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Hiszek! 

A kevesek egymásba tett kezében, 

A testvérszóban, a bajtársmarokban, 

Az érben, mely patak lesz és folyó, 

És halott tengerbe életet zuhant, 

A Szépségben, hogy szebb és édesebb, 

 

A rútnál, és szürkét széppé tehet. 

A tiszta vízben, hogy sodorni tud, 

És ragadóbb a szennyvíz áradásnál. 

A vízözönben, szeretetözönben, 

Jóság-galambban, lélek-Ararátban. 

 

(Sík Sándor, A megyeri hitvallás, 1926; részlet) 

 

 

 

50 éves a 84-es sz. Lehel vezér cserkészcsapatunk  

 

Kedves Cserkészünk, kedves Cserkészbarátunk, kedves Cserkeszszülők! 

 

Téged is illett ez a meghívó, ez az ünnepség, hiszen te is része vagy a csapatunknak és a 

csapatunk történelmének. Mert: Aki egyszer cserkész, az élete végéig az is marad. 

Valamilyen módon te is segítettél a cserkészcsaládunk megmaradásában, hozzátettél a sok 

sok élményhez és a jókedvű beszélgetésekhez. Ezért hát pillantsunk közösen vissza, 

emlékezzünk és ünnepeljünk. Nagy szeretettel hívunk tehát meg Téged és Hozzátartozóidat 

a csapatjubileumi összejövetelünkre! Gondoljunk vissza a szép múltra és alapozzuk meg a 

sikeres jövőt. 

 

A napot ünnepi műsorral, fényképkiállítással, teázással, beszélgetéssel, egy finom közös 

vacsorával és este táncházzal fogjuk tölteni. Sok jó program és meglepetés vár rátok! 

 

 

 



 www.lehel-cserkesz.de 

  

 

Ezt kérjük tőled: 

 

• Ha van, akkor gyere cserkészegyenruhában ezzel is szimbolizálva az 

összetartozásunkat 

• A táncházra nyugodtan hozzál magaddal népviseletet vagy olyan öltözetet és cipőt, 

amiben jól tudsz táncolni 

• Ha van emléktárgyad, régi meghívód vagy fényképed, akkor hozd el és közösen 

megnézhetjük 

• Ha van digitális képed, meghívód, akkor küldd el nekem emailbe: 

frankfurt@cserkesz.de  

• Jelentkezz be minél hamarabb, de legkésőbb október 7-ig a következő linken 

keresztül: https://xoyondo.com/su/wzIRDpr3nJ37C55  

 

 

Tervezett program: 

 

14.00 Köszöntés, regisztráció 

14.30 Zászlófelvonás 

14.45 Ünnepi műsor 

15.45 Kávézás, szabad beszélgetés 

16.45 Ünnepi műsor folytatása 

18.30 Közös cserkészvacsora 

20.00 Kalotaszegi táncfellépés 

20.15 Táncház 

00.00 Zászlólevonás 

 

Hol? 

 

Saalbau Volkshaus Enkheim 

Borsigallee 40  

60388 Frankfurt am Main 

 

https://goo.gl/maps/CJM2hMne28nqbn2u5 

 

 

Belépő nem lesz, a vacsora, az alkoholmentes italok és a délutáni kávé és sütemények 

mindenki számára ingyenesek. Viszont a csapatunk nagyon örül az adományoknak, 

amelynek az ajánlott összege gyerekek számára 10€ és felnőttek számára 15€. Ez az 

adomány a csapatjubileum és a csapat további eseményeinek a megtartására lesz 

felhasználva. Az adományokat előre köszönjük! 

 

A Saalbau parkolójában kevés a hely, úgyhogy szánjatok elég időt a parkolóhely keresésére. 

Az U4 & U7 es U-Bahn Frankfurt (Main) Enkheim megállója pont a Saalbau elött található. 

 

Nagy szeretettel várunk! Addig is jó munkát! 

 

Klement Réka, csapatparancsnok 

mailto:frankfurt@cserkesz.de
https://xoyondo.com/su/wzIRDpr3nJ37C55
https://goo.gl/maps/CJM2hMne28nqbn2u5

