
Sunday 

August 31, 2014 
Gates open 9:30 a.m. Kapunyitás 

German Central Park 

 7863 York Road 

Parma, Ohio   

Fun for the kids! 
Free arts and crafts. 

Games and contests. 

Outback Ray  

live animal show  

2-3 p.m. 
Mr. Twister balloon animals 

7:30-9 p.m. 

Free admission for scouts in uniform until 10 a.m. / A cserkészeknek a belépés délelőtt 10-ig díjtalan. 
Scouts’  

ceremonial 

flag raising 

and review. 
 

10:30 a.m. 
 

Ünnepélyes 
zászló-

felvonás  
és szemle. 

Szórakoztatás a gyerekeknek! 
Ingyenes kézügyességek, 

ügyességi játékok. 
Vadon élő állatok bemutatója 2-től 3-ig. 

Lufi-állatok készités7:30-től 9-ig. 

Hungarian Church 

Services  
 

Magyar Szentmise 
és Istentisztelet 

 

11 a.m. 

Treasure Chest Prizes and Raffle  
$$$  Kincses láda és Tombola  $$$ 

Free key to the first 1,000 paying 

guests to try to open the treasure 

chest and win a prize inside!   
 
 

Az első ezer fizetővendég kulcsot kap 
a kincses ládához, amely ha nyitja a  

ládát nyeremény üti a markát! 

 

 

 

        SOCCER! 

     2-4 p.m. 
   FOCI! 

Ohio’s 

largest 

Hungarian 

Festival! 

Ohio állam 
legnagyobb 

magyar  
fesztiválja! 

Kitchens and outdoor grill open at NOON. 
Delicious Hungarian foods and mouthwatering delights! 
Chicken paprikás, goulash, stuffed cabbage, sausages and more! 

Café Budapest features fine Hungarian tortes and pastries! 
 

A konyhák DÉLBEN nyitnak.   
Finom ételek, ínycsiklandó sültek! 
Paprikás csirke, gulyásleves, töltött káposzta, 
debreceni, stb.  A Pesti Kávéház ajanlata a  
legfinomabb torták és sütemények! 

Live music all day! 
Czirják ▪ Hegedeös ▪ Udvary 

Élőzene egész nap! 

  Evening dance!  The Horváth Duo 
   Esti mulatság!    & guest violinist 

Entertainment throughout the day! 
Hungarian Scout Folk Ensemble and scout 
troops perform every half hour 2 - 7 p.m. 

 

Bemutatók egész nap! 
A Magyar Regös Csoport és a 
cserkészcsapatok szerepelnek 
félóránként 2-től 7-ig. 

 

Tickets $7 - Under 10 free - Parking is free 
No outside coolers, bottles, cans permitted. 

Park closes at 11 p.m. 
 

Belépő $7 - (tíz éven aluliaknak díjtalan) 
Ingyenes parkolás - Italt behozni tilos! 

A park este 11 órakor zár. 
 

www.csbk.org 
 

Sponsored by the American Hungarian Friends of Scouting 
A Cserkésznap rendezője a Cserkész Barátok Köre. 

Sponsored by 
7 p.m. 7 p.m. 


