
 

A Cserkész Barátok Köre és 

a clevelandi cserkészcsapatok 
 

szeretettel hívják Önt és kedves családját 
 

hagyományos ebédjükre 
 

2013. február 24-én délben 
a Szt. Imre templom nagytermébe 

1860 West 22. utcán, Cleveland, Ohio 
 

Adomány: $19.00 (12 éven aluliaknak $10.00) 
Rendelési határidő csütörtök, február 21. 

(feb. 21 után $25 - az ajtónál nincsen jegy árusítás!) 
Ebédek elvitelére is kérünk előre rendelést 

a fenti dátumokig – az ebédek felvételezhetők 2 órakor 
 

Ebédjegyért és asztalfoglalásért hívják: 
Mészárosné, Andreát 1-től 6-ig, 440/247-5144 

vagy Sedenskyné, Orsolyát este 6-tól 9-ig 
330/963-7035 telefonszámokon. 

Please help by making credit card payments and reservations via our website, www.csbk.org, by Feb. 21 or with your 
telephone reservation and mailing a check postmarked by Feb. 19 to AHFS, P.O. Box 6783, Cleveland, OH 44101. 

The American Hungarian 

Friends of Scouting 
 

cordially invites you and your friends to our 
 

Scout Banquet 
 

on February 24, 2013 at 12 noon 
at St. Emeric’s Parish Hall 

1860 West 22nd St., Cleveland, Ohio 
 

Donation: $19.00 ($10.00 for children under 12) 
for reservations made by Thursday, Feb. 21,  

($25 after Feb. 21 - No tickets sold at the door!) 
Reservations for carry-out are also requested 
by the above dates – pick-up meals at 2 p.m. 

 
For reservations please call: 

Mrs. Meszaros at 440/247-5144, 1-6 p.m. 
or Mrs. Sedensky at 330/963-7035 

in the evenings until 9 p.m. 

Kérjük jelenlétükkel támogassák cserkészeinket ! 

Program 
 

Introduction and recognition of our newly trained scout leaders. 
 

Az ebéd keretében bemutatjuk a csapataink újonnan végzett vezetőit. 

 

 
 
 

 

Étrend 
 

Húsleves csigatésztával. 
Pácolt marhahús vadrizzsel 

és falusi zöldséggel. 
Péksütemény, kávé. 

 

Sör, bor, üdítő italok vásárolhatók. 

Menu 
 

Chicken soup with shell noodles. 
Marinated beef round, wild rice 

and country vegetables. 
Baker’s choice dessert, coffee. 

 

Cash bar: beer, wine, soft drinks. 

Az ebéd után beszámolunk képekben 

a tavaly nyáron tartott táborról  

a nyugat- észak-amerikai magyar 

cserkészekkel Alberta, Kanadában! 

After the luncheon we will have a 

photo presentation of last summer’s 

camp with the western region’s 

scouts in Alberta, Canada!  


