KISCSERKÉSZ TANYÁZÁS
A clevelandi Kiscserkészek
nyári tanyázása idén New York
államban, a Fillmorei Sík Sándor
Cserkész Parkban volt júníus 15-től
jüníus 18-ig. Madzsar Juli, st. tpk.
es Némethy Éva, kcs. st. tpk. voltak
a táborparancsnokok.
A következő beszámolót róla
Szigeti Mátyástól, egyik kiscserkész
őrsvezetőtől kaptuk.
Az idei Clevelandi kiscserkész
tábor jó élmény volt a kiscserkészek

és vezetők számára. A kiscserkészek
visszatértek a „csoda” időkhöz és
négy napon át vígadtak, nevettek,
játszottak és barátkoztak „János
Vitézzel”. Találkoztak tündérekkel,
boszorkányokkal, óriásokkal és még
több csodával is. A sok kitünő
program között kiválóak voltak a
csodás tábortüzek, a rohampálya és
a mese akadályséta. A séta alatt az
őrsvezetők is megijedtek a
szellemektől! Csodálatos volt az is,
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hogy alig volt sírás a tábor alatt. A
kiscserkészek rendkívülien jó
kedvben voltak (a zuhogó eső sem
volt képes jókedvüket elvenni.), és
olyan alkalom sem fordúlt elő, hogy
egy vezetőnek is kiabálni kellett
volna. De a legszebb mondanivalóm
a táborról az, hogy látszott hogy a
vezetők tényleg akartak ott lenni és
barátkozni a gyerekekkel.

Érdekes Kutatás — Clevelandi Magyarok az Amerikai Hadseregben: 1951-2011
Egyik cserkészvezetőnk elkezdte összeszedni azoknak a clevelandi magyaroknak a nevét, akik az amerikai hadseregben
szolgáltak. Eddig közel háromszáz név van a listán, és még folytatódik a kutatás. Több közülük cserkész, és sok cserkész szülő is
szerepel a listán. Aki szolgált volna, vagy annak hozzátartozója, és még nem kereste fel Szentkirályi Endre ez ügyben, kéri, hogy
hívják fel a 440-786-9093 telefonszámon pontosítani életrajzi adatokat, régi fényképeket is elfogad. Szintén hívják, ha hibát
találnak az alábbi listán (akinek neve vastag betűkkel van feltüntetve, arról sincs tudomásunk, kérnénk, hívják Endrét a fenti
telefonszámon). A kutatás teljes eredménye egy magyaroszági folyóiratban lesz majd közölve.
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Neuwirth László:USN
Neuwirth Lóránd
† Nitray Mihály
Oláh Frank: USN
† dr. Olgyay György
Orosz Ferenc
Orosz Gyula
Orosz László
Oszlányi Antal
Őszényi Julián Tibor
Page James: USN
Pándi Géza
ifj. Patay Károly
† ifj. Pauer Zoltán: USMC
Pavlish James
Péter Gyula: USA, USN
Pintér Antal
Poecze József
Pogány András
† Póhly Csaba: USAF
† Pozmann Alex
Prileszky István: USAF
† Puha József
ifj. Radványi Béla Géza: USN
Rátoni-Nagy Tamás:USMC
† dr. Reich Lóránd: USNR
ifj. Reich Lóránd
Roethler Péter
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Szabolcs László
(Folytatás a 13. oldalon)

Hazament Dr. Papp Gábor
1915 február 13—2011 február 8
Papp Endre vármegyei irodatiszt
és felesége, felsőpatyi Ivány Mária nyolcadik gyermekeként született Máramarosszigeten 1915 február 13 án. A debreceni piarista gimnáziumba járt, ahol 1934ben érettségizett. Jogtudományi doktori
oklevelét 1944 februárjában, a Gróf Tisza
István Tudományegyetemen szerezte
meg. A II. világháború alatt a VI. hadtest
harcaiban a 20. határvadász zászlóalj
kerékpáros századának kötelékében,
zászlósként vett részt s így a bajorországi
Regennél került amerikai hadifogságba.
Kiszabadúlása után neki indult, hogy Bajorországban élő rokonait megkeresse. Ott
1947 nyarán vette feleségül Hokky Károly
magyar országgyűlési képviselő lányát,
Katalint, akivel együtt 1951-ben érkezett
az Egyesült Államokba. Az Ohio állambeli Clevelandben telepedtek le, ahol

újabb főiskolai tanulmányok elvégzése
után bekapcsolódott a cserkészet és a
magyarság művelődési tevékenységébe.
A 14-es clevelandi magyar fiú
cserkészcsapatnak tagja volt és 2-évig
csapatparancsnoka.
Megalapitotta és vezette a clevelandi nyugat oldali Magyar Iskolát, és
1971-ben pedig a Hungarian School Care
Club megalapításával a magyar iskolamozgalom törvényes alapjait vetette
meg.
Harminc évig igazgatója volt a
clevelandi nyugat oldali magyar iskolának
amely a clevelandi cserkész csapatokkal
karöltve végzi a második generációs magyar ifjuság oktatását és nevelését. Sok
más amerikai magyar intézmény keretében is értékes, önzetlen munkát végzett.
Többekközt, érdeme, hogy a németországi
Kastlban működő magyar gimnázium

anyagi támogatását dr. Harangozó Ferenc
igazgató kérésére Amerikában megszervezte, s mint a gimnázium iskolabizottságának tagja, egyben amerikai
megbízottja, folyamatosan biztosította.
Dr. Papp Gábor a magyar Templomos
Lovagrend, a Szent László Rend és a torontói Rákóczi Rend felavatott tagja és a
Vitézi Rend Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa volt.
Gyászolja felesége Katalin, leányai
Éva Hedrick, Dr. Papp Klára, Gabriella
Fleischer, és Ayklerné Papp Zsuzsa, nyolc
unokája és az egész clevelandi magyar
közösség.
Gyászmisét mutatott be érte Ft. Antal
András atya, február 12-én Clevelandben
a Szent Erzsébet római katolíkus magyar
templomban. Nyugodjon békében, és az
örök világosság fényeskedjék neki.

KARÁCSONYI ÜNNEP A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOMBAN—2010-BEN
Úgy történt, hogy
volt egy esemény az
elmúlt pénteken, ami
szívünket felmelegítette és
a püspökünk bezárási rendelete
által okozott mély lelki sebeink
fájdalmát kissé enyhítette. Ez a
cserkészeink által rendezett
karácsonyi ünnep volt. A püspöki
erőszakkal bezárt Szent Imre
templomunk ismét nyitva állott
előttünk ragyogóan kivilágítva,
tömött padokkal, kellemesen,
otthoniasan befűtve és cserkészeink
énekeivel, karácsonyi jeleneteikkel
telítve. Isten ott volt velünk, de

( Fólytatva a 12. oldalról )

Szabolcs Levente
† Szahlender Gyula
† Szahlender Tamás: USAF
Szakács Béla
Szappanos István
† Szappanos Tamás:USAF
† Székely Ákos Dezső
dr. Szentendrey Károly
Szentkirályi Zsolt
Szeretvai György
Szigeti Gyula
Szmerekovsky Andrew
Gerard: USAF

Jézus testét a püspökség
eltávolította a templomból, miután
betiltotta a szentmiséket és a
templomban folytatott
imádkozásokat. Sokan könnyes
szemekkel lépték át az immár hat
hónapja bezárt templomunk
küszöbét. A cserkészek bájos
szereplése azonban rövidesen
felszárította a könnyeket, és
mi ndannyi an érezt ük, hogy
templomunk még áll a cserkészek
gyámsága alatt, bármennyire is
igyekezett a püspökség azt elvenni
tőlünk. Ez a szép esemény
mindannyiunk szívében melegséget

Szmerekovsky Andy: USAF
Szy János
id. Tábor András:USMC
Tábor Mihály:USMC
id. Tábor Tamás:USMC
Táborosi János
Takács William
Tarnay Nicholas Ferenc: USN
Teller Imre
† Temesváry Gerő
† Temesváry Tibor
dr. Terézhalmy Géza: USN
dr. Thiry Sándor: USMC
† Thomas Frank
Thomas James
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hozott, és kissé biztatott is
e g y
h a l v á n y
reménysugárral, hogy
talán van még remény
arra, hogy lesz itt még magyar
karácsony, lesz még éjféli mise. Ne
csüggedjünk még el!
Mindannyiunk nevében, akik
jelen voltunk, köszönjük
cserkészeinknek és azok áldozatkész
és tehetséges veztőinek, hogy ilyen
csodálatos, kellemes, felejthetetlen
élménynek mi is részesei lehettünk.

Tiroly Arthur
Tiszai Ferenc
Tóháti Zsolt
Torács Frank
id. Torontáli János
Torontáli Károly
Tóth Zoltán
Tőzsér István
Trux András
Trux Hugó
dr. Várdy Béla
† Várdy (Óváry) Sándor
Varga Miklós
Varga István: USN
† Vargo Donald: USN

Peller Miklós

Veres József Pál
Viiberg Péter
Vidra Lajos
Vitéz William
Wacovszki Rezső: USN
Wegling István
† Yakkel William: USN
Yaczó Csaba
† Zahorai László
† ifj. Zöldi Ferenc
† Zöldi Gábor
dr. Zolnay István
Zolnay Mátyás
† id. Zsula Lajos

Változások
A Cserkész Barátok Köre ( CSBK) Új tisztikart választott: Elnök-Táborné Bea, Alelnök-Szigeti Lajos, Pénztáros-TáborFricke Andrea, Titkár1-Horváth Mihály, Titkár2-Torma Jutka, Ellenőr1-Harris Vera, Ellenőr2-Varga Csaba, Jegyző-Slattery
Irén, Vagyonőr-Daróczy Péter.
34. Zrinyi Ilona lcs. csapat parancsnok változás : Pigniczky Eszti átadta a csapat parancsnokságot Szentkirályi Krisztina cst.-nek.
Köszönetet mondunk a fáradhatatlan munkáért amit Eszti tett a cserkészekért, és ugyanakkor kivánjuk neki, hogy a sok sok szép
élmény emléke minding ragyogó csillag legyen életében. Ugyanakkor örömmel fogadjuk Krisztina vezetését és kivánunk neki
minden szépet és jót a sikeres parancsnoksághoz. Alább olvashatjuk Eszti levelét.
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.

Kedves 34-es tagok,
vezetők és szülők!
Az elmúlt év során
többször említettem, hogy
a csapatparancsnokságról
le fogok mondani. E
levelem azt a célt
szolgálja, hogy hivatalosan közöljem
veletek annak a pontos időpontját.
Június 25.-n, a csapattábor végén,
átadom a csapatot az utódomnak,
Szentkirályi Krisztina cserkésztisztnek.
2006. januárjában vettem szivessen
át a szép létszámú és jól működő
csapatot Nádas Kunitól. Úgy érzem,
hogy sikerült a csapatot tovább
fejleszteni, és csodálatos élményekben
részesíteni cserkészeinket. Sorolhatnám
hosszan, de a követkző kimagasló
csapatesemények jutnak hirtelen
eszembe: a Hodge Run-i
csapattáborunk, a szentkalap tradiciónk
újra bevezetése, a karácsonyi vezetői
kántálás, a közös csapattáborok a
testvércsapatunkkal, a Regös Csoport
35. Évfordulója alkalmából megtartott
gála műsora. Most, hogy elgondolkodok
a közel múltról, az is feltűnik nekem,
hogy háromszoros öröm volt a 34esekkel együtt lennem, mert ott voltatok
a 2005-ös Jubi Táboron és az Nyári
Magyar Iskolatáborokban is, ahol
szintén együtt dolgoztunk és és részei
voltunk a sok-sok közös élményekben.
Veletek min d en n eh ézn ek tű n ő

Ismerkedjünk Szentkirályi
Krisztinával:
Mesély egy kicsit magadról. (Szerk,)
1986-ban kezdtem cserkészkedni és
1991-ben tettem cserkészfogadalmat.
1996.-ban végeztem az őrsvezető (ŐV)
képző tábort, '97-ben a kiscserkész Őv
tábort, '99.ben cserkész segédtiszti (St)
tábort, 2001-ben a kiscserkész St és
2003-ban a cserkésztiszti tábort.
Minden nyáron elmegyek mint kiképző a
kiscserkesz Őv/ St Vezetőképző
táborokba.
A 34-es csapaton belül

programot, tábort, kirándulást meg lehet
valósítani!
Köszönöm Nektek a szüntelen szíves
szolgálatotokat, támogatásotokat, és
megértéseteket! Isteni gondviselésnek
tartom azt, hogy egy számos és
hozzáértő vezetői karral, egy szolgálatra
kész szülői gárdával és aranyos és
igyekvő tagokkal volt dolgom. Köszönöm
azt, hogy elnéztétek a természetemben
azokat a továbbra is csiszolandó
gyengeségeimet. Köszönöm azt, szülők,
hogy rám bíztátok a gyermekeiteket.
Köszönöm, hogy hozzám fordúltatok
gondjaitokkal és örömeitekkel. Sokat
tanultam a parancsnokságom alatt és
ezért hálás vagyok.
Mind ezek után biztos megformálódik
az a kérdés a fejetekben, hogy ha ilyen
felemelő munka miért mondok le? Én
hiszek abban a kiscserkész vezetői
filózófiában, amit a VK-n tanítunk a
jelölteknek: Akkor kell abbahagyni a
játéko t, amikor még elvezik a
kiscserkészek. Akkor kell abbahagyni a
parancsnokságot is, amikor Te magad is
még élvezed és szívessen segítesz más
kapacitásban. Akkor kell abbahagyni,
amikor még marasztalnak. Továbbra is
fogom a cserkészmunkát végezni, csak
más poziciókban.
A legnagyobb bizalommal adom át a
csapatot Krisztinának. Nem kell
bemutassam, mert ismeritek, de azért
elmondom, hogy óriási múltú
cserkésztiszt, rengeteg tapasztalattal úgy
a k i sc s e rk é s z e t t e ré n , m i n t a

cserkészkorosztállyal. Kiscserkész kora
óta egyfolytában cserkészkedik és a
csapatparancsnoki posztot betöltve 8
évig idáig. Becsületes, megbízható és
gerinces személy. Szókimondó, őszinte
véleményére sokszor támaszkodtam.
Komolyan veszi a felelőséget és öszintén
szereti a cserkészgyerekeket. Magán
életében is példás, amelyben kiváló
munkaerő, nagy néni, testvér és
szüleinek lánya. Büszkék lehetünk arra,
hogy a clevelandi cserkeszetünk egy
ilyen utódot nevelt ki magának.
Kedves tagok, egy gondolattal
fejezembe levelemet részetekre... „Nagy
elhatározást kérek Tőletek…
kifejleszthetjük egymásban és fiainkban
a cserkésztestvériséget és ezzel segítjük
elő a világ békéjét, boldogságát és az
emberek közötti jóakaratot. (Robert
Baden-Powell of Gilwell „Bi-Pi,”
a
világ cserkészet alapítója üzenetéből a
világ ifjúságához 1920-ban, Londonból,
az első Jamboree alkalmából.)
Kedves vezetőimnek és a szülőknek
pedig egy másik gondolattal fejezembe
levelemet: “Mindnyájan ugyanazokért a
célokért lelkesedünk és mindnyájan
ugyanannak az Atyának vagyunk
gyermekei.” (Bi-Pi, 1926. Üzenete a
megyeri Nagytábor magyar
cserkészeihez.)
Ölellek Mindannyiotokat!

őrsvezetőként, rajvezetőként és
parancsnokhelyettesként szolgáltam.
Nádas Kuninak helyettese voltam 20002006-ig és Pigniczky Esztinek helyettese
vagyok 2008 óta. Több kirandulást és
nyári tábort szerveztem amióta
segédtiszt vagyok. Általában a
kiscserkészekhez voltam beosztva, mert
ott van rám szükség, de szeretek
táborozni, kirándulni, és örulök, hogy
lesz alkalmam a cserkészkorosztállyal is
foglalkozni.
A Rocky River High School után
egyetemi diplomát a John Carroll

University-n szereztem meg, ahol kémiát,
biologiát, és matematikát tanultam. 2007
óta dolgozom mint vegyész
a Cleveland Clinic-en.
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Mint csapatparancsnok, milyen célokat
tűzől ki magadnak? ( Szerk. )
Célom az összejövetelek minőségét
fokozni, a vezetőimnek kiváló képzést
bíztosítani, továbbra szoros
kapcsolatban együtt müködni a
testvércsapatunkkal és életre szóló
élményeket nyújtani minden cserkésznek.

Ötvenötödször rendezték meg a clevelandi cserkészcsapatok Cserkésznapjukat
Cleveland város négy
cserkészcsapatja és a CSBK idén
szeptember 5-én tartotta a
hagyo mányos Cserkésznapját.
Ötvenötödik évét ünnepeltük idén a
clevelandi cserkésznapnak, mely ismét
a város déli oldalán lévő Deutsche
Central Parkban került megrendezésre.
Szép napsütés fogadta ismét a kapun
beérkező kb. kétezer vendéget.
Zászlófelvonásra nem csak a négy
clevelandi csapat, hanem más tájakról
érkező vendégcserkészek is sorakoztak.
Szentmise és Istentisztelet után
megnyíltak a konyhák és beindult a

néhányat említsünk. A Pesti
kávéházban pedig a krémesek és torták
sorakoztak.
Focimérkőzések után az esti
program következett. A Regös Csoport
és a csapatok tagjai szebbnél szebb
műsorszámokkal léptek fel. Az esti
zászlólevonásnál is megemlékeztünk a
Magyar Cserkészet fennállásának száz
éves évfordulójáról.
Idei Cserkésznapunk ismét sikeresen
végződött. Szeretettel várjuk a kedves
vendégeket jövőre is.

program. A Magyar Faluban a
vendégek magyar jellegű
ajándéktárgyakat nézegethettek és
vásárolhattak. Falusi mesterségek idén
a hímzés és gyöngymunka voltak. A
csapatok leány és fiúcserkészei
ügyességi versenyeket rendeztek a
faluban. A Cserkésznap legkisebb
vendégei és kiscserkészei pedig
csodálatos madárházakat barkácsoltak,
egyéb kézügyességekkel együtt.
A már szokásos finom ételekből
válogathatott a vendégsereg ... pl.
palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye,
töltött káposzta és lángos, hogy csak

Tábor Krisztina cst.,

Évközben Fólyik a továbbképzés az Őrsvezetőknek
Január első hétvégen volt a
Cleveland körzet vezetői hétvége, amely
az Ohio és Michigan határán fekvő 4-H
táborhelynél tartottunk meg. A résztvevők
Chicágóból, Buffalóból és Clevelandból
jöttek.
Péntek este érkeztünk a
táborhelyhez, ahol rögtön elkezdődött a
program. A résztvevők őrsökbe lettek
osztva és nekiálltunk egy szórejtvényversenynek, amelynek témája az idei
akadályverseny témája volt: a magyar
feltalálók. Ez a verseny döntötte el, hogy
melyik őrs lesz a hétvége folyamán a
szolgálatos őrs, napos őrs és ki
imádkozik, az az fohászkodik zászló le- és
felvonásnál. Ezzel a versennyel
megkezdődött a nagy kűzdelem, amely az
egész hétvégén lebonyolított
programokon átszövődött.
Másnap az első program
szókincs fejlesztés volt. Mindegyik őrsnek
A-tól Zs-ig fel kellet sorolnia mindent,
ami rajtuk vagy bennük volt található úgy,
hogy minden betű mellé kellett valamit
írni. Az őrsök pontot kaptak, ha volt
olyasmi az ő listájukon, ami nem szerepelt
más őrs listáján. Ez egy egyszerű
feladatnak tünik, de a verseny láz elfogott
mindenkit és így hangos és néha heves
eszmecserék, sőt viták robbantak ki, hogy
az elhangzott szó érvényes-e. Példáúl egy
őrs a v-betű mellé azt írta, hogy “vers.”
Erre nem kaptak pontot, de ugyanaz az
őrs a i-betűhöz “Istent” írta és
beleegyezett mindenki, hogy azt a pontot
megkaphatják. El lehet képzelni, hogy
mire a zs-betűhöz ért a hatodik őrs, a
kimerülésnél tartottunk pedig még csak 9
óra volt!
Egy fél órás népdal tanulás után
egy nagyon fontos plakátot mutattak be a
szervezők: A PONTOZÁSI TÁBLÁT.
No, erre még izgatottabb lett mindenki,
főleg a segédtiszti, illetve tiszti őrsök. Az

őrsvezetők ugyanis vegyesen voltak
beosztva, de a felnőttek női és férfi őrsbe.
Ez a b eo sz tá s fe lc si g áz ta a
versenyszellemet.
A “csodadoboz” program
következett, amit mindenki roppantul
élvezett! Minden őrs kapott egy dobozt,
amelyben általában használt házi
kellékeket találtak, pld. léggömböt,
gyurmát, ragasztó szalagot, papír
tányérokat, stb. Fél órát adott a birói
tanács arra, hogy találjon ki minden őrs
három élvezetes kiképzési gyakorlatot a
megadott próbapontokra. Az ötletekhez
szemléltető eszközöket kellett készíteni,
és be kellett tömören mutatni az
elképzelést a bírói tanáncsnak. Az ötletket
és azoknak bemutatását a bírói tanács
kiértékelte, és pontokat osztott minden
őrsnek. Ötletes megoldások születtek ezen
börzén és a bírók említették, hogy
remélik, hogy a vezetők fel is használják
ezeket a pénteki összejövetelen.
Ezután egy különleges program
várt ránk.A táborhelyi gondnok, Chuck,
készitett számunkra együttműködési
feladatokat. Az egyik az volt, hogy egy
hosszu kötéllel egy egyszerű-kettőst
kellett kötnünk egy szék köré, de úgy
hogy a kötél két végén 10-10 ember állt.
A kötözés közben nem volt szabad
senkinek sem elengedni egyik kezével
sem a kötelet. Majd félóráig bújkáltunk a
kötél alatt és fölött, amíg sikerült. Nekünk
úgy tünk, hogy örökké tartott, de
dícséretet kaptunk, hogy roppant gyorsan
oldottuk meg másokhoz képest a
feladatot. Négy különböző feladatot
kaptunk, és két óráig gyúrt bennünket,
hogy egy még ügyesebben együttműködő
társassággá váljunk. Chuck ezek után
elmagyarázta, hogy milyen fontos az
összmunka és minden program után való
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kiértékelés. Hasznosnak találtuk a velünk
megosztott irányelveket a kiértékelésről.

Egy rövid pihenés után, tovább
fejlesztettük a szókincsünket. Tanultunk egy
kis anatomiát: a külső és belső szervek,
csontok és egyéb testrészek magyar
elnevezését tanultuk meg. Lefeküdt egy valaki
minden őrsből egy óriási papírra és az őrs
többi tagja megrajzolta a körvonalait. Minden
őrs kapott egy testrészt, amit be kellett rajzolni
az alakba, majd számokkal megjelölni az
alrészeket. Miután minden őrs bemutatta a
lerajzott testét, versenyszerüen minden őrs
leírta az összes testrész elnevezését. 160 szóra
kellett emlékezni; volt olyan őrs, akinek
sikerült 149-re emlékezni.
Ezen kivül volt még túlélési játék,
térképkészítés a parkról és szánkózás. Mindet
pontozták. A verseny igen hevessé vált, de
szerencsére a tábortűz alatt lecsillapodott. A
tábortűzi téma „Magyar találmányok” volt.
Minden őrs tábortűzi szám helyett, játékkal
szerepelt. Ezek a játékok a magyar
felfedezőket és találmányukat mutatták be. Mi
örsvezetők jó ötlettekkel tértünk haza, hogy
hogyan lehet majd az akadályverseny anyagot
átadni örseinknek. Igen, ezt is pontozták.
Tábortűz után nem volt vége a
programnak. Párosával indultunk egy esti
iránytűpályára, miközben szalagokat kellett
gyűjteni, amelyből a végső rejtvényt meg
lehetett fejteni. Ezután még egy utolsó
vetélkedő volt, amely alatt elméleti és
gyakorlati próbákat adtak fel az őrsöknek.
Másnap reggel tudtuk meg a verseny
nyertesét. Tapsvihar gratulált az elsőnek
helyezett Ifj. Rubik Ernő Őrsnek. Díjként
kaptak mindenféle csoda cserkészfelszerelést,
pld. egy zseblámpát, amely sohasem merül ki,
mert örökké fel lehet tölteni, mert be lehet
dugni a számítógépbe. Hát legalalábbis addig,
amíg USB “port”-ok léteznek.
Igen jó volt a hétvégén a hangulat,
összmunka és mindenki élvezte! Reméljük,
hogy jövőre is ilyen jó lesz!

A clevelandi leánycsapat őrsvezetői
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SCOUT FESTIVAL

German Central Park , 7863 York Rd.,

Hatvan ! éves

Celebrating 60 years of Hungarian
scouting in Cleveland!

a clevelandi magyar cserkészet!
Ingyenes belépő cserkészeknek délelött 11-ig
Szentmise, Istentisztelet 12-kor. Utána:
Magyaros konyha, Lacikonyha, Pesti kávéház
Tarkavásár, magyar könyvvásár
Magyar falu
Gyerekeknek kézügyesség, játék
Labdarúgó mérközés
Regös csoport szerepel 6:30-kor
Zászlólevonás 7:30-kor
Esti tánc este 11-ig
Belépő-$7., 10 éven aluliaknak díjtalan
Ingyenes parkolás

Catholic & Protestant Church services at 12 noon
KITCHENS OPEN AT 1:00 pm
Delicious Hungarian style foods,
Also, Outdoor grill, Cafe Budapest; Fine pastries
Country Fair, folk arts, crafts;
Soccer matches
Games and activities for children
6:30 pm, Scout Folk Ensemble performs
All day—Live Music!!!!
Evening Dancing until 11 p.m.
Admission $7., ; Children under 10 free.
Parking is free.

Presented by the William Penn Association,m a premier fraternal life insurance and annuities company:

Rajkó Hungarian Gypsy Orchestra from Budapest
Performances will feature an eight member orchestra with traditional instruments
Strolling violinists and cimbalom music 1-5 pm. Music and dancing in the main hall at 8 pm.
► Special Concert at 6 pm celebrating Ferenc Liszt on the occasion of his 200th birthday

A Rajkó Magyar Cigányzenekar Budapestről
Vándorló hegedüsök és cimbalom zene 1-től 5-ig. Tánc zene a nagyteremben 8-kor
► Liszt Ferenc koncert , a zeneszező 200. születésnapja megünneplése, 6 órakor
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