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OTTO’S
MAGYAR IMPORT & CSEMEGE ÜZLET

CÍM:  2320 West Clark Ave., 
Burbank, CA  91506

Web Site:  www.HungarianDeli.com
E-mail:  info@HungarianDeli.com

Telefon:  (818) 845-0433
Rendelés faxon:  (818) 845-8656

30 év óta először Amerikában: PICK 
Rákóczi, Paprikás és Téli Szalámi!

ANGYALFI RENT- A-CAR
AUTÓBÉRLÉS

 MAGYARORSZÁGON
A.  Suzuki Swift 1.0  manual  150 usd/hét
B.  Fiat Punto 1.2, Opel Corsa 1.2, 
      Suzuki Swift II 1.3  manual, air.c  190 usd/hét
C.  Suzuki SX4 1.5  manual, air.c 220 usd/hét
D.  Opel Astra 1.4   manual, air.c 250 usd/hét
E.  Honda City 1.5, 
     Chevrolet Aveo 1.6  automatic, air.c 270 usd/hét

Korlátlan km használattal, biztosítással és adóval. 
Repülőtéri átadással és átvétellel Bécsben is (plusz költség).

Toll free: 1-888-532-0168
Tel.: 011-36-30-934-2351, Tel./fax.: 011-36-25-411-321

Email: a.zrent@citromail.hu  Web: www.azrentacar.hu

LIBAMÁJ – LIBAZSÍR Kapható!!!
Manager’s Special Pack: $60 + Shipping

1 LB. Libamáj fagyasztva + 2.5 LB. Libazsír fagyasztva

Rendelés telefon: 323-854-5251 fax: 661-252-9829
email: peterfarkas@sbcglobal.net

Mon.- Fri.  Bekes Gyuri

  FAR MERS     AUTO * HOME * LIFE
Gets You Back Where You Belong

21st Century
insurance customers

CALL  &  SAVE  U P  TO  18  %
O N  YO U R  H O M EOW N E R S

DIRECT * NO BROKER FEE

CALL FOR 
FREE QUOTE

8 18

9 8 1 - 8 4 2 4
Sokol Insurance Agency  *  Lic # 772323

A washingtoni követségi szakácsok Embassy Chef Challenge 
elnevezésű, éves versenyét felvezetve Magyarország egyesült álla-
mokbeli nagykövete, Szapáry György rezidenciájáról adott élő 
kapcsolásos közvetítést múlt hétfőn az amerikai Fox televízió 5. 
csatornája.

A műsorban Merényi Viktor, a nagykövetség séfje Szapáry-májat 
készített, és elmondta, hogy az étel a nagykövet dédapjáról, Szapáry 
Gyula grófról kapta a nevét, aki 1890-1892-ben Magyarország minisz-
terelnöke volt.

Szapáry György Holly Morrisnak, a Fox5 riporterének úgy nyilat-
kozott, hogy 13 hónapos nagyköveti tevékenysége során nagyon sűrű 
programot bonyolított le, kiemelve a kulturális rendezvényeket, az 
amerikai magyarokkal lezajlott találkozóit és az ország egyetemein 
tartott előadásokat, megemlítve, hogy a legutóbb a Yale-en mondott 
beszédet.

Magyarországgal kapcsolatban kiemelte az ország kulináris és kul-
turális hagyományait, megemlítve, hogy a követségnek van egy saját 
rockegyüttese, a The Diplomats. A Fox reggeli műsora az egy grúz 
taggal kiegészült zenekar műsorából kétszer is ízelítőt adott (billentyűs: 
Hermann Mária, szaxofon, basszusgitár: Veisz Ákos, dob: Mihálkó 
Sándor, szólógitár: David Rakviasvili, vokál: Gedeon Béla).

A magyar ízmester, Merényi Viktor 2010-ben második helyezést ért 
el a diplomáciai séfek washingtoni versenyén, ezért tavaly a szabályok 
értelmében nem indulhatott a rendkívül népes mezőnyben, de idén 
ismét a tűzhelyhez áll.  hvg.hu

Nem tudjuk, hogy vajon 2012. február 18-án a magyarok 
ingyen parkolhattak-e az aranykupolás Kapitólium mellett 
Atlantában, de az tény, hogy e napot a georgiai törvényhozás 
„Magyar Nappá” nyilvánította. Ezen a napon került megren-
dezésre a III. Magyar Farsangi Bál, amit Dr. Szapáry György, 
Magyarország washingtoni nagykövete is megtisztelt jelenlé-
tével.

„Georgia Állam a Magyar Nap kihirdetésével egyértelmű 
üzenetet küld a magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt, 
hogy mindenki fontos szerepet tölt be Georgia Állam életében 
és az itteni közösségben” – mondta John Parkerson, tisztelet-
beli magyar konzul.

„A gazdag kultúránk megőrzéséért és ápolásáért 2010-ben 
egy új hagyományt indítottunk el Georgiában, a Magyar Far-
sangi Bált; és ebben az évben immár harmadik alkalommal 
szervezzük meg. A bál egyben jótékonysági rendezvény is, 
ezzel teremtjük meg a kulturális és oktatási programjainkhoz 
az anyagi alapot. Nagy öröm számunkra, hogy idén többen is 
támogatták pénzbeli és tárgyi adományokkal a bált” – sorolta 
Tulipán Sarolta, a HCCG kulturális vezetője.

A bál a magyar Himnusz eléneklésével kezdődött, majd 
John Parkerson, a bál fővédnöke köszöntötte a vendégeket. 
A bált Dr. Szapáry György nyitotta meg ünnepi beszéddel 
és pezsgős koccintással. A nagykövet úr többek között hang-
súlyozta, hogy az új kormány szívén viseli mind a határokon 
belüli, mind a határokon túli magyarság sorsát. A diaszpóra felölelését segítik honosítással és újrahonosítás-
sal is. Az atlantai magyarság körében sokan vannak, akik az ország határain túl születtek és olyanok is, akik 
56-ban vagy máskor vándoroltak ki. Számukra válik könnyebbé a magyar állampolgárság megszerzése. 

Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese által írt, a III. Magyar Bált köszöntő le-
velében hangsúlyozta, hogy „A maihoz hasonló találkozásokból, a kisebb és nagyobb magyar közösségek 
egymásra találásából erősödik a nemzet szövete, mely elszakíthatatlanul tartja egyben a nagyvilágban a 
magyar lakta városok, települések családjait, idősebbjeit és fiatalabbjait.”

A bálon a Georgiai Magyar 
Néptánccsoport egy szat-
mári tánc előadásával nyújtott 
szemet gyönyörködtető és szívet 
melengető élményt. A közönség 
hatalmas tapssal fejezte ki tetszé-
sét. A takaros szoknyák és blúzok 
Talián Tímea keze munkáját di-
csérik.

Mayer Zsombor, a Mayer 
Construction cég igazgatója, a 
bál főszponzoraként beszédében 
a magyarság vállalkozó kedvéről 
adott tanúbizonyságot, bár a 
globális recesszió megviselte az 
építőipart, új cégével kivitelezési 

fővállalkozóként tervezi az amerikai álom megvalósítását.
Douglas Mabry, a Nyugat-Georgia Szőlészeti és Borászati Egyesületének elnöke, beszámolt arról, hogy 

hogyan kívánják a szesztilalom következményeként kihalt nyugat-georgiai borászatot feléleszteni. Honfitár-
saink a 19. század végén, Budapest néven alapítottak települést, és a magyar borászat magjait a georgiai 
vörös agyagba vetették el. Sajnos – az Atlantától körülbelül 100 km-re lévő Tallapoosa határában fekvő 
– Budapest nevét ma már csak egy utca és egy temető kapuja őrzi csupán.

A finom vacsorát, amiben még a híres magyar zserbó sütemény is helyet kapott, táncos mulatság 
követte. Az USA-ban turnézó Desszert zenekar profi zenéjével igazi báli hangulatot teremtett. Először 
Brahms ötödik magyar táncát édesítették szaxofonnal és gitárral, majd sorra került a keringő, a csárdás, 
magyar nóták és könnyűzenei számok is. Olyan vérpezsdítő zenét varázsoltak, hogy senki nem tudott ülve 
maradni. 

Amikor a táncolók kellőképpen elfáradtak, akkor pihenésként még tréfás farsangi játéknak és tombo-
lahúzásnak is élvezői és részesei lehettek.

„Nagyon élvezzük a Farsangi Bált, remek a hangulat. Már legalább 40 éve nem csárdásoztam!” – nosz-
talgiázott egy báli résztvevő.

Az egyik vendég kiemelte: „Nagyon jó látni a fiatalok szép, magával ragadó együttlétét, és milyen szép, 
hogy több generáció együtt tud ünnepelni, s nem is akárhogyan.”

A báli vendégek között ott voltak más országok tiszteletbeli konzuljai is. 
„Több konzul ismerősömmel is beszéltem arról, hogy milyen nagyszerű, hogy Magyarországot képvisel-

hetem. Mindegyikük, kivétel nélkül, ámul a magyar-amerikai közösség lelkesedésén és összetartásán” – mondta 
Parkerson, a magyar tiszteletbeli konzul.

Az emlékezetes este szervezői, Dóczi Zoltán, Némedi Zsolt, Szafrics Imre, Dr. Tóth Lajos és Tulipán 
Sarolta fáradtan, de elégedetten és örömmel tettek eleget a báli vendégek azon kérésének, hogy még egy 

Georgiai Magyar Néptánccsoport előadása  Fotók: Vörösmarty Dóra

Dr. Szapáry György megnyitja a bált

órával tovább maradhassanak. 
Bár sorra került a „Nem, nem, 
nem, nem megyünk mi innen 
el, míg a gazda furkósbottal ki 
nem ver” nóta is, hajnali egy óra 
után lassan véget ért a fergeteges 
mulatság.

A Magyar Farsangi Bál 

szervezőbizottsága

Szapáry-májjal ismerkedett 
Amerika

Éjfél utánig állt a bál a georgiai Magyar Napon


