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Zrínyi Ifjúsági Kör Karácsonyi ünnepe 
A 2003-as ösztöndíjasok búcsúztatása 

Minden készen volt a platanos-i 
intézetben a hagy·ományos ZIK Ka
rácson) Ta · a Máterek„ kicsik~ nagyok 
örömere„ még az úszómedence feluj1-
tásáról is gondoskodtak. De a kitű
zött napon„ december 22.-én, hajnal
ban egszakadas„ megállni nem akaro 

méltó keretet a szokásos búcsúztató
nak. Itt kapták kézbe repülőjegyei
ket, majd a mesebeli ~'hamuban sül.t 
pogacsa ., helyett, jokíván<)ágamkkal 
i11dítottuk őket. jelképese11, útra. 
Barátok, tanárok szívból, sze1·etettel 
szólaltak fel. A sok köztil, a legfia-

esó talabb tizenetét idézem. . 
A kirándulás elmaradt ... de az '~Kedves Cili: Te voltál a kedvenc 

ünnep nem. Telefonlánc értesített. őrsvezetöm t Rossz és jo. hogy el-
hog)· délután 6 órakor jövünk össze menjél. Rossz„ mert na~on foglak 
a Cserkeszhazban Nagy·on sokan hianyolni es jó, mert legalább te la
jelentünk meg a változatlanul sltir- tod az Esztit. Tudom, hog\' te is nlar 
ke, de mégis örömteljes delutánon: nagyon hiányolod, nem? Akkor most 
diákok. tanárok„ szülök és számos en már kettőt fogok nag)'On hian)'Ol
~-Ulfoldön élő volt ZIK-es a1a családi ni: Esztit es teged. Nag)' puszi és 
látogatóban volt Buenosban. chau. Paula'' (9 éves). 

Miután Lomniczy· Jozs1 felolvas- Az ösztöndíj csere program kere-
ta a betlehemi történetet. Zaha Sa- teben közöttünk tartózkodó Müller 
nvi. a Kör elnöke~ üdvözölte a Ma- Gyuri felszolalása is meghato volt. - -
gyarországról frissen visszaerkezett Miután a sok szep karácsonyi enek 
2002-es ösztöndíjasokat. Jó volt ll:Jra elhangzott és a tretas pásztorjátékot 
közöttünk látni, tneghallgatni Papp a kisebbek előadták, kihangsúl)'OZta„ 
Gabit. Lovrics A1exandrát

1 
Kerekes úgy erz1 mintha :'otthon'' le11ne. A 

Mikit. (Szele\' Sanyi is visszajött hangulat olyan tnint a megszokott 
már viszont Bonapartian Edi es Zaba csaladi körben Magyarorszagon. Es 
Eszti Budapesten fo1;·1atják tanulmá- ilyen ''hangulatot'' szeretne Ö is n)'ÚJ-
nyait). Úg)1 éreztük, hog)' ''Jézuska tani a látogató 7IKeseknek'I tniut1.n 
hozta,:. ajándéknak tninösíthetjük:i márciusbai1 hazautazik AL.. esti mi---------

MAGYAR HIRLAP 

A forgácsolókéstől az ipari autómatizációig: 

. , . . . 
z argentln auto1 par az ot-
venes évek végén, a hat
vanas é\'ek elején jött len

diiletbe. A nag)· amerikai és eu-
rópai cégek egymás után építet
ték fel gyártelepeiket Córdoba és 
Bt1enos Aires környékén. Kezdet
be11 tennékeiket itt csak összesze
relték, de néhány éven belül már 
tninden alkatrészében helyileg 
előállított személygépkocsik, te
herautók és traktorok kerültek az 
argentin piacra. Alkatrész és szer
szám sziikségletük a beszállító 
kis- és középvállalatok százainak 
létrejöttét és prosperálását ered
mén)·ezte. 

A nagy vállalatoknak az állam 
engedélyezte, hogy a műszaki 
vagy szakmai oktatásra fordított 

, •• 

kat, műanyag in.jektáló készülé
keket. 

Id. Papp Jenő 1985-ben halt 
1neg. Ekkor vette át a , -állalat ve
zetését idősebbik fia ifj. Jetző. 
,, ' ' 
Oróla elmondható„ az auto- es 
szerszámkészítő iparban nőtt fel. 
Középiskolát a Ford technikumá
ban végezte, mérnöki diplomáját 
1976-ban szerezte meg. 

A családi cégbe harmadé,·es 
egyete1nista korában kapcsolódott 
be. Előtte-tapasztalat szerzés ' 'é
gett- egy-egy évet dolgozott a 
Ford gyártelepén, illet:'1·e két má
sik szerszámgyártó ' rállalatnál. 

Neki jutott osztályrészül a cég 
vezetése az argentin ipar legne
hezebb é\'eiben, amikor már a 
puszta megmaradás is kiválósá-

3. OLDAL 
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ne u ma tik a i és .----....,.....,..,.,~:r.a!" 
elektronikai 
szakismeretek is 
elengedhetetle
nek. 

A g) ártás ITIO

demizáci ó ja ér
dekében komolv 

J 

befektetések ter-
heit \·'állalta, 
még a nehéz id. Papp Jenő 
gazdasági hely-
zetben is. Az új esztergák. maró
gépek, köszörűk és szikraforgá
csolók argentin. német, S'\ ájci:: 
spanyol (baszkföldi) és olasz ter
mékek. Többségük már kompu
ter vezérlésű (CAD-CAM)~ az al
kalmazott szoft,:erek , ,ilág\·i
szon,·Iatban is első , ·onalbeliek. A 

J 

szoftverek szakem-költségeikkel 
adóterhe iket 
csökkents ék. 
Szinte minden 
cég létesí tett 
s?akközépisko
lá t , ahol 11em

A TURUL cég vezérelvei termélCeinek kitűnő minősé
ge és a megbízhatóság. Ezekped~g ajól megválogatott 
munkaerőre, a jó munkahelyi légkörre, valamit a tech
nikai haladással lépést tartó gépekre és termelési mód-

bere a cégnél „ a 
komputarizált ter
mel és 'ezetője 
Papp Isn·án. Jenő 
fiatalabb test\·ére. 

A cég admi -
csak a tanítás~ szerekre alapozódnak. 
de a tanköny-
\.:ek, az étkezés sőt még az egyen- got_ ' rállalkozói eltökéltséget„ a 
ruha is ing) enes volt. Az évek fo- n1unka,,állalók iránti nagyf oktí 
lyamán a fiatal technikt1sok ez- felelősségtudatot tanúsít. Jenő az 
reinek Il)'lÍjtottak magas szintű argentin ipar elkötelezett , -édel
oktatást és képzést. 1nező~je . Akik is1nerik tudják ne1n 

Az autóipar növekedése által rejti ' 'éka alá elitélő véle1nén\1ét 
keltett lehetőségekre érzett rá há- az ipar- és e~'])ortson·asztó neÖli
rom \ 'állalkozó szellemű e1nber: berális gazdaságpolitikáról s an
két mag)·ar be\1ándorló: Boto11d nak ' 'áfil·el,r(í teoretikusairól. 
László és id Papp Jenő, ' 'ala1ni11t Vezetése alatt a TURUL lépést 
Alexa1'1der Logan, skót származá- akart és tudott tartani a tecl1noló-
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su techniklls. A TURUL Kft. 1959 gia g) ors haladásá' al. A tenné-
január elsején került be.jeg)rzésre kek választékát to,·ább bö,·ítette: 
a cégbíróságon. A két mag)·ar \'a- a 11agyomát1)·os szerszán1ok i11el
la1nikor ne1n is sejtette„ hogy kö- lett az ISO 9000-es i1orn1ák ellen
zü k les:z az autóiparhoz . A őrzését szolgáló 1nűszereket is 
Ludo\:ika Akadén1iát ''égezték~ készít. Ezeken kí,rül g)'árt auto-
csendőrtisztek , ·oltak. De az ak_- _ ina ének · ·· 

. , . , . . 
msztrac10Ja 1s csa-
ládi kézben , ·an: 

Jenő f~lesége. Rácz Erzsébet. , -e
zeti . 0 mérlegképes kön)'\·elő„ 
diplo1náját a Buenos Aires-i 
Eg)·etemen szerezte meg 1980-
ban. 

A TURUL Kft. -úg)1 mint sok 
n1ás argentin kis- és közép,·állalt 
is- készen áll eg)· egészséges_ az 
ipari e~1Jort felé orientált gazda
ságpolitika kihí,·ásainak n1egfe
lelni. Ami ige11is lel1etséges. Az 
elfásult köz, ·éle1nén)' szá1nára 
szinte hihetetlen -pedig í~· igaz
a Volks,,·agenben Úg)' \ 1élekednek_ 
hOg)' ez a na~r \ iilágcég legjobb 
ntlnőségü sebesség\·áltóit Argen
tí11aban ~1árt~ia. aponta kettő-

• • 
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ta11i a lát gat · ZIK sckI1ek i11iut,i11 .... 
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11idad t~1nplo111ba11 i11entu11k ·\t. 
f\'1 gköszö11tük (l Jó Istem1ek 50. -ik 
~\1lt1ik t é"' 11og)' a szc1·etet fuu1t:pé11 
sze1·et t \1olt a legkörben. ...... 
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Magyar nyelvtanítás 
A ~1ag)·ar Nag}ko\~etseg k..0112u

látu~ától kapott inionnac1onk. al,1p
jái1 közöl_1u1'..„ hog)' az erosen meg
nö\1ekedett erdeklódes. a mag\'ar út-..... 
le\'el e~ allampolgarsag miatt, sokan 
kerdezósködnek (nem mag)·ar szar
mazásuak is). magy·art truutó n)1elv
tanárok utan Az alabbiakban közöl
jük a tudomasunk szerint ezzel fog
lalkozok telef onszamát: 

Benedek Lászlóné Marika: 
4799-2527. 

Juhász Andrea: Szent László 
Kollégium 4799-5044, lakás: 4797-
0146. 

Lán)·i Lászlóné: Miskolczy 
Dóra: 4503-0402. 

Lajta,·á11·né Benedek Zsuzsi: 
4790-7081 (mag)rar és spanyolnyel
"~ oktatás). 

A konzulátus kéri a nagy érdeklő
desre való tekintettel további nyelv 
tanár(nök)ok jelentkezését a konzu
látus telefonján is: 4827-4820. 

• 

Zsuzsi 
!gyek - Társasutazások 
~ülföldi turizmus 
~' piso 12 (1009) Buenos Aires 
200 fax: 4108-3259 
;s@furlong-fox.com.ar 

Lt1dO\'Íka Akadé111ii1t \1égczték„ 
cst:11dőrtisztek \1oltak. De az ak
kor lllí\r A1:ge11tínába11 töltött év

tized alatt kitartóa11 g)rííjtötték a 
\'állalkozói tapasztalatokat~ Bo
to11d László11c1k: 111ár I--01nol\' is111e--
i·etei \1oltak íl fé111n1eg111t111kálás 
teré11 is. Alexander Logan Argcn
tí 11ába 11 született, tecl1nik11n1ot 
végzett„ szak111ai tapasztalatait 
Angliában is g)'arapította. Az idő
be11 az egyik nagy autógyár be
szerzési osztál)1á11 dolgozott tud
ta: a nagy cégeknek milyen fon
tos a ki,ráló minőségű te1·1nekeket 
előállító~ megbízl1ató beszállító. 

A TURUL vezérel,·ei azóta is 
termékeinek kitűnő minősége és 
a megbízhatóság. Ezek pedig a jól 
meg\'álogatott munkaerőre" a jó 
munkahelyi légkörre, valamit a 
technikai haladással lépést tartó 
gépekre és termelési módszerek
re alapozódnak. 

A cég eleinte, hosszú éveken 
át, szinte kizárólag az autóipar ré
szére dolgozott. Különleges for
gácsoló szerszámokat gyártott, 
amelyeket motorok sebességvál
tók és áttételek megmunkálására 
használtak. 

A hetvenes évek közepe több 
alapvető változást okozott a cég 
életében. 1975-ben Botond Lász
ló kivált a cégből. A helyi autó
gyártás szerkezetének átalakulá
sa, integrációjának kezdete a bra
zil autóiparral, pedig arra kész
tette a céget, hogy folyamatosan 
más iparágak felé is orientálód
jék, tern1ékeinek választékát bő-

, 
vitse. 

Acélgyárak, ' ' si gépeket 
gyártó cégek, a vasút, a repülő
gép gyártás és a hadiipar is meg
ismerte és megelégedéssel hasz
nálta vagy használja a TURUL 
termékeket~ forgácsoló valamint 
lemezvágó és préselő szerszáma-

---~----------~---u-- -------- e:::> '--"' 

készít. Ezeken kí\rtil gyárt auto- tí11ába11 gyárt.ja. Naponta kettő-
inata gépeket, vala111int különbö- ezer ötszázat. 
ző ipari a11to111atizációs folyama
tokl1oz alkaln1azott berendezése
ket is. A/ t1tóbbiakl1oz már 11cm
csak a mechanikai, dc l1idraulikai„ 

Ifj. Papp Jenő 
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Mej.or Mejora Mejoral 
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