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A mainz-i cserkészek 30 éves jubileumi ünnepsége - 2015. november 7. 
/Mainz/ 

 

A 88. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainzban 30 évvel ezelőtt alakult. A 
csapatjubileumi ünnepségre és az ezt követő táncházra 2015. november 7-én került 
sor az Olasz Katolikus Misszióban, Mainzban. 
 
A cserkészjubileum közös kávézással 
kezdődött, ahol néhány "ősi" mainzi 
cserkészvezető is megjelent. Az ezt 
követő ünnepi műsor - "30 év - 30 
emlék" címszó alatt a harminc esztendő 
csúcspontjait, számos adomát, örsi 
indulókat, kedvenc csatakiáltásokat, 
tábortűzi számokat kívánta bemutatni. 
Az előadóterem "muzeális" feldíszítése a 
"régi szép idők" hangulatát idézte elő, a 
cserkészek, kiscserkészek, vezetők és   

                                   (Régen…) 

felnőtt cserkészek vidám szereplése a jelenkor lendületét, az ünnepélyes keretek 
közt zajló csapatátadás pedig jelezte: a jövő megkezdődött.  

17 éves csapatparancsnoksága után Brauchler Jutka köszönetet mondott eddigi 
segítőinek, majd utódjának, Barcsay Ádámnak, adta át a csapat vezetését. 

 

(…és 2015-ben) 

Szép szóban, virágcsokorban, s könnycseppben nem 
is volt hiány... 

 

/Beszámoló, képek: Ifj. Barcsay Ákos/ 
 



A mainz-i cserkészek 30 éves jubileumi ünnepsége          KARAKAS ZOLTÁN (KCsP Frankfurt, 2015/2016) 

Az esti mulatság hangulatát ezek után nem kellet megalapozni... A táncházat a 
frankfurti Cifra Egyesület tánctanárai, Klementné Kecskeméti Bea és Klement 
Nándor vezette. 

 

 

 

 
 

A zenekar is élvonalbeli zenészekből állt, a kiváló vonós banda mellett felhangzott a 
dudaszó is…! 
(Bal alsó kép: Turai András, Herbert Schneider "Kaktusz" (prímások), Bartha Ágoston (brácsa, 
tekerő), Szabó Iván (bőgős),.. és a táncházakból nem hiányozható dudás (jobb alsó kép), ezúttal, 
Karakas Zoltán…) 
 

 

 
 

A Kárpát-medence magyarok lakta tájegységeinek zenei és táncos kultúrája kézzel 
fogható volt a teremben. A vacsora után a pesti ínyenc táncházakban is irigylésre 
méltó legényeseknek tapsolt a közönség a frankfurti cserkész-táncosok jóvoltából: 
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Az esti, tetőfokára hágott hangulat emelkedettségét mi sem jellemzi jobban, mint 
hogy a legendás tánc virtuozitását mindig is szerényen eltitkoló dudás is… 
…táncra perdült… 
 

 
 
 

 


