

ahol a fiúk állomásán 

aludni/napozni lehetett, míg a 

lányok állomásán énekelni gitár 

kísérettel.  

Az ebéd is megérkezett, és 

jóllakottan nekiálltunk a tutajok 

lebontásához és elpakolásához. 

Minden hamar ment, együtt 

dolgozott a csapat, mintha 

mindannyian egy őrsben lettünk volna.  

A táborzárás és zászlólevonás 

pillanatai is eljöttek az esővel 

együtt. Díjakat is osztottunk a 

maradék műzli szeletekből és 

marshmallow-kból. Tutaj 

vándortáborunkat 

zászlólevonással zártuk.  

Csak 4 napig volt együtt a csapat 

és mégis nagyon nehéz volt az 

elválás. Igazi vagány 

cserkészkedés történt itt az első 

próba tutajtáborban. Kiálltuk a 

próbát, főként az eső próbát! 2 év múlva ugyanitt együtt és remélhetően többen! 

Erdei Anna, cst., törzs tutajkapitány 

Vámos István, cst., táborparancsnok  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2014 Körzeti tutajtábor,  Connecticut folyó, New Hampshire-Vermont közös

vizen - tutajonként

NAPIPARANCS VÁZLAT parton - tutajonként

tábortűzhely

Keretmese:  Bethlen Gábor 1619. hadjárata vezetők

Csütörtök Vasárnap Hétfő
jul. 24. jul. 27. jul. 28.

KERETMESE JELENETSzamos partján-Kihívás Követnek a habsburgok? Török hódolt terület Célunk Erdély
1. Tutajok felépitése - csapatok5. Habsburg - hírek 9. Határörökel találkozás - felvéte'Mit lehet csinálni a tutajon'
2. Futárok - Kincsláda átadás 6. Vízi csata sziget körül 1O. Roma karaván a vizen (kamu13. Tutajpróbák sziget körül
3. Disz Indulás 7. Tutaj vár épités (Maxi tutaj) 11. Törökökel találkozás-vendégl 14. Érkezés-BG fogadás
4. Ismerkedő tábortűz 8. Történelmi tábortűz - vizen 12. Roma tábortűz 15. Kincsláda átadás

Örség Éjjeli kenuzás Örség Leszerelés

7,00  torna, tisztálkodás, szemlnapos rna, tisztálkodás, szemlnapos rna, tisztálkodás, szemlnapos
Bedell Bridge State Park 5. Jelenet

8,00 880 Meadow Lane Zaszlófelvonás napos Zaszlófelvonás napos Zaszlófelvonás napos
Haverhill, NH 03765 Reggeli kapitányo Reggeli kapitányok Reggeli kapitányo

9,00 vezetők érkezése Istvan (tojás rántotta) (bundás kenyér) (tojás, kolbász)
megbeszélés evezés evezés evezés

10,00 érkezés 6. Jelenet
táborrend - napipara1. Jelenet Stonecliff Island Domos csendes óra Istvan/Aniko

11,00 tutajépités Istvan (vizi csata)
róma karaván 9. Jelenet tutajpröbák 13. Jelen

12,00 Bugbee camp felvétel Edit Orford Launch felvétel Carolina King Island
ebéd Carolina ebéd (szendvics) kapitányo ebéd (konzerv) kapitányok ebéd(szendvics) kapitányo

13,00 (bagel szendvics) pihenö pihenö pihenö
tutajépités kapitányok ének - népijáték Dori

14,00 tutaj épitmények Dori karaván épitmények Dori
(vajda hagyatéka) 1O. Jelenet

15,00 Izsák Carolina tutajtudás Istvan, Ani evezés kapitányo evezés tpk. érkezés célpontra 14. Jelen
56 Wapiti Trail (forgószinpad) Kristof,Tomi MAXI Tutaj tutajbontás Istvan

16,00 Quechee, VT  050Zaszlófelvonás - indulá2. Jelenet tutaj sportok Dori karaván Dori
Indulás 3.Jelenet (tutaj forgószinpad) táborzárás 15. Jelen

17,00 evezés kapitányok evezés kapitányo evezés kapitányok
MAXI Tutaj 7. Jelene MAXI Tutaj 11. Jelene Wilson's landing

18,00 főzés főzés főzés 108 Lyme Road (Route 10)
Hanover, NH 03755

19,00 érkezés vacsora kapitányok vacsora kapitányo vacsora kapitányok
megbeszélés (lecsó rizzsel) (leves - palacsinta) (pörkölt, krumpli)

20,00 tábortűz előkészülés Tomi tábortűz előkészülés Domos tábortűz előkészülés Tomi
film

21,00 Tábortűz - ismerkedőKristof/DoriVízi Tábortűz - történelmiTomi/DomoRoma tábortűz - vidám Norbi/David/Tunde
4. Jelenet 8. jelenet 12. jelenet

22,00 Ima,takarodo Ima,zászlolevonás Ima,zászlolevonás Ima,zászlolevonás
 takarodó takarodó takarodó

23,00
őrség Tomi Éjjeli kenuzás Kristof őrség Domos

Napost V. István F. Domos

Jelszó Ki tudja merre, merre visz a végzet, Maroknyi székely porlik, mint a szikla Ameddig élünk, magyar ajkú népek, Vezesd még egyszer győzelemre népe

Göröngyös úton, sötét éjjelen. Népek harcának zajló tengerén. Megtörni lelkünk nem lehet soha; Csaba királyfi, csillagösvényen. 

Elsősegély Dartmouth-Hitchcock
Med Center (603) 650-5000

T. Anikó

Péntek Szombat
jul. 25. jul. 26.

V. Tomi F. Kristof


