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06 a 16 de janeiro: Acampamento Escoteiro em Itirapina – em comemoração aos
100 anos de Escotismo húngaro, em um movimento mundial.
O acampamento acontece na cidade de Itirapina, perto de Brotas, em área cedida pelo
Instituto Florestal do Estado de São Paulo, à margem da Represa do Lobo, a duas horas e
meia de São Paulo. Trata-se de uma área protegida de 3213 ha, repleta de pinheiros,
eucaliptos e zonas de cerrado. O acampamento está montado à beira de um lago menor,
alimentado por um riacho de águas límpidas. Há também um lago muito maior, a seis
quilômetros desse, ainda dentro da propriedade. O acampamento terá uma conotação
verdadeiramente rústica, pois não há eletricidade no local, e a administração do parque
permitiu o corte de eucaliptos para os trabalhos de pioneiria.
As possibilidades de compra, hospital e outras facilidades ficam a três quilômetros do
acampamento.
Assista aos vídeos, que em breve serão postados no endereço abaixo:
http://www.youtube.com/user/delijubi
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CARTA DO NOVO EMBAIXADOR DA HUNGRIA NO BRASIL
Prezados Amigos! Caros Compatriotas!
Por meio desta carta gostaria de informá-los que aos 22 de dezembro cheguei com a
minha esposa a Brasília onde assumi a chefia da Embaixada da República da Hungria.
Estamos diante de um período desafiador e ao mesmo tempo difícil. Como provavelmente
é de seu conhecimento, a Hungria desempenhará as tarefas da Presidência Rotativa da
União Européia no primeiro semestre de 2011. Esta função oferecerá uma excelente
oportunidade para direcionar um pouco ao nosso pequeno país a atenção do mundo e do
Brasil. Embora seja um país muito pequeno, a Hungria contribuiu com um enorme capital
intelectual para a nossa vida diária, ao presentear o mundo com 15 cientistas com Prêmio
Nobel. Devemos estar orgulhosos deles, não esquecendo de nós mesmos. Somos uma
nação talentosa. Com um pouco de exagero, um gigante intelectual. Divulguemos isso no
Brasil!
O Novo Ano começa com uma ótima notícia: a nova lei de cidadania que já entrou em
vigor, sobre o procedimento simplificado de naturalização, permitirá que muitos que
vivem fora das fronteiras húngaras e que jamais tiveram oportunidade, venham a receber

a nacionalidade húngara. A Seção Consular da nossa Embaixada estará aberta durante
todo o ano no período de expediente, para receber os requerimentos, que só poderão ser
apresentados pessoalmente. Mais informações serão postas no site da Embaixada
(www.mfa.gov.hu/emb/brasilia). Para os compatriotas que residem em São Paulo e
arredores, organizaremos dias consulares regularmente durante o ano de 2011.
Os primeiros dias consulares terão lugar no dia 24 de janeiro das 14 as 18 horas, bem
como no dia 26 de janeiro, das 8 às 12 horas, no Consulado Honorário da Hungria em São
Paulo (Rua Helena, 275 Cj. 32 – Vila Olímpia; São Paulo – SP 04552-050; tel.: (55 11)
4105-1205; 9492-8804; 9127-7629; fax: 3016-3421) e no dia 25 de janeiro, das 8 às 12
horas, na Casa Húngara (Rua Gomes de Carvalho, 823, Vila Olímpia, São Paulo – SP, tel.:
(55-11) 3948-0293).
Aproveito o ensejo para transmitir-lhes em nome dos funcionários desta Embaixada, em
nome da minha esposa e no meu próprio, votos de um Ano Novo repleto de sucessos e
experiências positivas.
Dr. Csaba Szíjjártó
Embaixador Plenipotenciário e Extraordinário
da República da Hungria
Brasília-DF

EXPEDIENTE CONSULAR EM SAO PAULO
O Cônsul da Embaixada da Hungria, Sr. Gyula Misi estará em São Paulo para expediente
consular nos seguintes dias e locais:
24 DE JANEIRO das 14 às 18 horas
Casa Húngara
Rua Gomes de Carvalho, 823, Vila Olímpia, São Paulo
Tel.: (55-11) 3948-0293)
25 DE JANEIRO das 8 às 12 horas
Casa Húngara
Rua Gomes de Carvalho, 823, Vila Olímpia, São Paulo
Tel.: (55-11) 3948-0293)
26 DE JANEIRO das 8 às 12 horas
Casa Húngara
Rua Gomes de Carvalho, 823, Vila Olímpia, São Paulo
Tel.: (55-11) 3948-0293)
Nos dias de expediente consular os interessados poderão procurar o Cônsul tanto em
assuntos de naturalização, com base na nova lei húngara sobre nacionalidade (mais
informações em húngaro sobre a nova lei no site: www.allampolgarsag.gov.hu) como em
outros.
A Embaixada solicita aos interessados que –se possível - informem a data de seu
comparecimento enviando um e-mail para o seguinte endereço: mission.brz@kum.hu.

Os eventos são de responsabilidade dos grupos que os organizam, e se reservam
o direito de alterações.

ACONTECEU
05/12 Bazar e Festa de Natal
Festa de Natal da Comunidade Húngara, organizada pela Associação de Pais dos
Escoteiros Húngaros de São Paulo.
O Bazar foi um sucesso, com record histórico de almoços vendidos e volume de vendas.
Parabéns aos organizadores e ao público que prestigiou o evento.l
07 e 19/12
O Lar Pedro Balázs recebeu a visita de alunos da Escola de Educação Infantil Multi Cultural
e de jovens do Rotary Club, respectivamente, nas datas acima. Em ambas as ocasiões, as
crianças e jovens fizeram pequenas apresentações de música, dança e poesia para as
residentes. Ao final da visita, presentearam as idosas e colaboradoras com toalhas e "kit"
de higiene, com sabonetes e cremes.
11/12
Festa de Natal no Lar Pedro Balázs
Familiares, Associados, Diretores, Patronos, Patrocinadores e comunidade em geral,
puderam acompanhar a festividade natalina e também constatar pessoalmente as varias
melhorias feitas no Lar durante o ano de 2010: nova pintura interna e externa de todo o
imóvel, renovação do paisagismo e da ala externa e re-decoração interna.
A festa teve a participação do Grupo Escoteiro Szondi György, da Banda Kamala e do Pe.
Adriano da paróquia Santa Luzia.
Ao final, as moradoras e colaboradoras receberam seus presentes e aconteceu a
confraternização geral.
A Diretoria da Associação e a Direção do Lar em particular agradecem a todos os que de
uma forma ou de outra trouxeram sua contribuição, seja em trabalho voluntário, seja em
visitas para as moradoras, seja em contribuições pecuniárias, para que o trabalho social
mantido no Lar pudesse ter continuidade.
http://www.larpedrobalazs.org.br/BOLETINS/boletim12.htm
12/12
“Recital de Encerramento na Casa Húngara”
O recital oferecido pela Casa Húngara teve o pianista Leonardo Hilsdorf, que brindou os
presentes com as seguintes peças:
PROGRAMA do Recital
6 Danças Romenas de Bartók,
Sonata op. 27 n.2 de Beethoven,
Variações sobre um tema original op. 21 n.1 de Brahms,
Tres movimentos de Petrushka de Stravinsky.
A refinada técnica e sensibilidade interpretativa desse jovem representante da atual escola
pianística brasileira arrancou merecidos aplausos da plateia presente.
Depois da apresentação todos tiveram a oportunidade de trocar ideias com o pianista e
confraternizar pela chegada do Natal e pelas expectativas positivas que a nova Diretoria
da Casa Húngara traz para a comunidade húngara em 2011.

