
 

 

 

 

 

1. Egy mondatban mit a key takeaway számodra Argentínából? 

 

Czakó Borbála: 

Az argentinok maguk is tudjak, hogy Argentína a hatalmas lehetőségek országa.   Bár viccelődnek vele, 
de maguk is látják, van hova fejlődni:  míg Japán kicsi és gazdag ország természeti kincsek nélkül, addig 
Argentína hatalmas természeti kincsekkel rendelkező szegény ország. 

Balassa Beatrix:  

Kozmopolita fővárosuk mellett, csodálatos természeti szépségeket láthattunk, vízeséseket, az Andok 
magas hegyeit, gleccser tavakat, a "világ végén" az óceánok találkozását, gazdag állatvilágot a nagy 
kiterjedésű országban, és én természetesen az argentin tangó lépéseikre is fókuszáltam. 
 

Gothárdi Ibolya: 

Hatalmas ország, hatalmas potenciállal, európai gyökerekkel, helyi megoldásokkal. Rendkívül 
sokoldalú és befogadó ország – az argentin állampolgárságot 2 nap alatt meg lehet szerezni! Szívesen 
látják, sőt várják a bevándorlókat. Az azonos neműek házassága engedélyezett. 

Szilágyi Judit: 

A marha steak!!! - úgy ahogy van, nem kell szégyellni, ezt is meg lehetne tanulni. 

Ezen kívül szerintem a Dulce de leche branding ami fantasztikus, el lehet tanulni, a végére már mi is 
szinte megszerettük, pedig eleinte nem voltunk elragadtatva. De a branding működött, és amint 
megértette a tudatunk és a tudatalattink, hogy egy speciális argentin brandinget eszünk nem egy 
szimpla kekszet - megszerettük. Ezt azért el kéne tanulni nem? 

Előd Bea: 

Egy hatalmas és rendkívül színes ország rengeteg lehetőséggel, cipelve magával történelmi terheit, ami 
mai napig kihat a kultúrájára és fékezi a fejlődését. 

 

 



Skonda Mária: 

Fantasztikus adottságú ország, nyitott, tehetséges emberek, hatalmas lehetőségek  - és egy korrupt 
politikai-gazdasági elitte, mely gátja a kibontakozásnak. 

Kovács Krisztina: 

Hatalmas ország, változatos lehetőségekkel fejlődési potenciálokkal különösképpen a turizmus, a 
bányászat, olaj- és gázipar, mezőgazdasági és IT területen egyaránt. 

Mosnier Zsuzsanna: 

Nehéz egy mondatban, mert van több take away, de talán kettőt emelnék ki. 

Számomra meglepő volt hallani, hogy mennyire megtanultak együtt élni a folyamatos gazdasági 
válságszituációkkal, a legutóbbi súlyos gazdasági válság 2001-ben volt, ami lényegében még most is 
tart (példaképpen említeném a 30 % -os éves inflációt). 

A másik pedig a mate tea megosztásának rituáléja (a matet ugyanabból a bögréből és ugyanazzal a 
szívószállal issza a teljes társaság), ami a barátságot jelképezi. A matét nem is illik megköszönni, amikor 
körbeadják, mert ez azt jelezheti, hogy nem kérünk belőle és a barátság, amit a megosztás jelképez 
nem fontos nekünk. 

Szabó Eszter: 

A természeti kincsek gazdagsága ellenére a megélhetésért nagyon keményem megdolgoznak. Csodás 
emberi példány, egy 50 körüli „törzsfőnök”, tolldíszekkel a fején árulta Iguazu (egy város közel a 
trópusokhoz) főutcáján a törzs népművészeti termékeit. Az arca reggel szép volt, kiszolgáltatott, 
amikor délután hazafele indult. Én sem vettem tőle semmit, nem voltak igazán vonzóak, amiket árult, 
pedig szeretem az etno stílust. Minden utazásomra magammal viszek egy remek etno válltáskát, amit 
Costa Rican egy design boltban vettem. 

 

2. Melyik találkozó volt a legérdekesebb számodra és miért? 

Czakó Borbála: 

1., Nagyon érdekes volt számomra Mamet USA Nagykövetével való találkozónk. Lendület, 
innovativitás, a kétoldalú kapcsolatok építésének magas szintű igénye sütött át rajta.  Hihetetlen 
energia es odaadás jellemezte.  Különleges diplomata. 
2., Az Argentin találkozók közül Deborah Perez Volpin az Arriba Argentin műsorvezetője volt a 
legérdekesebb.  Profi média szakember, aki az ország legnézettebb reggeli hírcsatornáját vezeti a 
választás hetében vállalja, hogy egy maroknyi magyar nőt bevezet Argentína belpolitikai bugyraiba. 
Talpra esett, igazi nő. 

Balassa Beatrix: 

Sergio Berensztein rendkívül felkészült elemző elmélkedése, őszinte, és szórakoztató történetei 
voltak nagyon érdekesek számomra. (A választás az utazásunk ideje alatt volt, azon az estén 
bekapcsoltam a hotelban a tv-t és ott is Sergio beszélt és elemzett éppen.) 



A természetben a pingvin sziget megtekintése, a "pingvinekkel való találkozás" is emlékezetes volt, 
elgondolkodtató, hogy milyen tiszták az ösztöneik, az a képességük és szokásuk, ahogy egy életre 
választanak társat magunkat.  

Gothárdi Ibolya: 

Sergio Berensztein politikai elemző mindannyiónkat lenyűgözött tudásával, előadói stílusával és 
érdekes példáival, történeteivel, aminek segítségével bepillantást nyerhettünk az argentin politika 
kulisszái mögé. 

Szilágyi Judit: 

Számomra egyértelműen a Bergensztein találkozó volt a legérdekesebb, nagyon tájékozott, lényeglátó, 
és nyitott, világos gondolkodású szakértő. Szívesen hallgatnám máskor is. Csak remélem, hogy az új 
kormány is szán neki szerepet, de legalább gyakran meghallgatja. 

Az EY Entrepreneur of the Year díjban (vagy bármilyen neves egyéb díjban) itt is be kellene vezetni a 
szociális kategóriát, olyan gyenge úgyis a civil szféra, ráférne egy kis erősítés. 

Előd Bea: 

A találkozó Sergio Berensztein politikai elemzővel. Nagyszerű politikai és gazdasági áttekintést adott 
Argentína jelenlegi helyzetéről és annak történelmi és kulturális gyökereiről.  Különösen aktuális volt a 
választások kapcsán. 

Skonda Mária: 

Bernsztein politikai elemzővel való találkozás mellett számomra Clarisa Estol, korábbi bankvezérrel 
való beszélgetés volt rendkívül érdekes. Kiválóan mutatott rá a nagy gazdasági összeomlás pénzügyi 
hátterére. Példaértékű az életútja, a szakmai és magánéletének összehangolása, valamint az 
újrakezdési pályája. 

Kovács Krisztina: 

A legérdekesebb találkozó Sergio Berensztein-nel volt. A rendkívüli tudással, tapasztalattal és 
elismeréssel bíró közéleti személy gyakorlatias megközelítéssel szemléltette az ország politikai és 
gazdasági hátterét. 

Mosnier Zsuzsanna: 

Tekintettel a múlt vasárnapi választásokra különös aktualitása volt a találkozónak Sergio Berensztein, 
politikai tanácsadóval. Kiválóan elemezte a politikai és gazdasági helyzetet, kellő kritikával. 

Szabó Eszter: 

Az arisztokrata családból származó civil szervezet vezetője. Magán iskolába járt, a családja 
kétségbe van esve, hogy letért az útról. A szervezet, amit létrehozott ételt, tejet ad a szegény 
anyáknak, gyerekeknek. 100 embert és rengeteg önkéntest foglalkoztat ez a nonprofit. A helyi 
önkormányzatok támogatják, a kormányzat kevésbé, mert hivatalos szegénység ez utóbbi 
szerint nincs. A saját kasztja azonban anyagiakkal segíti. Ez a harmincas nő tudja miért született 
a világra. Szerencsére van vőlegénye, így reménykedhetünk abban, hogy gyerekeik is születnek 
majd és nem csak a köznek szenteli az életét. 



3. Mit tanulhat Magyarország szerinted Argentínától? 

Czakó Borbála: 

Az oktatásra nagy hangsúlyt fektetnek.  Vannak nyilvánvaló problémák, de a tömeg-oktatás 
színvonala jó.  Az IT, technológia, műszaki oktatás  fontos szerepet  kap.  A jövő alapja a jó 
közoktatás. 

Balassa Beatrix: 

Változás menedzsment az élet és a gazdaság minden területén fontos. Az elmúlt 70 évben 
több komoly válságon ment keresztül Argentína, úgy tűnik, hogy hozzászoktak a folyamatos 
sok éve tartó kihívásaikhoz, és  könnyedebben dolgozzák fel. 

Gothárdi Ibolya: 

Liberalizmust, elfogadást, befogadást, sokszínűséget, 

Szilágyi Judit: 

Amint már fentebb említettem, a brandinget (Dulce de leche). 

Előd Bea: 

Nem igazán tudok ilyet mondani, hacsak nem azt az emberi tartást és túlélési kedvet, amivel 
az emberek rendelkeznek a kb. 7 évente bekövetkező válságok ellenére. 

Skonda Mária: 

A pozitív tenni akarást, amivel azoknál az embereknél találkoztunk, akikkel beszélgethettünk. 
Nagyon nehéz helyzetben van az országuk, de nem csak a problémákat sorolják, hanem a 
kiútról is beszélnek és a maguk területén tesznek is valamit. 

Kovács Krisztina: 

A női politikai karrier utak előmozdítása akár rátával. 

Mosnier Zsuzsanna: 

Gazdasági és politikai értelemben keveset, Argentína gazdasági helyzete nem ad okot arra, 
hogy bármelyik elemét kiemelve példaként szolgáljon.  Ha mégis valamit ki lehet emelni, 
akkor érdekes volt hallani az egyik találkozón a beszámolót egy civil kezdeményezés 
sikerességéről, amely a szegénység által sújtott területeken a lakosok (különös tekintettel a 
nők) helyzetének javítását tűzte ki céljául. Szintén érdekes információ volt, hogy a kormány 
minden 12 éves tanulónak ingyen laptopot biztosít. 

 

 



Szabó Eszter: 

A múlt dicsősége és jómódja egy városban minden nap emlékezteti a mai generációt, hogy 
más alapokon, de újra el kellene érni azt a szintet, amikor az ország kiemelkedett a nemzetközi 
átlagból. Ha nem csak abba merengünk, akkor a múlt a jövő motivációjává válhat. Sok 
a  hasonlóság ebben. Nem véletlenül forgatták részben Magyarországon az Evita című 
amerikai szuperprodukciót. 
 

4. Mit tanulhat Argentína Magyarországtól? 

Czakó Borbála: 

Mi jobban prezentáljuk a Hungarikumainkat mint ők a nemzeti termékeiket.  Nem csak a 
gazdaságából, de a turizmusából is sokkal magasabb GDP növekedést érhetnének el.  Nem 
használják ki a lehetőségeiket. 

Balassa Beatrix: 

Magyarország politikai-, és gazdasági fejlődéséből, konkrét pozitív példáinkból nagyon sokat 
tanulhatnak.  

Gothárdi Ibolya: 

10 éve Argentína benne volt a top 10 PISA teszt legjobbjai között. Igaz visszaestek a ranglétrán, 
de az oktatás/nevelésre különös figyelmet fordítanak. Minden középiskolásnak van laptopja, 
amit az állam finanszíroz. 

Szilágyi Judit: 

Passz. 

Előd Bea: 

Magyarország is átesett számos politika és gazdasági válságon, az eszköztárat, amit 
használtunk ezek leküzdésére érdemes lenne átnézni történelmi távlatokban is.  

Skonda Mária: 

Nyitott gazdaság, gazdasági nehézségek kezelésének széles eszköztára, a középrétegek 
megerősítése. 

Kovács Krisztina: 

Magyarországtól és/vagy más országtól is tanulhatná, hogy a fiatalságot a vállalkozásra és 
nyelvtanulásra ösztönözze, pl. angol nyelvet tanuljanak, mert nem elegen beszélik igazán pl. 
eladók a turistáknak szánt üzletekben sem beszélnek nyelveket, illetve a turizmus területén 
sokat segítene a magas fokú nyelvismeret. Továbbá tapasztalt és sikeres vállalkozó emberektől 
tanulni, hogy a vállalkozások még sokrétűbbek legyenek és még magasabb minőségi, 



versenyképes termékeket és szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a meglévő kihasználatlan 
erőforrásokat is felhasználva. 

Mosnier Zsuzsanna: 

Argentínát gazdasági "bezártság" jellemzi, valamint erőteljes állami beavatkozás és centrális 
gazdaságpolitika. A magas vámok és adók mind az exportot és az importot is sújtják, a helyi 
valuta túlértékelt, magas az infláció és magasak a hitelkamatok és még lehetne sorolni a 
problémákat. 
A gazdasági növekedés beindítására/ösztönzésére számos olyan megoldás van, amiben a 
magyar gazdaság fejlődéstörténete példaként tud szolgálni.  
 

Szabó Eszter: 

 
Az államadósság kezelést, amihez nem csak a pénzügyekhez kell hozzányúlni. Szerintem egy 
kétoldalú magas szintű kormányzati workout (szellemi) hasznos lenne mindkét országnak. 
Tudom-tudom, ilyen csak a bizniszben létezik.  
 

5. Mi az az egy kép, amit Te készítettél és amit meg szeretnél 
osztani a study tourrol és miért? 

 
Czakó Borbála: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Balassa Beatrix:  

Szivárványos kép az Iguazu vízesésnél! A Teremtő a legkreatívabb Alkotó-, és Képzőművész, 
több természeti csodát láthattunk utunk során és részünk lehetett - szó szerint - elementáris 
és felejthetetlen élményekben! 

 

Gothárdi Ibolya: 

A temető előtti parkban pihenő idős házaspár. Minden bizonytalanság ellenére, szép korban 
is tudják élvezni az életet. 

Szilágyi Judit: 

 

 

 

 



Előd Bea: 

A legkifejezőbb az “Argentine Experience” lenne.  Ez egy start-up cég, kreativitással, 
kitartással, hittel a minőségi szolgáltatásban tudott egy új, nagyon pozitiv élményt létrehozni 
úgy, hogy argentin tudott maradni mégis. Argentinának kulturális változáson kell átesnie 
ahhoz, hogy a válságciklusokból ki tudjon lábalni, de ez csak több nemzedéken keresztül tud 
megvalósulni. Ez a cég ennek  a váltásnak a friss szele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Krisztina: 

Argentine Experience: http://www.theargentineexperience.com 
 
Kitűnő példája annak hogyan mutassuk be az országot szórakoztató és élvezetes módon. Leon, 
az alapító, szereti és élvezi a munkáját. Egyszerűen szeret főzni finom ételeket gourmet 
szerető embereknek. Leon először csak az utcáról hívott meg embereket a saját lakásába egy 
vacsorára. Egyszer megérkezett a vendég, aki fantáziát látott Leonban és befektetett egy 
élményétterem létrehozásába Leon kreativitására bízva az egész kialakítását. A nagy siker 
akkor kezdődött igazán. Egy biztos: a sugárzó lelkesedés ereje, ami magával ragadja a vacsorán 
résztvevőket és a látogató betekintést nyer az argentín érzésbe, - az empanada, a steak és a 
mathe tea készítés rejtelmeibe is. 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.theargentineexperience.com&d=CwMGaQ&c=IV_clAzoPDE253xZdHuilRgztyh_RiV3wUrLrDQYWSI&r=LZntpZXB0JE_3-77wYbgU3A-j50hnWeA4XtG97NM_MM&m=xJ91V2Dcv_hCmfYjwMMSUa7PrS5L3fkJUYvKsK0a1Zg&s=h6VcKM4fZyGXhkPLlHK8cxRw9WMBh4FoRPx6p6pf89E&e=

