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BOSZTON –NEW YORK KÖZÖS TÁBOR - ÁPRILIS 25-26, 2009 
FAHNESTOCK STATE PARK, CARMEL, NY  
 
 
Az idén a táborozást a new yorki csapattal kezdtük meg, New York állam egyik 
természeti parkjában, ún. Fahnestock State Park, Carmel, NY, április 25 és 26-án. Sajnos 
nem sokan jöttek el a bosztoni csapatból, de akik eljöttek, azok nagyon jól érezték 
magunkat. Fogarasi Bea és Kristóf, Kanvasi Gitta, Fodor Karcsi, Barabási Dani, 
Fels!vályi Olga, Gyenge Adri, és én képviseltük a bosztoni csapatot.  
 
 

 
 
 
Képzeljétek olyan jó id!nk volt, hogy kint is aludhattunk a tábort"z körül, még sátor sem 
kellett. Többségünk azért a sátorban aludt, mert a matrac puhábbnak bizonyult a földnél. 
A jó élmények mellett újabb barátságok (és nemcsak Facebook barátságok) születtek.  
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Néhányan azért megjegyezték, hogy !k nem szeretik a Red Sox-ot, de úgy t"nik, hogy ez 
mégsem állt utunkba és létezik Boston - New York barátság legalábbis cserkészek között. 
 

 
 
Köszönjük szépen Pándi Árpinak a lehet!séget, hogy megismerhettük jókedv" csapatát. 
Remélem, hogy egy tradíciót indítottunk el, és többször fog a két csapat együtt táborozni.  
 

Erdei Anna, st. 
 
 
 
Adrienn naplójából: 
 
2009. április 25 – 26-án  Fels!vályi Olga jóvoltából egy kellemes tavaszi hétvégén 
bostoni cserkésztársaimmal a new- yorki csapattal táborozhattunk 
 
Ez a tábor minden szempontból az els! alkalmat jelentette számomra, mind a bostoni 
cserkésztársaimmal, mind pedig a new- yorki csapattal. 
Nagyon kedves és szeretni való csapatot ismerhettem meg. Kellemes két napot tölthettem 
velük. “Újrakezd!ként” lelkesen vetettem bele magam a feladatokba. 
Beosztásként a tábori vacsora és reggeli szakács-segéd munkakört kaptam! Azt hiszem 
(kivétel a sótlan túrós csusza!) jól megálltuk a helyünket a new- yorki lányokkal. 
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A tábor els! napján, megérkezésünkkor, mint ahogy az lenni szokott: tábort állítottunk, 
tüzifának valót indultunk keresni. Voltak, akik a tábori kapuval foglalatoskodtak. 
Mindenki tette a dolgát. 
A napot tábort"zzel és keretmesével zártuk, majd takarodó után lisztháborúval 
bombáztuk Károly Róbert h" alatvalóit.  
 
A két napos tábor második napján, vasárnap portyázni indítottuk a lelkes 
cserkésztestvéreket. Erdei Annával a becslés portyapontjánál hasznos információkkal 
ismertettük társainkat. Minden ifjonc becsülettel állta meg helyét és a feltett kérdésekre 
helyesen felelt. 
 

                                 
 
Miután mindenki sikeresen teljesítette küldetését számháborúval zártuk a napot. 
 
Zaszlólevonás és a Magyar Himnusz majd a cserkész induló eléneklése után 
elbúcsúztunk a new-yorkiaktól azzal a reménnyel, hogy hamarosan találkozunk. 
Köszönjük nektek! 
 
Gyenge Adrien, cserkész 
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KISCSERKÉSZTÁBOR –2009, MÁJUS 16-17 
GROTON, MA 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár. A lányt Ilonának hívták, a fiút 
pedig Gergelynek. Ilona kedves lány volt, de lusta és rest. # sosem akart segíteni, mert 
nem akarta bekoszolni az ! ecse-becse kezecskéit és a becse-vecse lábacskáit. Így ! 
mindig kihúzta magás a segítségadás alól. Ellenben a fiútestvére, Gergely mindig 
szolgálatra készen állt. # nem volt rest kitisztínani a kemencét, hogy mosolygós 
szendvicseket kaphassanak a kiscserkészek a  kirándulás el!tt. # segített az id!s 
embereken is és próbált ételt szerezni a kiscserkészeknek, hogy legyen vacsorájuk. 
 

 
 
De még így is a kiscserkészeknek el kellett menni szerencsét próbálni és gy"jteni élelmet.  
Útközben találkoztak egy kedves öreganyóval, aki megmutatta nekik, hogy hol 
munkálkodik a hód, és jutalmul snack-et kaptak az útra. Majd tovább menve találkoztak a 
lusta Ilonával, aki hátramaradt a báttyától, mert nem akart olyan sokat gyalogolni, hogy 
ne koszolja be a kis lábacskáit. De Ilona is azért megosztotta a kiscserkészekkel 
vagyonkáját, es hagymát adott, hogy vacsorát tudjanak f!zni a cserkészek.  
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Majd tovább menve a szomorú oroszlán idomárral találkoztak. A cserkészek próbájukat 
kiállva, krumplit kaptak jutalmul. 
 

                                       
Sok gyaloglás után eljutottak egy öregemberhez, aki megmutatta nekik, hogy hol lakik a 
hód.  

                             
 
A cserkészeknek itt egy gáton kellett átsegíteniük az id!s embert. Jutalmul pénzt kaptak. 
Ezután boldogan indultak hazafelé a kiscserkészek, tarisznyájuk telis tele f!zéshez való 
dolgokkal. Örömmel adták át !ket a házigazdának.  
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Este megint találkozhattak Ilonával és Gergellyel. Ilonát békává változtatta egy 
boszorkány, mert nem akart segíteni,  

                         
 
de Gergely jött és kiváltotta Ilonát, aki attól fogva szorgalmas lánnyá változott. 

                         
 
Itt a vége, fuss el véle! 
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VÍZITÁBOR – 2009, MÁJUS 27-28-29 
SQUAM LAKE, NH 
 
 
Ez az a tábor, amire egész évben vártunk. Beszéljenek a képek helyettem. Íme talán a  
legjobb tábor valaha a bosztoni csapat életében.  
 
 

 
 
  
Ez egy igazi vízitábor volt sok-sok próbatétellel és mindannyian helytálltak, méghozzá 
nemis akár hogyan. 
Már megérkezésünkkor kiderült, hogy itt "vérre megy a küzdelem": kiéhezett szúnyogok 
raja támadott ránk még partot sem értunk.  
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De a vezet!kön kívül a természet is kínált nekünk néhány extra próbatételt.   
Evezhettünk gyönyör" napsütésben, zuhogó es!ben és jó kis szél fúvásban is.  
 

     

 
Utána sok-sok szellemi és fizikai er!nlétet igényl! próbán estünk át, a térkép készítést!l a 
kenus gyorsasági és ügyességi versenyen keresztül az ijászaton át egészen a 
számháborúig. A gyerekek végig állták a sarat, s!t, messze hallatszott vidám éneklésük! 
A legkisebbt!l a legnagyobbig mindenki büszkén végigcsinált mindent!! 
Volt néhány emlékezetes vízbe pottyanás - többségük a vezet!k jóvoltából, mások "félre 
lépés" -b!l, stb.  
 

    
 
Hazafelé jövet mikor a tó közepén jártunk elkezdett a szél feler!södni és mire a túlpartra 
értünk már igen er!s volt, ezért a csónakháztól messzebb, a szigettel közvetlen átellenben 
kikötöttünk megpihenni. Mivel a szél nem enyhült, s!t még tovább er!södött, úgy 
döntöttünk nem szállunk újra kenuba, hanem innen a szül!k segítségével vittük vissza a 

kenukat és csomagokat a csónakházhoz.  Köszönjük a segítséget. 
  
  

             
 
 
  
 
 Jó pihenést a nyárra!! 
Tarcsa Edit, cst.              
 
 
 
 
 



FF kérdezi, hogyan 
lettek olyan tiszták a 
kenuk reggelre?

FF úgy tudja hogy a 
kiskirályok téves 
sátrakat támadtak 
vasárnap éjjel..

FF szerint jó viccek 
szálingóztak éjfél 
után a Temes-Dráva-
sátrából, méghozzá 
magyarul…

A kenu kûlönpróba titkos 
követelményei

1. Legalább 20 
szúnyogcsípés

2. Minimum 2 bicska vágás
3. Egy a következőkből

- csónakból vízbe esés
- csónak elvesztése
- csónakban elveszni

Szép lányok, meleg 
hálózsák, finom leves várta a 
vízbeesőket,  FF szerint csoda hogy 
többen nem estek be....

A tavon halottuk...
-”Balra, mondtam már hogy 
balra!”
-”Azt csinálom!”
-”Akor a másik balra...”

- // -

S. „nem én voltam” M. 
szólása csónakja eltûnése 
után:
„Ne nézetek rám, nem én 
kötöttem ki, nem is 
nyultam a kötélhez”

Talán S.M., ép ez volt a 
baj....

- // -

Az éjjeli őrség F.G. 
horkolását követte, 
miközben Májusi 
bogarakat vadászot.

- // -

Nyilazási fegyverpróbán …
G.F.- „Nem ér, még nem 
voltam kész”
G.F. „Várjatok, eltörtem 
az íjamat”
G.F. „Ez sem számit, még 
nem húztam meg és már is 
kiesett....”
G.F.  „ooops”  (miután 
sikeresen egy egész métert 
repûlt a nyíl).

Szerencsére támadás nem 
érte a szigetet

F.F. oldalaF.F. oldalaF.F. oldalaF.F. oldala



Rá se bólintva a nehéz 
logisztikai 
körûlményekre, sikerûlt 
T.E.nek megint 
elkényeztetni granolával, 
oreokal, és minden 
finomsággal a 
csapatot....  

V.I. Jelentette hogy  jövőre 
10km portya a 
táborhelyhez, na és 
most...

FF nem érti mi az a 
puncsos minyon, de 
már tudja hogy 1938 
május 3 egy borús 
péntek volt

F.F. OldalaF.F. OldalaF.F. OldalaF.F. Oldala

FF nagyon bûszke bátor cserkeszeinkre,  kik 
hazafelé evezve 40 mérföldes 
ellenszéllel és magas hullámokkal  
megkûzdöttek.

FF később tudta meg hogy profi kajakosak  
is kénytelenek voltak visszafordulni, de 
ám a mieink...

Tábor áldozatai

1 brekegő nyuszi
2 hód
429 szúnyog, 7 OFF készlet
59 szemeteszsák, és még így 

is...
....12 nedves ing, nadrág, stb.
1 korona
11 kilőtt bálna és elefánt
3 loon és E.A. hangja
1 ipod (tsyk...tsyk)

Tábori kûlöndíjak

Lassussági evezés:
Dráva és Száva (holtverseny)

Műugrás kenuból:
Tisza Örs(2x)

Térképészet:
Bodrog „de a térkép hibás” Örs.

Történelem:
„Januskám” Pannonius

Szerszámkezelés:
Dráva „Két sérûlt egy vágásból” 
Örs
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