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Október 17-én Mága Zoltán koncert 7:30-tól a Balboa Theatre-ben, jegyeket a www.sandiegotheatres.org címen vagy 
a 619-570-1100 lehet rendelni.
A Magyar Ház novemberben választja vezetőségét a 2016-os évre.  Jelölőbizottság tagjai: Mogyorósi Ágnes (858-
205-4021), Gidófalvi Zoltán (858-863-0111) és Lassingleitner Mónika (619-709-4993). Kérjük, hogy őket hívják tele-
fonon, ha jelentkezni kívánnak, vagy jelölni kívánnak valakit az elnöki, 3 alelnöki, pénztárosi, titkári és HPR képviselői 
pozícióra.  A vezetőség a Magyar Ház működési szabályzatának megújításán dolgozik. Az új szabályzatot kiküldjük 
e-mailben, illetve megtekinthető lesz november elsejétől vasárnaponként a Házban. Kérjük a tisztelt tagokat, hogy a 
taggyűlésre olvassák el a szabályzatot, és legyenek kész a szavazásra. A taggyűlés időpontja november 22, délután 4 óra. 
A MAGYAR HÁZ nyitva van minden vasárnap 12:00-től 4:00 óráig. Ezekre az alkalmakra keresünk önkénteseket. 
Találkozhat honfitársaival és vendégekkel a világ minden részéről. Kérjük, vállalja el egy vasárnapra a házigazda tisztét! 
A kávé mellett kínálhat a Ház által biztosított illetve az otthon készült süteményekből. A gondnok már ott lesz 11:30-kor, 
és segíteni fog mindenben.
A jelentkezéseket az info@sdmagyar.org címen várjuk.
Az augusztus 20-ikai ünnepségen a Magyar Ház iskolásai táncoltak, ami olyannyira jól sikerült, hogy a Kossuth 
Rádió megkereste Szabó Adélt, aki betanította a táncot a gyerekeknek, és interjút késztett vele a rádió augusztus 20-ikai 
műsorába. Gratulálunk Adél, köszönjük a munkádat!
Figyeljétek a hétvégi programokat, amit Zsófi, a Kőrösi Csoma ösztöndíjasunk szervez!

Zoltan Maga will perform at Balboa Theater on October 17. Tickets are available at www.sandiegotheatres.org or by 
calling 619-570-1100.
The House of Hungary elects its 2016 President and Board in November. If you want to volunteer for a House of 
Hungary board position, or nominate someone else for president, 3 vice-presidents, treasurer, secretary or HPR delegate 
please call Ágnes Mogyorósi (858-205-4021), Zoltán Gidófalvi (858-863-0111) or Mónika Lassingleitner (619-709-
4993). The board has been working on renewing the House of Hungary’s Bylaws. The revised document will be ready 
for review by the membership on Nov. 1st. There will be copies available at the house on Sundays and an electronic 
version will be sent out to members via email. Come vote for the new board of directors and Bylaws at our membership 
meeting on Sunday, November 22  at 4 pm. 
HOUSE OF HUNGARY is open every Sunday from 12:00 to 4:00 pm.  We are looking for members to volunteer to 
be hosts and hostesses You will have an opportunity to meet your fellow Hungarians and guests from around the world. 
Please pick a Sunday to be host/hostess. You can serve coffee and the House’s pastry or your home made one. The cus-
todian will be there at 11:30 to help you. Please contact info@sdmagyar.org.
At the St. Stephen’s lawn program our school children dazzled everyone with their wonderful folk dance perfor-
mance. The program caught the attention of a reporter with ‘Kossuth Rádió’ from Hungary who interviewed Adél Szabó, 
teacher and coreographer  of the dance. Thank you Adél for all your work!
Please be on the look out for more programs on the weekends organized by Zsófi, our Kőrösi Csoma intern.
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A Magyar Ház 2015. október 24-én, 5 órától tartja 
az 1956-os októberi forradalom megemlékezését. 
Az emlékműsor fellépő vendége Pankotay Péter 
színművész., és Lutter Imre előadóművész. Az ün-
nepséget batyuvacsora követ majd. Kérjük hozza 
el és ossza meg kedvenc ételét vagy italát honfitár-
saival. Szeretettel várunk mindenkit!

On October 24th, 5 pm we are commemorating 
the 1956 Revolution. Our guest performers: Peter 
Pankotay and Imre Lutter. The festivities will be 
followed by a potluck dinner. Please bring your fa-
vorite food and/or drink to share with  your fellow 
Hungarians.

Meghívó

Mi történt a múlt hónapban?
What happened last month?

Invitation
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Az augusztus 20-ikai Szent István  ünnepség képekben.
House of Hungary’s St. Stephen’s day lawn program in pictures.



Szeptember 26-án tartottuk az éves szalonnasütést Mission Bay-en. Idén is szép számban gyűltünk össze 
a tábortűz köré egy kis szalonnasütésre, beszélgetésre. A jó hangulatú este Ennedy Albert szervező munkáját 
dicséri. Köszönjük, Albert!
We had the annual bacon frying and bonfire party at Mission Bay on September 26. It was great to see so 
many new faces. Thank you Albert for organizing this nice evening! 

The “Hungarian PennySaver”

Hivatalos ügyek/Civil Services Egészség/Health Care
Ügyvéd (Attorney) Fogorvos (Dentist)
John P. Cogger (619) 515-0269 Nellie Molnár Golenyák, DDS (858) 273-5788
Adószakértő (Tax Consultant) Pszichiáter (Psychiatrist)
Ágnes Szabó (760) 724-5004 Ildikó Kovács, Dr. (858) 243-6722
Fordítás, hitelesítés (Translator, Notary Public) Masszás (Massage Therapist)
Abraham Terán (619) 434-8829 János Horváth - (licensed, insured) (619) 962-1636
Éva Feitelson (858) 755-3603 Egészségügyi tanácsadás (Health Counseling)

Iparos munkák/Maintenance Margit Schonberg(858) 271-9145 
Vízvezeték szerelő (Plumber) Szolgáltatás/Service
László Sziebold (619) 445-6665 Utazás (Travel Agent)
Szobafestő (Painter) Julius Szotyori  (951) 216-9361
Mike Dobell (Cal.Custom Painting) (858) 382-8656 Limousine Tours (SD, wine charter)
László Hegedüs (also commercial) (949) 240-8795 Abraham Terán (619) 600-2551
Villanyszerelő (Electrician) Férfi és női fodrász (Hair Stylist)
Mickey Newman (619) 778-0817 Heni Thoma (858) 231-5497
Üveg-Tükör (Glazier)

T-shirts with the new House of Hungary logo are for 
sale in the House at $12 ( S-M-L-XL).

Imre Velinszky (619) 239-1363
Autószerelő mester (Master car mechanic)
Josef Thoma – Secor’s Automotive (858) 487-1250
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A Ház tagjai INGYEN hirdethetnek! E-mail: info@sdmagyar.org

Hölgyek praktikái

A citrom az izzadságfoltok legnagyobb ellensége. Csak 
dörzsöld be friss citromlével a ruhákat a foltos részek-
nél, és mosd ki. Az izzadságfoltnak nyoma sem lesz. 
A citrom használata mosásnál annak baktériumölő és 
fehérítő tulajdonsága miatt is hasznos: a foltos anyagot 
egy fél órára áztasd citromos, szódabikarbónás vízbe, 
és garantált, hogy a ruha tiszta és jó illatú lesz.

A rozsdafoltoktól sem kell ezután megijedned, egy 
pohár citromlé a mosógép dobjába, és megoldódik a 
probléma. Ha egy mosás nem viszi ki, akkor citromos-
sós bedörzsölés segíthet, ahogyan a penészfoltokon is. 
A citromot ecettel kombinálva pedig meggy- és cse-
resznyefoltokat tüntethetsz el.



Események/Events
Okt.

3.

9-12 Magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek
Hungarian language course for adults, 
contact˙
4-5:30 kézműves foglalkozás gyerekeknek

4.

12-4 Open House
3:30  Magyar protestáns istentisztelet a 
University Christian Church-ben (3900 
Cleveland Ave.)

10-11. Őszi cserkésztábor - Fall scout camp

11. 12-4 Open House
12:00 HPR küldöttek találkozója

17.

9-12 Magyar nyelvtanfolyam felnőttek-
nek- Hungarian language course for 
adults
4-7 Főzzünk együtt! A menü: vasárnapi 
húsleves, pont, mint otthon és almás pite.
Let’s cook: Chicken soup and apple pie.

18.

9:15-11:30  Foglalkozások gyerekek-
nek Magyar nyelven – hívják Beát: 619 
523-4984 - Hungarian language class for 
children – call Eszter  858 531-4471 
12-4 Open House

22.
11-1 Hölgyek klubja - Ladies Club: Szép 
versek,  Kontakt Rózsa Körmöczy
rosappearance@sbcglobal.net

24. 5:00 1956-os Megemlékezés 
25. 12-4 Open House

31.

9-12 Magyar nyelvtanfolyam felnőttek-
nek- Hungarian language course for 
adults
12-4 Open House for Haloween

Nov.

1.

12-4 Open House
12-2 Cserkész foglalkozás
12:00 HPR küldöttségi gyűlés
3:30  Magyar protestáns istentisztelet a 
University Christian Church-ben (3900 
Cleveland Ave.)
5:00 Vezetőségi gyűlés/Board meeting

7.

9-12 Magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek
Hungarian language course for adults
5:00 Filmdélután - Movie afternoon:
Balaton Method 

8. 12-4 Open House

15.

9:15-11:30 Foglalkozások gyerekeknek 
Magyar nyelven – hívják Beát: 619 523-
4984 - Hungarian language class for 
children – call Eszter  858 531-4471 
12-4 Open House
12-2 Cserkész foglalkozás

19.
11-1 Hölgyek klubja - Ladies Club: Szép 
versek,  Kontakt Rózsa Körmöczy
rosappearance@sbcglobal.net

21. 9-12 Magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek
Hungarian language course for adults

22. 12-4 Open House
4:00 Vezetőségi választás/ Election

29. 12-16 Open House
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˙Language school contact:
sdhunlangschool@gmail.com

Newsletter of House of Hungary
20 évad 5. szám

Volume 20 Issue 5
October - November


