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   ACONTECERÁ     EZ LESZ 

05/12   10h – 16h   

Convite 

Festa de Natal do Grupo de escoteiros Szondi György 

Convidamos a todos para a tradicional Festa de Natal da Comunidade Húngara, 
organizada pela Associação de Pais dos Escoteiros Húngaros de São Paulo. 
Compre seus presentes e lembranças de Natal no Bazar, que oferece grande variedade de 
artigos, tais como artesanatos diversos, artigos importados e natalinos, bijuterias e 
acessórios, cerâmicas e porcelanas, confecções,  delicatessen, decoração e  livros. 

Aguardamos com carinho 
a sua presença! 
Rua Santo Américo, 275 Morumbi São Paulo  
http://www.ahungara.org.br/images/convitefestanatal.jpg 
 

11/12   11 as 13h     

Festa de Natal no Lar Pedro Balázs 

Todos: Familiares, Associados, Diretores, Patronos, Patrocinadores e comunidade em 
geral, estão convidados para a Festa de Natal que ocorrerá no Lar Pedro Balázs! 
no dia 11 de dezembro – sábado - das  11 às 13 horas  
Além de trazer alegria com sua presença, você pode aproveitar a oportunidade para 
verificar pessoalmente as melhorias instaladas durante o ano:  

 Renovação da ala externa,  
 Pintura da casa (interna e externa),  
 Re-decoração e novidades no paisagismo do jardim. 

A festa terá a participação do Grupo Escoteiro Szondi György, da Banda Kamala e do Pe. 
Adriano da paróquia Santa Luzia. 
As moradoras do Lar também cantarão músicas natalinas. 
Ao final acontecerá a Confraternização Natalina, com entrega de presentes. 
P.S. Para que a mesa natalina fique mais rica, traga um prato de doce ou salgado e um 
refrigerante. 
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12/12   17h  

Convite para o “Concerto de Encerramento na Casa Húngara” 

Neste dia , a Casa Húngara oferece um concerto para a comunidade. 
Teremos a apresentação do Leonardo Hilsdorf, considerado um dos principais expoentes da nova 
geração de pianistas brasileiros e que já se apresentou com sucesso em diversas cidades do Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, França e Noruega. 
Contamos com a sua presença ! 
Diretoria da Casa Húngara 
PROGRAMA do Recital 
B. Bartok: 6 Danças Romenas 
L. Beethoven: Sonata op. 27 n.2 
J. Brahms: Variações sobre um tema original op. 21 n.1 
I. Stravinsky: Trois mouvements de Petrushka 
                       Danse Russe 
                       Chez Petrushka 
                       Semaine grasse 
ENDEREÇO: Rua Gomes de Carvalho, 823 Vila Olímpia 

Liga das Senhoras Húngaras 

A liga das senhoras Húngaras de São Paulo agradece todo o apoio, carinho recebido 
durante todo o ano  e  deseja  para toda a comunidade húngara, caros amigos e familiares 
Feliz Natal e um abençoado 2011  
Ingrid M.Saurer  e  Edith Frei (vice presidente da liga) 

 
Os eventos são de responsabilidade dos grupos que os organizam, e se reservam 

o direito de alterações. 
 

A pedido da Embaixada da Hungria em Brasília, divulgamos abaixo a página do link para 
as orientações governamentais relativas ao cumprimento das tratativas de obtenção da 
cidadania húngara em condições especiais, pela nova regulamentação de 2010. 

www.allampolgarsag.gov.hu    A solicitação de cidadania nessa nova modalidade entrará 
em vigor em 2/1/2011. A Embaixada estará à disposição para maiores informações nos 
telefones 61-3443-0822 e 61-3443-0836. 

Além disso, o Cônsul Sr. Gyula Misi dará audiências no Consulado Honorário em São Paulo 
em um dia do mês de janeiro próximo, em data a ser divulgada pelo Consulado Honorário. 

 

        ACONTECEU             EZ VOLT 

04/11 -  Jantar dos Amigos dos Escoteiros 

06/11   Táncház – Dança Húngara para todos 

Com a organização do Grupo artístico Zrinyi foi realizado mais um Táncház de sucesso. 

17/Nov Dia de Santa Izabel da Hungria    

O dia de Santa Isabel Foi comemorado com missa celebrada por Pe Adriano da Paróquia 
Sta Luzia e almoço com culinária húngara. A imagem da Santa foi enfeitada com Rosas, e 
a mesa do almoço recebeu pequenos arranjos de rosas dando muita alegria a todas. 

Liga das Senhoras Hungaras de São Paulo 
Dia 17 de Novembro 2010 :Almoço Mensal “Colorido” – com musica ao vivo, projeção por 
Sra.Cecilia Frei do super interessante  Video Curas & Saúde de João de Deus,  rico sorteio, 
muita alegria. Foi mais evento muito elogiado e de sucesso total. 

 

 

 

28/11 -  3º Lángos Fest  

No dia 28 de novembro, tivemos o último Lángos Fest do ano. 
Organizado pelo Pántlika, tivemos a presença de 140 pessoas. 
Com grande animação, o grupo apresentou diversas danças, de várias regiões da Hungria. 
Algumas delas, totalmente improvisadas e outras com coreografias do próprio grupo. 
Tivemos a presença de pessoas que nunca tinham vindo à Casa Húngara e curtiram 
bastante. 
São filhos e netos de húngaros que estão buscando suas raízes e conhecendo um pouco 
da Hungria, aqui em São Paulo. 
Agradecemos a presença de todos ! 
Grupo Pántlika 

 

 

 

Agradecemos aos Patrocinadores, Patronos, Apoiadores e Convidados que 
fizeram do Baile Húngaro de 2010 um verdadeiro sucesso de animação e de 

resultados! 
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