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Május utolsó vasárnapján 
úgy ébredtem, hogy kétfé-
le személyiség igyekezett 
belőlem kitörni. Az egyik 
Garfield, a macska, a másik, 
a viccekből ismert agresz-
szív kismalac. De aki május 
első vasárnapján virágok-
kal ébred, mert gyermekei 
szeretettel gondolnak rá, és 
felköszöntik, annak nincs 
apelláta, cipő felhúz, pénz-
tárca feltölt és nyomás a gye-
reknapra! A nehezített terep 
ellenére a szervezők tökéle-
tes helyszínt biztosítottak. 

Amint megérkeztünk a 
kellemes árnyat nyújtó, óri-
ási fák közé, reggeli hangu-
latom elszállt és vissza sem 
nézett rám. Egyszerűen 
imádom a Duna-partunkat, 
közel s távol a legszebb a 
miénk. Azt meg különösen 
szeretem, ha használjuk is, 
és ilyen jól használjuk! Sze-
retik a gyerekek is, korosz-
tálytól függetlenül: kavics 
hajigatás, fák alatt ücsörgés, 
séta a kerékpárúton vagy 
egy kis kajak próbálgatás, 
kergetőzés, önmagukban is 
csupa-csupa remek móka, 
ami nem azt jelenti, hogy a 
szervezők itt be is fejezték 
volna. 

Hétpróba és trambulin. 

Arcfestés és lufibohóc. Sü-
temény és szörpi. Cukor-
ka és csokoládé, fagylalt és 
vattacukor. Zene és tánc. 
(A „feltöltött” pénztárcára 
pedig nem volt szükség!) 
Egyszóval élmény, élmény, 
élmény! Aztán ezekből van 
ám annyi itt nekünk, hogy 
szívesen látunk bárkit, jöhet 
gyerek akár a szomszéd fa-
luból is, sőt jöjjön is! Érezze 
jól magát nálunk, Szobon a 
gyereknapon, egyen, igyon, 
mulasson! Én már hallottam 
is anyukáktól, hogy: "de jó 
nektek, nálatok ilyen jó gye-
reknap van, bezzeg nálunk! 
semmi!" Legyünk büszkék 
hát, ha végre a bezzeg másik 
oldalán lehetünk!

Mi szülők hogyan is tud-
juk segíteni ezt a rendez-
vényt? Elsősorban úgy, hogy 
elhozzuk a gyerekeinket, 
mert ők a legfontosabbak 
ezen a napon (és a többin 
is). Aztán, ha kedvünk és 
időnk engedi, menjünk el a 
jótékonysági farsangra, hi-
szen az onnan érkező ösz-
szeg a gyereknapi kiadások 
komoly hányadát fedezi. 
Még? Hát csak egyszerűen 
járjunk jó példával gyer-
mekeink elött. Higgyük el 
mi magunk, felnőttek is azt, 

hogy a trambulinba valóban 
csak három gyerek mehet 
be, biztonsági okokból, és 
ne akarjuk soron kívül a mi 
gyerekünket negyedikként 
betuszkolni. Higgyük el, 
hogy két év alatti kisgyere-
ket nem holmi passzióból 
nem engednek be a felügye-
lők, hanem mert balesetve-
szélyes rájuk nézve! Ha mi 
is elhisszük, akkor nagyon 
ügyesen el tudjuk mon-
dani gyermekeinknek is. 
Bármilyen vicces és ügyes 
a lufibohóc, neki is lejár az 
ideje egyszer. Amikor leve-
szi a bohóc orrot és parókát, 
nyilván lejárt az ideje, fö-
lösleges hát gyermekünkkel 
a kezünkbe loholni utána, 
hogy csak még egyet, csak 
neki… ne hozzuk kellemet-
len helyzetbe se magunkat, 
se őt! Próbáljuk meg tisz-
teletben tartani, amikor 
az arcfestésnél azt mondja 
Borcsi (aki több mint tíz 
éve rendületlenül pingál 
szebbnél szebb motívumo-
kat gyermekeinkre), hogy 
"kérlek már ne álljatok be a 
sorba, mert nem lesz idő." 

Ha a gyermekünk azt 
látja, hogy mi elfogadtuk a 
szabályokat és nem hada-
kozunk, lázongunk, vitat-

kozunk, akkor hasonlóan 
fog viselkedni, mi vagyunk 
az elsőszámú példaképek. 
Ilyesfajta minimális szabály-
követésre az életben is szük-
ségük lesz.

Bocsánat a kitérőért, de ez 
fontos lenne a jövőre nézve, 
mert addig van rendezvény, 
amíg van, aki összehozza, és 
olyan a rendezvény, mint a 
rendezők, amíg ők örömmel 
csinálják, addig mi profitá-
lunk belőle igazán.

Jas

Köszönjük az együttműkö-
dést, támogatást: Börzsöny-
Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület, DRT Motorsport, 
Éva Baker Kft, Gonda Haj-
nalka, Hramcsák Tihamér, 
Szobi Napsugár Óvoda, Or-
szágos Mentőszolgálat Szobi 
Mentőállomása, Tóth Lajos 
alpolgármester, Szob Város 
Önkormányzata, Szobi Jég-
varázs a Kézműves Fagyizó, 
VKKBK Szobi Kajak-Kenu 
Szakosztály, Zátony Music 
Pub, Zih Ágnes. Köszönjük to-
vábbá a jótékonysági farsangi 
bál résztvevőinek és támoga-
tóinak, minden szülőnek és 
nagyszülőnek, aki sütivel ked-
veskedett az aprónépnek.

Panita

Vattacukor, luftballon, Duna-part
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Helyükre kerültek a tetőszerkezet tar-
tóelemei. Továbbra is megállás nélkül 
folyik a munka a Széchenyi sétányon 
épülő tanuszodánál. Látványos elem-
ként az elmúlt héten kerültek beépí-
tésre a tanuszoda előre gyártott íves 
tetőszerkezeti elemei, amelynek ered-
ményeként egyre inkább kirajzolódik 
előttünk a létesítmény képe. 

Útfelújítás. Május hónapban a Ma-
gyar Közút Noprofit Zrt. a kezelésük-
ben lévő Dózsa Gyögy utcában és az 
Árpád utcában együttesen mintegy 
300 folyóméter hosszban végzett út-
felújítási, aszfaltozási munkálatokat. 
A felújítás a Dózsa György utcában a 
korábbi évek felújításaiból kimaradt 
rövid szakaszt (körülbelül 50 méter) 
érintette, az Árpád utcában viszont a 
Herfli sörözőtől a Dunapart üzletházig 
terjedő útszakasz felmarása és újraasz-
faltozása történt meg. A Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. megyei igazgatója, 
Magyari László úr tett még az elmúlt 
évben lefolytatott egyeztetések ered-
ményeként ígéretet arra, hogy a 2017. 
évi útfelújítási programjukba beleve-
szik az erősen leromlott állapotú szobi 
útszakaszok részleges felújítását is. A 
város lakossága nevében köszönetün-
ket fejezzük ki Magyari úrnak a rész-
leges felújítási munka elvégeztetéséért, 
amelynek eredményeként jelentősen 
javult az érintett utcákban az útburko-
lat állapota, és ezáltal nőtt a közlekedés 
biztonsága is. 

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK

1. INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános 
licit eljárás útján értékesítésre hirdeti 
meg a szobi 089/1 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szőlő művelési ágú 
2093 m2 alapterületű ingatlanát. Kiki-
áltási ár: bruttó 1.228.000 Ft.

Licit időpontja: 2017. június 26-án 
(hétfő) 15 óra. Licit helye: Szobi Pol-
gármesteri Hivatal Jegyzői Iroda. Licit 
lépcső: 50.000 Ft.

A licit időpontja előtti munkanapo-
kon bármikor, előzetes időpont egyez-
tetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet Ferencz Gyöngyi polgár-
mesternél a 06-27/570-690-es telefon-
számon.

A liciten győztes leendő vevőnek a 

licitálás helyén, a licit során kialakult 
bruttó vételár 10 százalékát kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpont-
ját követő két héten belül (14 naptári 
nap) az adásvételi szerződés megköté-
sére jogosult. Az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

2. INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános 
licit eljárás útján értékesítésre hirdeti 
meg a szobi 089/13 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szántó művelési ágú 
937 m2 alapterületű ingatlanát. Kikiál-
tási ár: bruttó 114.000 Ft.

Licit időpontja: 2017. június 26-án 
(hétfő) 15,15 óra.

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Iroda.

Licit lépcső: 10.000 Ft.
A licit időpontja előtt munkanapo-

kon bármikor, előzetes időpont egyez-
tetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet Ferencz Gyöngyi polgár-

mesternél a 06-27/570-690-es telefon-
számon.

A liciten győztes leendő vevőnek a 
licitálás helyén, a licit során kialakult 
bruttó vételár 10 százalékát kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpont-
ját követő két héten belül (14 naptári 
nap) az adásvételi szerződés megköté-
sére jogosult. Az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

3.  INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános 
licit eljárás útján értékesítésre hirdeti 
meg a szobi 089/14 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szőlő művelési ágú 
1551 m2 alapterületű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: bruttó 972.000 Ft.

Licit időpontja: 2017. június 26-án 
(hétfő) 15,30 óra.

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Iroda.

Licit lépcső: 50.000 Ft.
A licit időpontja előtt munkanapo-

kon bármikor, előzetes időpont egyez-

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és nagyrabecsülését 
fejezi ki a Danubius Táncegyüttes egykori és mai tagjai számára, akik a 30 évvel 
ezelőtti megalakulásuk óta a helyi közösségért tevékenykednek, ápolják a magyar 
néptánc és a népzene hagyományait. A táncegyüttes tagjai elvitték településünk 
jó hírét a szélrózsa minden irányába, ezzel öregbítették Szob város hírnevét. A 
különböző rendezvényeken és versenyeken jelentős elismeréseket szereztek és 
üde színfoltjai közös ünnepeinknek. A mögöttük lévő harminc év sikere renge-
teg munkát és kitartást igényelt, amelyben oroszlánrészt vállalt az együttes veze-
tője, Kuti Andrea. Hálásan köszönjük tehát ezt a 30 évet, és ugyanilyen lendüle-
tet, kitartást és sok-sok sikert kívánunk az elkövetkező évtizedekre is. 

Szob Város Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Köszönet a táncegyüttesnek
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tetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet Ferencz Gyöngyi polgár-
mesternél a 06-27/570-690-es telefon-
számon.

A liciten győztes leendő vevőnek a 
licitálás helyén, a licit során kialakult 
bruttó vételár 10 százalékát kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpont-
ját követő két héten belül (14 naptári 
nap) az adásvételi szerződés megköté-
sére jogosult. Az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

4. INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános 
licit eljárás útján értékesítésre hirdeti 
meg a szobi 089/21 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szántó művelési ágú 
723 m2 alapterületű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: bruttó 96.000 Ft.

Licit időpontja: 2017. június 26-án 
(hétfő) 15,45 óra.

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Iroda.

Licit lépcső: 10.000 Ft.
A licit időpontja előtt munkanapo-

kon bármikor, előzetes időpont egyez-
tetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet Ferencz Gyöngyi polgár-
mesternél a 06-27/570-690-es telefon-
számon.

A liciten győztes leendő vevőnek a 
licitálás helyén, a licit során kialakult 
bruttó vételár 10 százalékát kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpont-
ját követő két héten belül (14 naptári 
nap) az adásvételi szerződés megköté-
sére jogosult. Az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

5. INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános 
licit eljárás útján értékesítésre hirdeti 
meg a szobi 089/23 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szántó művelési ágú 
1183 m2 alapterületű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: bruttó 133.000 Ft.

Licit időpontja: 2017. június 26-án 
(hétfő) 16 óra.

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Iroda.

Licit lépcső: 10.000 Ft.

A licit időpontja előtt munkanapo-
kon bármikor, előzetes időpont egyez-
tetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet Ferencz Gyöngyi polgár-
mesternél a 27/570-690-es telefonszá-
mon.

A liciten győztes leendő vevőnek a 
licitálás helyén, a licit során kialakult 
bruttó vételár 10 százalékátát kell fog-
laló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpont-
ját követő két héten belül (14 naptári 
nap) az adásvételi szerződés megköté-
sére jogosult. Az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Vezetékes gázszolgáltatás szünetelte-
tése. A gázszolgáltató értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy 2017. augusztus 
2-án reggel 5 órától, 2017. augusztus 
4-én délelőtt 10 óráig Szob településen 
a gázszolgáltatás karbantartási mun-
kák végzése miatt szünetel.

A gázszolgáltató arra kéri a fogyasz-
tókat, hogy a fenti időtartam alatt a 
gázmérő előtti főelzárót szíveskedje-
nek zárt állapotban tartani!

RÖVIDEN

Ingatlan. A képviselő-testület május 
17-i ülésén döntött arról, hogy a Sza-
badidő Központ területén található, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
közül 578/6 hrsz-ú ingatlan megne-
vezését „kivett udvar és csónaktáro-
ló”–ra, míg az 579 hrsz-ú ingatlan 
megnevezését „kivett lakóház és udvar 
és csónakház”–ra változtatja. A változ-
tatásokat indokolta, hogy a fenti ingat-
lanokon elhelyezkedő csónaktároló és 
csónakház épületei felújítására a kép-
viselő-testület pályázat benyújtásáról 
döntött, azonban ezen épületek nem 
voltak feltüntetve az ingatlanok tulaj-
doni lapjain. A pályázatok benyújtása 
miatt szükséges volt tehát pontosítani 
az ingatlan-nyilvántartásban ezen in-
gatlanok adatait.

Tájékoztatók. A május 25-én megtar-
tott ülésen ismerte meg és fogadta el 
a képviselő-testület a Szob Járási Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi 
tevékenységéről készült tájékoztatót, 
továbbá a jegyző 2016. évi gyermekvé-
delmi tevékenységéről készített beszá-
molót. 

Közalapítvány. A képviselő-testület 
májusi ülésén tárgyalta a Szobért-Szo-
biakért Közalapítvány 2016. évi egy-
szerűsített éves beszámolóját, amelyet 
10 501 ezer forint mérleg főösszeggel 
elfogadott.

SZMSZ. A képviselő-testület májusi 
ülésén hagyta jóvá a Szobi Polgármes-
teri Hivatal 2017. június 1-jétől hatá-
lyos Szervezeti és Működési Szabály-
zatát. Az új szabályzat értelmében az 
aljegyzői tisztség megszűnik, ezáltal a 
hivatal létszáma is csökken. 
 
Pályázat. A képviselő-testület májusi 
ülésén megerősítve korábbi döntését, 
támogatólag foglalt állást amellett, 
hogy a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidék-
fejlesztési Egyesület Szob településen 
helyi vásártér kialakításának céljával 
a „Helyi termékértékesítést szolgá-
ló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívásra 
pályázatot nyújtson be. Meghatározta 
továbbá azokat a helyszíneket, ahol le-
hetségesnek tartja a helyi vásártér ki-
alakítását (az alábbi felsorolás egyben 
prioritási sorrend is):

-  578/4 hrsz-ú ingatlan (Árpád u. 9.)
- 599/1 hrsz-ú ingatlan (egykori Pal-

mira üzletház)
-  580/2 hrsz-ú ingatlan (Sportcsar-

nok épülete)

Vis maior. A képviselő-testület máju-
si ülésén döntött arról, hogy a Tompa 
Mihály utcában történt út- és árokká-
rosodások helyreállítási munkáinak 
elvégzésére a Geoszolg Kft-vel (2085 
Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16), a 
beruházás műszaki ellenőri-bonyolítói 
feladatainak  ellátására a Szőke és Tár-
sa Kft-vel (2084 Pilisszentiván, Klapka 
u. 1/B. ép C. lph. 1/3.) köt szerződést. 
A helyreállítási munka a városnapokat 
követő héten veszi kezdetét, és várha-
tóan három hétig tart. A munkavégzés 
ideje alatt kérjük az utcában lakók, il-
letve arra közlekedők szíves türelmét, 
megértését.

Érintésvédelem. A képviselő-testü-
let májusban döntött arról, hogy az 
önkormányzat üzemeltetésében lévő 
intézmények villamos érintésvédel-
mi és tűzvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatait az Ampervadász – 
Bánfi Krisztián egyéni vállalkozótól 
(1195 Budapest, Zrínyi u. 7. I/5.) 
rendeli meg.
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2017 szeptemberében terveink szerint ünnepi keretek kö-
zött emlékezünk vissza a léüzem elmúlt 50 évére. Kiállítást 
készítünk fotókból, emléktárgyakból, amelyhez kérjük a 
Kedves Olvasók segítségét. 

Várjuk a régi fotókat, emléktárgyakat, történeteket a 
léüzem életéből mindazoktól, akik bármikor is dolgoztak 
az üzemben.

Az összegyűjtött anyagot a Szobi József Attila Művelő-
dési Ház irodájában lehet leadni. Az átadott tárgyakról, 
fotókról stb. átvételi elismervény készül, az ünnepség után 

ezeket visszajuttatunk a tulajdonosoknak.
Amennyiben szeretne személyesen meghívót kapni az 

eseményre, kérjük jelezze a lenti elérhetőségek valamelyi-
kén.

További információ:
- személyesen a Szobi József Attila Művelődési Házban 

2628 Szob, Árpád u. 17.
- telefonon a 06-70/442-6678-as telefonszámon.
- vagy e-mailben: muvhazszob@gmail.com

Paluch Anita

Ötven éves a léüzem

Amikor 1967 márciusában hét mezőgaz-
dasági termelőszövetkezet gyümölcsfel-
dolgozó közös vállalkozást hozott létre 
Szobon, aligha látták, hogy mit hoz majd 
a jövő. Bár nyilván bíztak a sikerben, még 
nem tudhatták, hogy egy évtizedeken át 
eredményesen működő középüzem jött 
éppen létre. 

Ám mielőtt megismerkednénk a rész-
letekkel, szóljunk néhány szót a szövet-
kezetről, mint olyanról. A szövetkezet a 
tagok vagyoni hozzájárulásával és sze-
mélyes közreműködésével alapított szer-
vezet. A szövetkezet jogi személy, ami 
azt jelenti, hogy saját nevében jogokat 
szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A 
szövetkezetek nemzetközileg elfogadott 
alapelvek és értékek mentén szerveződ-
nek és működnek. Ilyenek például a füg-
getlenség, az önkéntesség, igazságosság, 
egyéni felelősség, önsegély, demokratikus 
működés. 

Tevékenységüket a közgyűlés által el-
fogadott alapszabály szerint folytatják. 
A szövetkezeteknek sokféle fajtája léte-
zik. A teljesség igénye nélkül említsünk 
néhányat a fontosabbak közül. Vannak 
termelőszövetkezetek (ezen belül is ipari 
szövetkezetek és mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek), továbbá kereskedelmi, fo-
gyasztási, szolgáltató, biztosító, takarék-, 
lakás-, üdülő-, iskola-, és diákszövetke-
zetek, valamint léteznek már szociális 
szövetkezetek is. Ismeretesek még úgy-
nevezett európai szövetkezetek, amelyek 
nem a nemzeti jog, hanem az európai jog 
alapján működnek. 

Az első szövetkezet, az 1844-ben Ang-
liában alapított Rochdale-i, egy alapvető-
en fogyasztási típusú szövetkezet volt. De 
nemcsak a szövetkezetek sokfélék, hanem 
fogalmuk és megítélésük is meglehetősen 
eltérő. Ezért nem meglepő, hogy világ-
szerte - így az Európai Unió országaiban 
is – a legkülönbözőbb felfogások és jogi 

szabályozások érvényesülnek. Hazánk 
sem kivétel, sőt, történelmi okok miatt a 
helyzet még bonyolultabb. Erdei Ferenc 
már 1945 után rámutatott, nálunk min-
dig az a döntő, hogy adott történelmi 
korszakban kik, milyen érdekek mentén 
mit tesznek, vagy nem tesznek a szövet-
kezetekkel. Világos beszéd. Bátran kije-
lenthetjük, hogy ez a megállapítás napja-
inkban is érvényes.

A szövetkezetekről a köztudatban ál-
talában kedvezőtlen kép él. Ez alapvetően 
abból fakad, hogy az emberek többsége 
az 1945 előtti történetükről alig, vagy 
éppen semmit sem tud, fogalmát pedig 
főként egyetlen típussal, a mezőgazdasági 
termelőszövetkezettel (tsz, téesz, mgtsz) 
azonosítja. A HANGYA például már csak 
keveseknek mond valamit, pedig 1945 
előtt a legismertebb, legnagyobb tag-
létszámú szövetkezet volt. Termeltetett, 
feldolgozott, kis- és nagykereskedett, hi-
telezett, tagjait nemcsak üzletileg, hanem 
szociálisan is segítette. Valószínű arról 
is kevesen tudnak, hogy a HANGYA 
több éves előkészítő munka után 1998-
ban éledt újjá. Ma leginkább beszerző-
értékesítő-szolgáltató jelleggel működik, 
de jóval kisebb méretekben, mint a há-
ború előtt. Tény, hogy a szövetkezeteket 
a pártállam idején központi ellenőrzés 
alá vonták, és legalapvetőbb szerveződési 
elveik felszámolására törekedtek. Bár ez a 
szándék nem mindig érvényesült egyfor-
ma erővel és következetességgel, mind-
végig jelen volt. 1990 óta pedig a szövet-
kezetek helyzetét az időről időre változó, 
ellentmondásos kormányzati politika és 
az országban jelenlévő multinacionális 
kereskedelmi áruházláncok ellenérde-
keltsége nehezíti. A szövetkezeti mozgal-
mat egyébként világszerte már több mint 
kétszáz éve ugyanaz fenyegeti, mint a 
többi, megmaradásunkat szolgáló emberi 
létszerveződési formát: a „fejlődés”.

Ez a jelszó régebben a különböző for-
radalmak révén pusztított, ma pedig a 
globalizmus alakjában fejti ki romboló 
hatását.  A „fejlődés”, illetve a mellé gya-
korta párosított „haladás” és „moderni-
záció” szavak pusztító ereje két ténye-
zőben rejlik. Egyfelől minden régebbi 
történelmi szakasz túlhaladottnak, feles-
legesnek nyilvánul. A „felesleges” múlt a 
„fejlődés” akadályaként jelenik meg, ezért 
fel kell számolni, el kell törölni, minden 
hagyományt, szokást, értékrendet meg 
kell semmisíteni. Az értékek viszonyla-
gossá válnak, sokszor a torz, ferde lesz a 
követendő, a többség által elfogadott és 
követett pedig a „túlhaladott”. A „múl-
tat végképp eltöröljük”, ma is gőzerővel 
működtetett világméretű program. Más-
felől, a jelen is állandó fenyegetettségnek 
van kitéve, mert alárendelődik a jövőnek, 
ezért bármit lehet vele tenni. Ha Huxley 
és Orwell élnének, most elismerően vere-
gethetnék egymás vállát…

A „változások” legfőbb ismérve ezen 
felül jó ideje az, hogy a társadalom több-
sége mindig rosszul jár, egy kis hányada 
meg jól. Ezt aztán kétféle módon is pró-
bálják elfogadtatni. Az egyik úgy szól, 
hogy emberek ez most rossz nektek, de 
sokkal rosszabb lenne, ha nem így lenne. 
Ezt leginkább a megszorító csomagok 
magyarázataként hallhattuk, halljuk so-
kat, s ezzel a hihetőségéről és valóságtar-
talmáról mindent el is mondtunk. A má-
sik, egy időről időre ismételgetett ígéret, 
miszerint ha most nem is, de majd egy-
szer mindenkinek jobb lesz. A hazugság 
itt is nyilvánvaló, viszont az ígéret bevál-
tása folyamatosan a távoli jövőbe van he-
lyezve, így lényegében sohasem kell vele 
elszámolni. 

Legújabban pedig az „európai értékek” 
szóhasználat járja. Aki nem fogadja el a 
kiáltó gazdasági-társadalmi egyenlőtlen-

Boros József: Volt egyszer egy „léüzem”…
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ségeket, igazságtalanságokat, a keresztény 
Európa felszámolására irányuló törekvé-
seket, az „demokráciaellenes”, és nem 
tiszteli az „európai értékeket”. Az effajta 
nézetek képviselőit még Lombroso sem 
tudná hova tenni. Egyébként, miközben 
az európai értékekről mindenki beszél, 
addig tételesen leírva, még senki sem lát-
ta. Nyilván nem véletlenül. Így aztán sen-
ki sem tudja pontosan mik azok, viszont 
tetszés szerint lehet őket értelmezni, ma-
gyarázni. A demokráciának meg arról 
az angolszász típusáról, amit világszerte 
mindenkire ráerőltetnek, a magyar társa-
dalom többségének lesújtó a véleménye. 
Keserű tapasztalataik alapján az emberek 
jelentős részben úgy látják, eldönthetik, 
hogy a tőlük kapott hatalom révén az 
adott négy évben kik fognak majd meg-
gazdagodni.

De térjünk vissza a szövetkezetekhez, 
azon belül is mezőgazdasági termelőszö-
vetkezethez (továbbiakban mgtsz, tsz, 
téesz). Hazánkban 1948-1962 között vált 
általánossá és az egyik legnegatívabban 
megítélt szervezeti forma. Ugyanakkor 
kevéssé ismeretes, hogy a magyar föld-
műves társadalomnak már voltak koráb-
ban szövetkezési kísérletei. Gondoljunk 
csak a kertészcéhekre, kapáscéhekre, föld-
bérlő szövetkezetekre, tejszövetkezetekre, 
gazdakörökre. Ezeknek száma, gazdasági 
súlya ugyan nem volt nagy, de a szövetke-
zés gondolata és az erre irányuló szándék 
jelen volt. Önmagával tehát a termelőszö-
vetkezettel, mint olyannal nem lett volna 
gond. A létrehozásuk mikéntje okozta a 
legtöbb bajt, ugyanis az egyik legalapve-
tőbb szövetkezeti elvet, az önkéntességet 
sértette súlyosan. Az mgtsz-ek rossz em-
léküket annak köszönhették, hogy erő-
szakkal, fenyegetéssel, zsarolással, hamis 
ígéretekkel kényszerítették a gazdákat a 
„közösbe”, ahonnan nem léphettek ki. A 
téeszesítés következtében a birtokos pa-
rasztság lénygében eltűnt, s ezen az 1962 
után tett engedmények sem változtattak.

Történetünk kezdetére, 1967-re, a té-
eszesítés már lezajlott, és a tsz meghatá-
rozó szervezeti formává vált. Ez a vidéki 
társadalomra, és hosszú távon az egész 
nemzetre is végzetes csapást mért. A falu-
si fiatalság nagy része a városokba vándo-
rolt, ott vállalt munkát és ott telepedett le. 
A paraszti munka és életforma lenézetté 
vált és az egyik legnagyobb sértés az volt, 
ha valakit a „paraszt” jelzővel illettek. A 
falvakban maradó parasztság a fiatalok 
elvándorlása folytán, lassan de biztosan 
elöregedett, miközben a 10-12 órás „kö-
zös-béli” munka után még dolgozhatott a 
háztáji gazdaságában, ha meg akart élni. 
Nem csoda, hogy testi-lelki egészsége 

megroppant. Az elöregedő, betegessé 
váló parasztság egy jó ideig még így is a 
hátán vitte az országot. Ennek érzékelte-
tésére csak egyetlen adat: 1968-ban a me-
zőgazdaság össztermelésének több mint 
kétharmadát a téeszek és a háztáji gaz-
daságok adták. Ugyanakkor miközben a 
„fejlődés” a paraszti életformát és munkát 
„túlhaladottá” tette, a kávéházi értelmi-
ségitől a nagyüzemi munkásig mindenki 
természetesnek vette, hogy asztalára ele-
gendő és ízletes magyar élelmiszer került. 
Ezen a ponton tenni kell egy kis kitérőt.

A Kádár-rendszer előszeretettel hasz-
nálta a „munkás-paraszt szövetség” jel-
szavát és a május elsejei majálisokat. Az 
fiatal korosztályok már nemigen tudják, 
hogy a nagyvárosok dolgozói, csak miu-

tán teljesítették a kötelező felvonulásukat 
a párt- és állami vezetők előtt, azután me-
hettek a zöldövezetben kijelölt helyekre 
majálisozni. A nagyüzemi munkások ál-
talában gyáranként, üzemenként elkülö-
nülve töltötték a május elsejét. Itt ismert 
művészek alkalmi fellépéseitől kezdve, 
sport- és más rendezvényeken át bősé-
ges étel- és italkínálatig minden volt. A 
dolgozók többnyire családjukkal együtt 
töltötték a majálist. Egyes nagyüzemek, 
gyárak, az alkalmazottainak ingyen biz-
tosítottak ebédjegyeket, amelyeket egy 
adott választékból meleg ételre lehetett 
váltani. Emellett a kitelepült büfék, és kü-
lönféle árusok kínálata is rendelkezésre 
állt. Noha az olcsó, üveges világos sörök-
höz - különösen a boltokban -, nehezen 
lehetett hozzájutni, május elsején mindig 
bőven volt belőlük. Ez amolyan politikai 
kérdés volt. 

Mindezek párosulva a mesterséges ár- 
és bérszínvonallal, a szerény, de egy ideig 

tagadhatatlanul növekvő reálbér- és élet-
színvonallal, nemcsak a rendszer támoga-
tottságát igyekeztek fenntartani, hanem 
egy súlyos ténynek az elfedését is szol-
gálták. Annak, hogy a hétköznapokon a 
gyári munkást a Kádár-rendszerben is 
kizsákmányolták, hiszen a nagyüzem a 
szocializmusban is nyereségérdekelt volt, 
s a haszon itt is az értéktöbbletből szár-
mazott. Ha pedig kicsit is jobban akart 
élni, akkor önemésztő túlmunkákat kel-
lett vállalnia. 

A lakosság egészéhez hasonlóan idővel 
a munkásság egészségi állapota is gyorsan 
romlott. A hetvenes évek második felétől, 
közöttük is gyorsan emelkedett a krónikus 
betegségek és halálozások száma. Ezzel 
és ennek okaival azonban sokáig nem-
igen törődött. A viszonylagos létbizton-

ság és nyolcvanas évek elejéig tartó szo-
lid, de érezhető életszínvonal emelkedés 
a nagyüzemi munkásság zömét sikerrel 
akadályozta meg abban, hogy ilyesmin 
töprengjen. Az pedig többségüket szintén 
nem érdekelte, hogy a parasztság munkája 
milyen mértékben járult hozzá a viszony-
lagos jólétéhez. Utóbbiról úgy gondolták, 
hogy ez nekik jár. Annál is inkább, mert 
naponta verték a fejükbe, hogy a „mun-
kásosztály” az ország „vezető ereje”. Sokuk 
gondolkodásmódjában ez úgy egysze-
rűsödött le, miszerint az ő munkájuk a 
legfontosabb értékteremtő tevékenység, 
azaz lényegében mindenkit ők tartanak el. 
Mivel a munkásság döntő hányadát kitevő 
nagyüzemi munkásság az akkor még jóval 
kevesebb számú városban összpontosult, a 
„vidék” az ott lakók egészével együtt lené-
zett lett. A „vidéki” jelző, amolyan lesajnáló 
töltetet kapott. 

Ezzel párhuzamosanazonban kiala-

Palackozó gépsor az 1970-es években
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kult egy „Budapest - vidék” szemlélet is, 
amelyben már a vidéki városok is má-
sodrendűnek minősültek. Ugyanakkor 
a nagyüzemi munkás meglehetősen 
zavart társadalmi tudatállapotban lele-
dzett. Időnként bőszen „parasztozott”, 
de egyidejűleg az üzemi adminisztrációs 
dolgozókat is meglehetősen megvetően 
csak „irodisták” elnevezéssel illette. Emel-
lett általában nem volt túl jó véleménye 
az állami hivatalnokokról sem, míg az 
akkor még jóval kisebb számú értelmi-
séget fenntartásokkal kevert tisztelettel 
szemlélte. A pártra felnézett, de a káderek 
egy részéről szintén rossz véleménye volt, 
amit azonban sokáig csak halkan és óva-
tosan hangoztatott.

A Kádár-rendszer a hatvanas évek kö-
zépén súlyos gondokkal küzdött. A köz-
ponti tervutasításos rendszer nem mű-
ködött. Nem világos Kádár János miből 
gondolta, hogy működni fog, hiszen 1956 
előtt sem működött. Legalábbis nem úgy, 
ahogy elméletben működnie kellett vol-
na. Feladni mégsem akarták, ezért hát 
„megreformálták”. Ez volt az a bizonyos 
„új gazdasági mechanizmus” időszaka, 
amelynek fénykora 1967-1974 közé esett, 
s lényege abban állt, hogy a tervutasításos 
rendszert piacgazdasági elemekkel öt-
vözték. Ezt sokféle módon lehet értékel-
ni, azonban tény, hogy új lehetőségeket 
teremtett a gazdálkodó szervezeteknek, 
így jó néhány termelőszövetkezetnek is. 
A téeszek ugyanis nem egyforma lehető-
ségek közepette gazdálkodtak, sokuknak 
a nagyüzemi növénytermesztéshez vagy 
állattartáshoz nem voltak meg az adottsá-
gaik. Most azonban olyasmit is csinálhat-
tak, amit eddig nem. Vállalkozhattak, s e 
célra melléküzemágakat alapíthattak. Az 
akkori állampárt, az MSZMP vezetésében 
a mezőgazdaságért felelős Fehér Lajos 
volt, aki maga is támogatta a téeszek nem 
mezőgazdasági tevékenységre irányuló 
törekvéseit. Ezt használták ki az akko-
ri szobi járásban is, ahol néhány elszánt 
mgtsz gyümölcsfeldolgozásba kezdett. 

A bogyós gyümölcstermesztés 1920 és 
1930 között a málnatermesztéssel hono-
sodott meg a Duna-kanyarban. Először 
Nagymaroson, a filoxéra által kipusztított 
szőlők helyébe telepítettek málnaültetvé-
nyeket. Kedvezett a málnatermesztésnek, 
hogy viszonylag közel voltak a felvevő 
piacok, főképp Vác és Budapest, bár ha-
jóval még Bécsbe is szállítottak. Egyide-
jűleg az üdülőövezet jelleg miatt, a helyi 
piac is bővült. Az igények növekedésével, 
idővel egyre több település kapcsolódott 
be a termesztésbe. A telepítési lendület a 
Börzsöny-vidéket a második világháború 
éveiben érte el. A háború után a téeszek 

megalakulását követően, 1960-64 között 
Szobtól Bernecebarátiig állami támogatás-
sal újabb, jelentős bogyós gyümölcs ültet-
vények létesültek. Ezek azonban zömmel 
már nem a hegyoldalakba, hanem a vi-
szonylag sík, a gépek számára jól meg-
közelíthető területekre kerültek. Az Ipoly 
menti falvak a bogyós gyümölcstermesz-
tésben ekkor vették át a vezető szerepet. 

További változás volt, hogy a málna 
mellett más gyümölcsök, mint például 
a szamóca, fekete ribizli termesztése is 
terjedni kezdett. Idővel azonban, főleg 
a Szobtól északra fekvő területeken, ko-
moly gondok adódtak. A vasút hiányá-
ból eredő többszöri átrakodás, valamint 
a hosszabb szállítási idő rontotta a gyü-
mölcs minőségét, de a szűk és rugal-
matlan értékesítési rendszer is jelentős 
nehézséget okozott. Egyre sürgetőbben 
vetődött fel a közvetlen értékesítésre nem 
kerülő gyümölcs feldolgozásának szüksé-
gessége. A cselekvésre végül a Berneceba-
ráti Hunyadi Mgtsz szánta rá magát. Nem 
véletlenül, hiszen 1963 óta foglalkozott 
nagyüzemi bogyós gyümölcstermesz-
téssel, és 1967-re már ez volt a legfőbb 
ágazata. A tsz egyszerre volt az akkori 
szobi járás legtehetősebbje és a vasúttól 
legmesszebb eső területek egyike.

Vezetőiben nemcsak a gyümölcs fel-
dolgozásának igénye fogalmazódott meg, 
hanem az is, hogy az saját üzemükben 
történjen. Ám a gyümölcsfeldolgozás 
gondolata a szobi járási tanácsot is foglal-
koztatta. Olyannyira, hogy szakemberei 
segítségével 1966 áprilisában intézkedési 
tervet készített a málnafeldolgozás meg-
valósítására. Ennek helyszínéül azon-
ban nem Bernecebarátit, hanem Szobot 
jelölte meg. Mindezt persze leírni sok-
kal egyszerűbb volt, mint véghez vinni. 
Nemcsak Bernecebaráti ellenállását kellet 
leküzdeni, hanem a többi téesz vezetőit 
is meg kellett győzni a közös vállalko-
zás hasznosságáról. Ez utóbbi azért sem 
volt könnyű, mert téeszek gazdaságilag 
gyengék voltak és nem szívesen kockáz-
tattak, gazdasági mechanizmus ide vagy 
oda. Addig is, amíg ez megtörtént, több 
hónapos kötélhúzás kezdődött a járás és a 
berneceiek között, amelybe aztán bekap-
csolódott a járási és megyei pártbizottság, 
és a megyei tanács is. A kérdés 1966 vé-
gére úgy dőlt el, ahogy akkor tájt a többi: 
az MSZMP járási és megyei pártbizott-
sága a közös vállalkozás és Szob mellett 
foglaltak állást. Amint mondani szokták: 
„Róma szólt, az ügy el van döntve!”. Ettől 
fogva a közös vállalkozás nemcsak meg-
alakulhatott, hanem egyenesen meg is 
kellett alakulnia. 

De vajon miért épp Szob mellett rán-
tottak kardot a párt- és állami szervek? 
Nos, leginkább talán azért, mert itt voltak 
adottak a feltételek, melyek között főként 
a vasutat és a Szobon már régebb óta lé-
tező gyümölcsfeldolgozást kell említeni. 
Szobon a két világháború között a Steiner 
család már működtetett egy jelentősebb 
teljesítményű gyümölcsfeldolgozó üze-
met, amelynek préselt leveivel ízesítette 
híres likőrjeit. A második világháború 
után az üzemet elhagyott javak címén 
államosították. A pincék és a földszint a 
Budapesti Konzervgyár, az emelet a Gabo-
naforgalmi Vállalat, a padlás pedig a Her-
bária használatába került, amely állapot 
1967-ig állt fenn.

Miután a téeszek - köztük Berneceba-
ráti is -, beleegyezésüket adták, a közös 
vállalkozás megalakulásának útjában már 
semmi sem állt. Ilyen előzmények után a 
Szobi Járási Tanács üléstermében 1967. 
március 1-én lezajlott a Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetek Gyümölcsfeldolgo-
zó Közös Vállalkozása, (később Vállalat) 
alakuló ülése, ahol elfogadták a műkö-
dési szabályzatot és rögzítették a vagyoni 
hozzájárulások mértékét is. Ez fontos volt, 
mert a vállalkozás a tulajdonában lévő ösz-
szes vagyonnal felelt kötelezettségeiért. Ily 
módon a résztvevők a nyereségből vagyo-
ni hozzájárulásuk arányában részesedtek, 
de az esetleges veszteségeket is ugyanígy 
viselték. Az alapító hét mgtsz vagyoni 
hozzájárulása a következőképpen alakult: 
Hunyadi Tsz, Bernecebaráti: 20 % ; Vörös 
Csillag Tsz, Vámosmikola: 18 % ; Április 4. 
Tsz, Perőcsény: 16 %; Hunyadi Tsz, Nagy-
börzsöny: 16% ; Út a Szocializmushoz 
Tsz, Kemence: 12 % ; Béke Tsz, Tésa: 9% ; 
Ipolygyöngye Tsz: Ipolytölgyes: 9%. 

Az ülésen megválasztották az igazga-
tótanács tagjait, akiket értelemszerűen az 
alapító téeszek delegáltak. Igazgatónak 
Lőrincz Györgyöt, a bernecei tsz elnökét 
választották, aki nem főállásban, hanem 
afféle másodállásban látta el feladatát. A 
szobi üzem épületét azonban birtokba 
kellett venni, ami nem volt olyan egysze-
rű. Az épület ugyanis az állam tulajdo-
na volt, amit nem adott át ingyen, ezért 
meg kellett venni, akárcsak a Budapesti 
Konzervgyár itteni eszközeit. Mivel a 
vállalkozásnak nem volt erre pénze, hitel-
felvétellel oldották meg a vásárlást. A kü-
lönböző engedélyek beszerzését követően 
1967 június 3. és 8. között megtörtént az 
épület illetve az álló- és forgóeszközök át-
adása-átvétele. A tényleges munka 1967 
június 19-én kezdődött meg, szamócalé 
előállításával.  Kezdetben az átvett gyü-
mölcs nagyobb részét kipréselték és kon-
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zervgyáraknak adták el, míg a kisebb 
hányadot közvetlen fogyasztásra értéke-
sítették.

Többre eleinte nem lehetett vállalkozni 
a nagyobbrészt elhasználódott több évti-
zedes gépekkel, berendezésekkel, melyek 
cseréjét sokáig már nem lehetett halo-
gatni. Mivel az üzem rögtön az első év-
ben nyereséget hozott, amit a következő 
évben növelni is sikerült, sor kerülhetett 
az első fejlesztésekre. Ennek eredménye-
ként 1969-ben megindult a szörpgyártás 
az eladásra nem került gyümölcslé hasz-
nosítására. Erre nemcsak az elérhető na-
gyobb nyereség ösztönzött, hanem a gaz-
dasági kényszer is. 1969 válságos év volt. 
A vállalkozás ugyanis jelentős érdeksé-
relmeket okozott működésével a régebbi 
múltú megyei és országos vállalatoknak. 
Ezek tőkeerejükre, szakembergárdájukra, 
kiterjedt kapcsolatrendszerükre támasz-
kodva, komoly ellenlépéseket tettek. En-
nek következtében sem gyümölcsöt, sem 
gyümölcslevet nem vásároltak az üzem-
től. Erősen romlott a pénzügyi helyzet és 
egyes tsz vezetőkben már a felszámolás 
lehetősége is felmerült. Többségük azon-
ban bizakodó volt, mert látta, hogy mel-
lettük is jelentős erők állnak, legfőbbképp 
a járási, megyei állami és pártszervek. 
Emellett kedvezett az új gazdasági me-
chanizmus politikája és jogszabályi hát-
tere is. Egyetlen kiút a vállalkozás meg-
erősítése volt, melynek érdekében meg 
kellett hozni bizonyos döntéseket. Ezekre 
1970 februárjában került sor, közülük a 
legfontosabbak a következők voltak: a 
téeszektől független, de az igazgatótanács 
által alkalmazott főállású igazgató kine-
vezése, főállású főkönyvelő alkalmazá-
sa, további műszaki-technikai fejlesztés. 
Ennek szellemében 1970. márciusában 
Hemela Mihály személyében új, főállású 
igazgatót neveztek ki a vállalkozás élére.

Hemela Mihály megválasztása előtt 
a Szobi Járási Tanács mezőgazdasági és 
élelmezési osztályvezetője volt. Személyes 
visszaemlékezéseiből tudható, hogy ő 
nem jelentkezett erre a posztra. Már csak 
azért sem, mert rajta kívül több, nála be-
folyásosabb ember is igazgató szándéko-
zott lenni. Azt, hogy végül mégis ő lett az, 
alapvetően két tényező segítette elő. Az 
egyik, hogy a lehetséges befolyásos pá-
lyázók más, olyan vezetői megbízatásokat 
kaptak, amelyek megfeleltek törekvéseik-
nek, így nem szálltak harcba az igazgatói 
állásért. A másik pedig az volt, hogy a tsz 
elnökök közül többen őt kérték fel, köz-
tük a bernecei elnök, Lőrincz György is. 
Ők nemcsak támogatták, hanem meg-
szerezték a többi téeszelnök jóváhagyását 

is.  Hemela Mihály vállalta a feladatot, de 
három dolog azonnali jóváhagyását kér-
te: 1. hitelfelvétel a pénzügyi helyzet meg-
erősítésére, 2. tehergépkocsik vásárlása az 
áruszállításhoz, 3. személygépkocsi biz-
tosítása a hatékonyabb kapcsolatteremtés 
érdekében. Miután kéréseit elfogadták, 
azonnal munkához látott. 

De mi késztette Hemela Mihályt arra, 
hogy egy válságban lévő kis cég vezetését 
elvállalja? Nos, saját bevallása szerint két 
oka is volt rá. Az egyik a bizonyítási vágy. 
Bebizonyítani mind önmagának, mind 
környezetének, hogy képes talpra állítani 
ezt a vállalkozást, s ehhez megvan a kellő 
tudása és bátorsága. A másik ennél hét-
köznapibb: az anyagiak. Korábbi fizetése 
dupláját kereshette, amelyet nyereséges 
gazdálkodás esetén további összegek egé-
szítettek ki. 

Miután Hemela Mihály munkába állt, 
rövidesen mutatkozni kezdtek az első 
eredmények. Elsőként bevezette a kettő, 
majd a három műszakos munkarendet, 
s egyidejűleg fokozatosan növelte a dol-
gozók létszámát is. A termelés növelése 
érdekében több fajtájú és növekvő meny-
nyiségű gyümölcsöt vásárolt fel, és 1972-
től a lehetőségekhez mért folyamatos mű-
szaki fejlesztés vette kezdetét. Mindezek 
eredményeként az össztermelés az 1970-
es 400 tonnáról 1979-re 16.730 tonnára 
növekedett. Ugyanezen időszak alatt a 
gyümölcsfelvásárlás 2.500 tonnáról 6.200 
tonnára növekedett.

Ezzel párhuzamosan a kivitel is jelen-
tősen bővült, amíg 1977-ben 2540 tonna 
volt, addig 1979-ben már 4840 tonna. 
Miként a termelés, az export zömét is a 
szörp tette ki, és döntően a KGST piacaira 
irányult. 

A nagy mennyiségű áru értékesítése 
csak a szörpök minősége javításának és 
választékának növelésével, valamint a 
piaci kapcsolatok kiépítésével és bővíté-
sével volt lehetséges. A piaci kapcsolatok 
kiemelt szerepét jelezte az a Magyaror-
szágon akkor még merőben szokatlan 
szemlélet és gyakorlat is, amely például 
a budapesti kiskereskedelmi eladások ér-
dekében érvényesült. Csak néhány említ-
sünk a legfontosabbak közül: 1. közvetlen 
kiszállítás a boltokba a nagykereskedelem 
kiiktatásával, 2. a megrendeléstől számí-
tott nyolc napon belüli szállítás a teljes 
választék biztosítása mellett, 3. szemé-
lyes kapcsolattartás a vállalat vezetése és 
a kereskedelmi vezetők között. Emellett 
egy másik előremutató lépésre is sor ke-
rült. 1979 őszén szobi kezdeményezéssel 
előbb megalakult a Szörpgyártók Társa-
sága, majd ennek továbbfejlesztéseként 
1981. január 1-vel a Szörpgyártók és For-

galmazók Társasága. A cél a termelők és a 
forgalmazók szorosabb együttműködése 
volt az eladások növelése érdekében. 

Ezzel összefüggésben, az 1980-as 
években további fejlesztések, beruhá-
zások történtek. A gyümölcsfeldolgo-
zás növelésének, valamint a magasabb 
feldolgozottsági fokú sűrítmények elő-
állítása és értékesítése érdekében, 1981-
ben megépül a gyümölcslésűrítő üzem. 
A ma is látható nagy szörptermelő csar-
nok 1982-ben került átadásra, melybe 
új, nagy teljesítményű gépsorokat tele-
pítettek. 1984-ben a hatvani cukorgyár-
ral együttműködve cukorraktár létesül, 
megduplázva ezzel a raktári befogadó-
képességet. 1988-ban a meglévő mellé új 
sűrítő berendezés kerül, melynek ered-
ményeképp a sűrítőüzem teljesítménye 
közel háromszorosára nőtt. 

Mindeközben folyamatosan változott 
a tulajdonosi szerkezet. Az 1967-es ala-
pító szövetkezetek száma az egyesülések 
következtében 1974-re háromra csök-
kent. Azonban 1975-ben két tsz, a szobi 
és a szokolyai belépésével, majd a kosdi és 
a fóti 1977-es csatlakozásával ismét gya-
rapodott a tulajdonosok száma, még ak-
kor is, ha a szokolyai és a gödi 1979-ben 
egyesült (jogutód a gödi lett). A lényeg 
azonban az, hogy mindezek eredménye-
ként a nyolcvanas évekre alakult ki az a 
tulajdonosi kör, amelynek az 1990 utáni 
idők változásaival kellett szembenézni.

Mielőtt tovább mennénk, ismét ten-
nünk kell egy kis kitérőt. Hazánk 1990 
utáni évtizedeinek történetéről a köztu-
datban alapvetően három állítás rögzült, 
úgymint: „rendszerváltás”, „piacgazda-
ság”, „demokrácia”. A gond ezekkel az, 
hogy az első nem történt meg, a második 
már korábban is létezett, a harmadikkal 
pedig elég rosszul állunk, ahogy már azt 
fentebb említettük. Az első esetben az-
zal a kevesekben tudatosult ténnyel ál-
lunk szemben, hogy a szocializmus és 
a kapitalizmus között lényegét tekintve 
nincs különbség. A különbség csak lát-
szólagos. A szocializmusban a párt- és 
állami, valamint a gazdaság vezetők meg 
nem nevezhető csoportjai fosztották ki 
az országot, és az embereket, a kapitaliz-
musban pedig nevesíthető cégek szintén 
nem nevesíthető tőketulajdonosai teszik 
ugyanezt. Ahogy a pártállami vezetők 
csoportjainak haszonszerzési csatornái, 
összefonódásai rejtve maradtak az embe-
rek előtt, úgy ma a cégek kapcsolatrend-
szerei, és pénzügyi manőverei ismeret-
lenek a közvélemény előtt. Ugyanakkor 
az is tény, hogy az egykori pártállami 
vezetők és családtagjaik ma is jelentős 
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érdekeltségekkel rendelkeznek a magyar 
gazdaságban, függetlenül attól, hogy 
mostanság milyen párthoz köthetők, 
vagy nem köthetők. 

Ez is jelzi, hogy hatalmuk és befolyá-
suk jó része 1990 után is megmaradt, 
így rendszerváltásról már csak ezért sem 
beszélhetünk. Ami a piac kérdését illeti, 
egykori vállalatvezetőktől közgazdászo-
kon át gazdaságtörténészekig egyre töb-
ben hangoztatják, hogy piac 1990 előtt is 
létezett Magyarországon. Az új gazdasá-
gi mechanizmus 1967-es bevezetésével 
ugyanis jórészt megszűnt a tervutasításos 
rendszer, a piaci elemek bizonyos mér-
tékben visszatértek és állandósultak, s 
ezzel együtt a piac, mint fogalom újra be-
vonult a gondolkodásba. Piacpolitika, pi-
acszervezés, piaci verseny, piaci kapcsola-
tok, már az 1970-es évek második felében 
is léteztek. Sajátos körülmények között, 
korlátozottan, de léteztek. Egy 1988-ban 
íródott diplomaterv meg a gazdaságpoli-
tikai szabályozás fő célkitűzésének egye-
nesen a szabadpiaci viszonyok erősítését 
nevezte meg!

Ez persze már a meginduló politikai 
irányváltást is jelezte, hiszen az ország 
1990 utáni viszonyait alakító törvények 
1988-1989-ben már készen voltak. Itt fő-
ként az 1988. évi VI., más néven társasági 
törvényről, és az 1988. évi XXIV. a külföl-
di befektetésekről szóló törvényről, illetve 
az 1989. évi XIII., úgynevezett átalakulási 
törvényről van szó. Mindhárom lénye-
ge, hogy a magánvállalkozásokat tette a 
gazdasági élet főszereplőivé, úgy, hogy 
egyúttal szabad utat engedtek a korlátlan 
külföldi tőkebefektetéseknek. Eközben 
a magánosítás (privatizáció) állami el-
lenőrzéséről és az állami tulajdon védel-
méről nem intézkedtek. A tőkeszegény 
hazai vállalatok így esélyt sem kaptak a 
megváltozott piaci feltételekhez való al-
kalmazkodáshoz, ezért képtelenek voltak 
a tőkeerős multinacionális vállalatokkal 
versenyre kelni. 

Mindebből következően a multik a 
vállalatok zömét nagyobb részben vagy 
egészben, többnyire áron alul felvásárol-
ták. A privatizált vállalatok nagy többségét 
már rég bezárták, mert a külföldi tulajdo-
nosok többnyire csak piacot vásároltak az 
anyavállalataik számára. Az egykori párt-
állami vezetők érdekeltségébe került cé-
gekből, cégrészekből többségében a lehető 
legrövidebb úton kivették az összes kive-
hető pénzt, majd felszámolták őket. 

Ily módon 1990-2007 között az ál-
lami vagyon 90 százaléka eltűnt, és 
mintegy másfélmillió munkahely szűnt 

meg. Az eladott, széthordott állami va-
gyon értéke ötvenezer-milliárd forint-
ra becsülhető. A külföldi tulajdonosok 
évente eurómilliárdokat visznek ki az 
országunkból, például csak 2007-ben 
25 milliárd eurót. A munkanélküliség, a 
szegénység, a semmit sem érő jogaink, 
az újgazdag politikusok, pártok közeli 
milliárdos vállalkozók, a magyar valóság 
szerves részévé váltak és azok ma is. Az 
egykori „munkásosztály” atomjaira hul-
lott szét, akárcsak a többi munkavállalói 
réteg. Aki tudott nyugdíjba ment, akik-
nek meg van munkája, azok jó részt mi-
nimálbérért vagy attól alig több fizetésért 
dolgozhatnak, míg a munkanélkülieknek 
a segélyek vagy a közmunka nyomorúsá-
ga jut. A társadalomnak eközben meg azt 
vágják az arcába, hogy „…akinek semmije 
sincs, az annyit is ér…” 

Az 1990 utáni folyamatok döntően be-
folyásolták a szobi gyümölcsfeldolgozó 
sorsát is. A politika a szövetkezetek meg-
erősítését nem tekintette feladatának, sőt, 
időnként szövetkezetellenes intézkedések 
születtek, mint például a téeszek állami 
támogatásának megszüntetése 1990-ben. 
Ilyen körülmények között, a fennmara-
dás érdekében a vállalat vezetése 1990 jú-
lius 3-án egyhangúan a részvénytársaság-
gá (Rt) alakulás mellett döntött. Ezután 
1990 októberében a francia érdekeltségű 
Teisseire France megvásárolta a társaság 
részvényeinek 35 százalékát.

Ekkor több tsz kiszállt, részvényeiket 
a Teisseire vette meg, így a részvényel-
adások és tőkeemelések révén 61száza-
lékos tulajdonrészt szerzett. Az ismételt 
részvényeladások nyomán a francia tu-
lajdonrész 1996 áprilisára 66,3 százalék 
lett, amely 2001-re 98,5 százalékra emel-
kedett. Egyidejűleg a vállalat neve Szobi 
Szörp Rt. lett. Hazai tulajdonban mind-
össze 1,5 százalék maradt, ez a fóti tsz tu-
lajdonát képezte. 

Eddig szokványos a történet, ország-
szerte százával zajlottak ilyenek. Ami 
nem szokványos, hogy az üzemet nem 
számolták fel, ahogy az akkor (is) sűrűn 
megtörtént. A helyzet pedig nem volt ép-
pen rózsás. A Szovjetunó felbomlásával 
egyidejűleg 1991-ben mindjárt elveszett 
a szovjet piac, ami súlyos érvágás volt, 
hiszen innen származott korábban az 
összbevétel 4százaléka. Ugyanakkor a pi-
acon olyan nagy tőkeerős multinacionális 
versenytársak jelentek meg, mint például 
a Sió-Eckes, Rauch, Cappy, stb. Ezzel pár-
huzamosan felgyorsult a fogyasztási szo-
kások változása, melynek eredményeként 
csökkent a szörpfogyasztás. Mindemellett 

a munkanélküliség és a reálbércsökkenés 
következtében visszaesett a fizetőképes 
kereslet is. Mindezen nehézségek dacára, 
az üzem fennmaradt, de ennek ára egy-
részt a folyamatos létszámcsökkentés lett. 
A dolgozók létszáma 1990 - 2005 között 
közel 70 százalékkal csökkent.  Másrészt 
az egykor virágzó bogyós gyümölcster-
mesztés lényegében megszűnt. A kör-
nyék gyümölcsei helyett külföldi - többek 
között francia - sűrítményből készültek a 
szobi termékek. Ha időnként mégis ma-
gyar gyümölcsöt használtak fel, akkor azt 
Szabolcsból vagy az Alföld különböző vi-
dékeiről szerezték be, ahol a termelőktől 
mélyen áron alul vették át. Harmadrészt, 
a részvényeladások eredményeként, az 
egykori szövetkezeti vagyon magánva-
gyon lett. Ez nemcsak Szobon volt így. 
Országosan a több százmilliárd forintra 
becsült szövetkezeti vagyon mindössze 
20 százaléka maradt szövetkezeti tulaj-
donban.

Ezek után vessünk egy pillantást 
arra, hogy miként alakult mindeközben 
Hemela Mihály, - 1982-től dr. Hemela 
Mihály - pályafutása. Nos, egy ideig 
szerencsésen, ugyanis maradt az üzem 
élén, elnök-helyettes vezérigazgató be-
osztásban. Bár az elnök-vezérigazgatót a 
Teisseire jelölte ki Franciaországból, dr. 
Hemela Mihály nagyfokú önállóságot 
élvezett. Mindössze három dologban kel-
lett egyeztetnie a tulajdonossal, a többi 
saját jogköre maradt. A három, egyezte-
tést kívánó terület a fejlesztés, a marke-
ting, és a személyi kérdések voltak. 

Hemela úr személyes visszaemlékezé-
sei szerint, a franciákkal az együttműkö-
dés rugalmas volt, bár a folyamatos egyez-
tetések következtében a termékfejlesztés 
lelassult és ez időnként gondot okozott. 
Ilyen volt például a jeges tea esete: mire 
a nyolc hónapos egyeztetés lezárult, ad-
digra a versenytársak megjelentek vele a 
piacon. A dobozos gyümölcslé viszont si-
keres volt, noha a franciák ellenezték. Dr. 
Hemela Mihály azonban időben meg-
győzte őket, s a kezdeti 500 ezer tonnás 
eladás rövidesen 2 millió tonnára futott 
fel. A siker megerősítette pozícióját, még 
a régi szolgálati Ladáját is lecserélhette. 
Kikötés csak annyi volt, hogy francia ko-
csit kellett vennie. 

Azonban 1995 nyarán a Teisseire-
család legidősebb fiú tagja vette át a cég 
vezetését, aki novemberben Szobra is el-
látogatott. Jövetele nem sok jóval kecseg-
tetett, hiszen ekkorra már elbocsájtotta 
a korábbi elnök-vezérigazgatót. A rossz 
sejtések beigazolódtak, amikor összehívta 
a menedzsmentet, rögtön bizalmatlansá-
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gának adott hangot. Ezt követően három-
szor is megfordult Szobon. Harmadjára, 
1996 augusztusában már ügyvéddel érke-
zett és közölte, hogy dr. Hemela Mihály 
azonnali és indoklás nélküli felmentése 
mellett döntött. A sikeres és sokáig befo-
lyásos szakember szobi szörpüzemi pá-
lyafutása huszonhat év után véget ért.

Dr. Hemela Mihály jelenleg Vácon él, 
ahol mostani feleségével a diabetikus be-
főttek és mézpótlók forgalmazásával fog-
lalkozó családi vállalkozását vezeti.

A személycserék után egy darabig, 
látszólag semmi sem változott. A vállalat 
jegyzett tőkéje a 2000-es évek elejére el-
érte az egymilliárd forintot. Ezt 2001-ben 
ugyan leszállították 540 millió forintra, 
de 2004-ben a jegyzett tőke már ismét 
800 millió körül mozgott. A Szobi Szörp 
Rt. még 2004-ben is 4,8 milliárd forin-
tos árbevétel mellett, 300 millió forintos 
adózott nyereséget ért el. A termelésből 
25 százalékkal részesedtek a szörpök, 75 
százalékkal a gyümölcslevek. 

Ekkor azonban sokak számára várat-
lan fordulatot vettek az események. 2005-
ben a Teisseire eladta részvényeit az igaz-
gatótanács két magyar tagjának, és nem 
sokkal később maga is megszűnt, amikor 
is a szintén francia Fruité nagyvállalat 
vette meg a céget. Más hírek szerint nem 
a Teisseire, hanem már a Fruité adta el a 
részvényeket. 

Bárhogy is történt, a lényeg az volt, 
hogy ismét hazai tulajdonba került a Szo-
bi Szörp Rt. Ezt akár sikernek is el lehetett 
volna könyvelni, hisz ilyesmire ritkán ke-
rült, kerül sor. Ám a helyzet gyorsan rom-
lani kezdett. A korábban még nyereséges 
üzem 2006-ban már 110 millió forint 
veszteséget könyvelt el, míg a tartozása el-
érte a 3,5 milliárd forintot. A Szobi Szörp 
Rt. 2007 augusztusára fizetésképtelenné 
vált és felhagyott a termeléssel. Azt, hogy 
mi vezetett a csődhelyzethez, sok más 
esethez hasonlóan ma sem tudni ponto-
san. Csak egymástól is eltérő magánvé-
lemények és találgatások voltak, vannak. 
Mindez azonban nem változtatott azon a 
tényen, hogy 2008 márciusában hivata-
losan is megkezdődött a Szobi Szörp Rt. 
felszámolása. A felszámoló cég elsőként a 
vagyonfelmérést végezte el, majd nekilá-
tott az üzem eszközeinek értékesítéséhez. 
Ezzel egyidejűleg a bérgarancia alapból 
jelentős összeget utaltatott át az elbocsáj-
tott dolgozóknak. Ez az érintetteknek 
ugyan nagy segítség volt, de nem fedez-
te teljes járandóságukat, és jelentős ösz-
szeggel tartoztak még nekik ezután is. A 
felszámoló azonban egyelőre többet nem 
tehetett, az érvényes jogszabályok szerint 
először a hitelezőket kellett kártalanítani, 

s csak ha maradt pénz, akkor fizethettek a 
dolgozóknak. Erre viszont nem sok esély 
mutatkozott. 

A két országos napilapban megjelent, 
és a Cégközlönyben is közzétett nyilvános 
pályázati felhívás iránt alig volt érdeklő-
dő. Az üzemet végül 2009 tavaszán vették 
meg. Egyes hírek 210 millió forintról, míg 
mások 450 millióról szóltak, de bárhogy 
is volt, jóval a meghirdetett 1,3 milliárd 
forint alatt kelt el. A vevő, az egykori ver-
senytárs, a Nyárlőrinci Szikra Borászati 
Kft. igazgató-tulajdonosa volt. A Szobi 
Szörp Rt. neve Szobi Italgyártó Kft. lett, 
Nyárlőrinc központtal. 

A termelés eredetileg már 2010-ben 
elkezdődött volna, ám végül csak 2012 
áprilisában indult újra dobozos gyü-

mölcslevek töltésével, majd gyártásával. 
Addig Nyárlőrincen állították elő a „szo-
bi” termékeket. A termelés mai nagysága 
azonban meg sem közelíti az egykorit, 
mint ahogy a dolgozói létszám is töredé-
ke a hajdaninak. Tény azonban, hogy a 
gazdasági környezet rendkívül kedvezőt-
len. Közép- és Kelet-Európa gyümölcs-
termelőinek alacsony árai, az olcsó, nagy 
tömegű külföldi sűrítmények jelenléte, 
és a multinacionális cégek túlsúlya nyo-
masztó gond. Ezért most kicsi az esélye 
annak, hogy Szobon újra egy több száz 
embernek munkát adó gyümölcsfeldol-
gozó üzem működjön, mint ahogy arra 
is kevés a remény, hogy az Ipoly-mente 
gyümölcstermesztése rövid időn belül 
újjáéledjen. 

A világon azonban semmi sem szól 
örökre. Ez a helyzet is meg fog változni. 
Nem kell hozzá más, „csak”: bölcses-
ség, bátorság, becsület! Lehet, hogy ez 
mostanság illúziónak látszik, de meg-
győződésem, hogy bizonyos illúziók-
kal mégiscsak az a helyzet, mint némely 
szenvedélyekkel: lehet nélkülük élni, csak 
nem érdemes.

Felhasznált irodalom

Varga Sándor: A Szobi Szörp. Budapest, 1980.
Hemela Mihály: A szövetkezeti közös válla-
latok az élelmiszertermelési vertikumban. 
Doktori értekezés. Budapest, 1982. Kertészeti 
Egyetem Tartósítóipari Kar. 
dr. Hemela Mihály: A szobi szörpök és gyü-
mölcslevek helyzete a magyar piacon Szakdol-
gozat. Szeged, 1996. Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar.
Újra magyar kézben a Szobi Szörp - Index 
2005. április 1.
Kórádi Zsuzsanna: Készletgazdálkodás a 
Szobi Szörp Zrt.-nél. Diplomadolgozat. 2008. 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szer-
vezési Intézet Termelésökonómiai és Menedzs-
ment Tanszék.

Csődbe juttatott szobi szörpgyár - MNO 2008. 
június 7.
Így ment tönkre a szörpgyár – Magyar Na-
rancs 2012. március 7.
Boros József:  …70 év… Szob,  2016. (A ta-
nulmány elektronikus úton ingyen lekérhető 
a szerzőtől a borosjozsef13@gmail.com e-mail 
címen.)

Egyes adatok dr. Hemela Mihály szemé-
lyes visszaemlékezése alapján lettek közzé-
téve. Az üzem egykori és jelenlegi dolgozó-
inak közlései nem szerepelnek az írásban. 
A képek az internetről származnak. A dőlt 
betűvel írt nevek, fogalmak, idézetek, stb. 
nincsenek külön magyarázattal ellátva, 
azonban szükség esetén az internet, vala-
mint megfelelő szótárak segítségével kellő-
en lehet tájékozódni. A szövegben tárgyalt 
tartalmakkal kapcsolatos bővebb ismere-
tek, a felhasznált irodalom címszó alatt 
feltüntetett könyvekben, írásokban, illetve 
azok irodalomjegyzékeiben szereplő mun-
kákban találhatóak.

(A cikkben kifejtett vélemény a szerző 
álláspontját tükrözi - a szerk.)
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A népzene és a néptánc a nemzet lelke!
A magyar néptánc tartásával, formái-
val, sokoldalú egyediségével, különös 
lelkületével messze kimagaslik más 
nemzetek táncai közül. Tánc közben a 
magyar ember szinte semmit sem tud 
a körülötte levő világról. Arca, tartása, 
egész lénye a tánc hatása alatt áll. 

Ezt éljük át mi 30 éve a Danubius 
Táncegyüttesben.

Nem lehet leírni, elmagyarázni, be-
mutatni – tenni kell! Mozdulni, énekel-
ni, táncolni, és megélni azt, amit örökül 
kaptunk. Ez az összetartó erő utánoz-
hatatlan, máshol nem fellelhető nyelv! 

Felfedezni benne a szépet, az érté-
ket, az utánozhatatlant… és átadni! 

Átadni a kisebbeknek, hogy átél-
hessék ők is – és rajtuk keresztül ta-
lán majd az ő gyermekeik, unokáik 
is azt az érzést, ami miatt felemelően 
boldog, önfeledten örömteli érzés ma-
gyarnak lenni, és megmaradni.

Mert minden mozdulat, minden 
lépés, minden ugrás és forgás, mind-
mind egyet jelent számunkra: ez által 
élhet tovább a magyar néphagyomány 

– legyünk bár 
hangyányi kis 
részei az egész-
nek, legyünk 
bár szűkebb 
környezetünk-
ben különcnek 
nevezve – az 
érték, ettől még 
u g y a n o l y a n 
fontos, és fel-
mérhetetlenül 
drága érték 
marad.

Varázslatos érzés mindezt meg- és 
átélni! Azt a hihetetlenül pontos össz-
hangot, ami a táncban elmondott ér-
zést hangolja mozdulattá.

Odavarázsolni a színpadra a csodát 
– ami megannyi előkészületet, mun-
kát, sok ráfordított időt, rengeteg iz-
zasztó gyakorlást takar.

De ez is öröm! Hiszen minden tán-
cos látja a felkészülés folyamatának út-
ját, és a célt is – ami koronát tesz egy-
egy időszak végére.

Ilyen sorsfordulóhoz érkezünk 
nemsokára, hiszen 2017. évben már 
30 éves a Danubius.

Szeretnénk a mi pici „csodánkat” 
átnyújtani azoknak, akik kíváncsiak 
munkánkra, átélnék velünk közösen a 
szavak nélküli feleletet arra a fel nem 
tett kérdésre: miért jó magyarnak len-
ni?

Várjuk önöket 2017. június 24-én 
szombaton, 18 órakor a Szobi József 
Attila Művelődési Házban!

Danubius Táncegyüttes

A szelektív szemétgyűjtés fon-
tosságát úgy látom sokan nem 
értették meg. Bezzeg, ha el-
terjedne a hír, hogy Szob ha-
tárában szemét lerakótelepet 
akarnak létesíteni, mindenki 
rettenetesen felháborodna. 
Rögtön megindulna az aláírás 
gyűjtés. 

De arra nagyon sokaknak 
nincs napi 5 percük, hogy egy 
nagy zsákba beledobálják a 
szelektíven gyűjthető szeme-
tet. Rengeteg olyan kuka van 
kirakva, amiből kibuggyannak 
a műanyag palackok (még biz-
tosan nem hallották azt a ked-
ves és ötletes jelszót: „Tapossa 
laposra”) és a papírdobozok. 
Ezeknek nem a kukában, ha-
nem a szelektív zsákban van a 
helye! Jó lenne, ha minél töb-
ben megértenénk, a mi érde-
künk a szelektív szemétgyűj-
tés és nem másoknak teszünk 
szíveséget vele.

Vajon miért nincs a kime-
rült elemek összegyűjtésére a 

szobi CBA-ban lehetőség? Tu-
domásom szerint, ahol elemet 
árusítanak, ott a visszagyűjtést 
is biztosítani kell!

A vasúti felüljáró Köztársa-
ság utca lejáratánál több éves 
gesztenyefalevél rohad, egyéb  
szemetekkel együtt. Ezen út-
szakasz takarítása kinek a 
feladata, a MÁV-é és, vagy az 
Önkormányzaté? Az  biztosan 
a MÁV feladata lenne, hogy 
az állomás területén a sínek 
közét vastagon ellepő sze-
metet eltakarítsa! Persze eb-
ben, mi utasok is hibásak va-
gyunk, mert mi dobáltuk tele 
papírzsebkendővel, WC papír-
ral, csikkel.

A legtöbb ember szereti, ha 
az otthonában és a közvetlen 
környezetében rend és tiszta-
ság van. Akkor legyünk ilye-
nek az otthonunk ajtaján kívül 
is, meg kell próbálni, egyálta-
lán nem nehéz.

egy "halványzöld " szobi 
lakos

Szobi szösszenetek  Kisunokámnak
Nincs még ilyen unoka!
Mint a Virág Nórika.

 
Okossága észvesztő,

Szépek közt a legszebb „Ő”!
 

Ha mosolyog, süt a Nap.
A csalogány dalra kap.

 
Nyafogással beéri.
Így a célját, eléri!

 
Vigyázban áll a család,

Úgy lesi az óhaját!
 

Kedveli a Nagymamát,
Picikét a Nagypapát.

 
Később úgy is belátja,
Ő volt szeme világa!

 
Lassítja az éveket,
Ő rak reá fékeket!

 
Mi nékem még hátra van,
Úgy múljon el boldogan!

 „Gyermeknap”

id. Virág Sándor
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A szobi kajak-kenusok májusi hírei
2017. május 19-21. közötti napokban 
a szobi kajakos gyerekek a Győri Gra-
boplast Magyar Bajnokságon vettek 
részt. Az országos bajnokság hétvé-
géje eléggé viharosan telt. A szombati 
napon több km/h órás szél lökdöste 
a maratonon résztvevőket. A kavargó 
hullámok miatt sok volt a borulás, kis 
kajakosaink ennek ellenére borulás 
nélkül teljesítették a távokat.

A szombati napon 10 és 15 km-es 
távokon versenyeztek a gyerekek. Gu-
lyás Henrietta és a Téglás Kamilla pá-
rosban 10. helyezést értek el 15 km-en. 
Hídvégi Vince is 15 km-en küzdött, 
igyekezett a célba.

Aznap pontszerző Patrik Gergő volt, 

aki 10 km-en elért 17. helyezésével, az 
első pontot szerezte a szobi csapatnak, 
továbbá ifj. Veligdán Péter, aki 10 km-
en 15. helyezést érte el. 10 km-es távon 
hajtott még Szántó Bálint is.

A legütősebb egységünk Baranyi 
Dániel és Aradi Bátor vezette páros ka-
jakosunk volt, akik 7. helyezést értek el 
10 km-en. Érmet is szerezhettek volna, 
ha a körülmények kicsit szerencséseb-
ben alakulnak. A szél miatt a rajtot kö-
vetően Bátorék kajakja előtt közvetle-
nül borult be egy másik páros. Emiatt 
a szobi egység beszorult a rajtnál. A 
közjáték miatt Daniék vesztes pozíci-
óból indultak, ennek ellenére a hetedik 
helyre küzdötték fel magukat.

Másnap vasárnap a lányok – Gulyás 
Henrietta és Téglás Kamilla - 15 km-
en egyéniben is kipróbálták magukat. 
Motyovszki Patrik és Aradi Álmos is 10 
km-en szállt versenybe. Mindketten 
ügyesek voltak, de most Álmosnak si-
került jobban a futam, hiszen 15-ként 
ő ért célba, így a szobi kajakosok utol-

só pontját Álmos szerezte.
Kiss Gergő és Mészáros Benedek pá-

rosa a maratonon versenyzett először 
együtt, 5 km-es távot tisztességesen 
végig küzdve értek be a célba. Lind Bo-
tond és Bezeczky Marci párosa 5 km-
es távon 11-ként ért célba. Aradi Ale-
xandra élete első országos versenyén, 
5 km-es távon teljesített. Nagy volt az 
öröm Feleki Hannánál is, aki szintén 
első országos versenyén igen csak nagy 
mezőnyben 25-ként ért célba.

Érmek most nem születtek, de az 
érmeket már nem is adják olyan köny-
nyen egy ilyen rendezvényen. Egy év-
vel ezelőtt Győrben 3 pontot sikerült 
szerezni a szobiaknak, idén azonban 

már 8 pon-
tot sikerült 
össze l ap á-
tolni. Min-
dig van hova 
fejlődni, de 
a gyerekek 
egyszerűen 
fantasztiku-
sak voltak. 
A szomba-
ti kaotikus 
idő után ők 
még mindig 
tudtak mo-
solyogni, la-
pátot fogni 

és elindulni másnap versenyezni.
A versenyt követően tovább foly-

tatódtak az edzések. Május végén, a 
gyereknapon a szervezőknek és az 
érdeklődőknek hála, lehetőség nyílt a 
kajakos életérzés bemutatására. A ka-
jakedzést követően, a jelenlévő gyere-
kek kipróbálhatták a strandkajakokat a 
kajakos gyerekekkel együtt. A kajako-
zásnál segédkeztek a kajakos szülők és 

maga az edző, Glózer Gergely is. A le-
hetőség mellett toborzót is tartottunk, 
melynek hatására újabb tagokkal bő-
vült a csapatunk. Ezúton is köszöntjük 
az újonnan jött gyerekeket.

2017. június 3-4. között rendezett 
régiós diákolimpián vettek részt a gye-
rekek. A tikkasztó nyári hőségben 42 
kajakos csapat mérettette meg magát. 
Az iskolák közötti versenyen, több tá-
von – 200, 500, 1000 és 2000 méteren 
– versenyeztek a gyerekek. A döntőket 
több induló esetén előfutamok előzték 
meg. A középdöntőbe is nehéz volt 
a bekerülés, így kajakosaink közül a 
döntőbe már kevesebben kerültek.

A diákolimpián résztvevő gyere-
kek: ifj. Veligdán Péter, Téglás Ka-
milla, Aradi Alexandra, Kiss Gergő, 
Patrik Gergő, Aradi Álmos és Aradi 
Bátor, Baranyi Dániel, Lind Botond, 
Bezeczky Márton Pál, Gulyás Henri-
etta, Mészáros Benedek, Szántó Bálint 
és ifj. Hídvégi Vince. A gyerekek kö-
zül sokan bejutottak a középdöntőbe, 
vagy a B döntőbe.

A gyerekek közül most a 2004-es 
korcsoportban induló Baranyi Dániel, 
Aradi Álmos és Aradi Bátor emelke-
dett ki. A K1-ben 2000 méteres távon 
előfutamot követően Baranyi Dániel 
negyedik helyezést ért el, Aradi Álmos 
9. lett, Aradi Bátor 10. lett. Küzdelmük 
fergeteges volt, hiszen a vihar veszé-
lyeztette már a futamukat.

Lind Botond és Bezeczky Márton 
Pál futamát mini kajak párosban 2000 
méteren is erős széllökés kísérte. A fiúk 
párosban második helyezést értek el. 

A május hónap élményekben gaz-
dag volt. A gyerekek ügyesek és kitar-
tóak, együtt bármire képesek!

 
Bezeczky Anikó

Urunk mennybemenetelének ünnepe
Május 28-án ünnepeli a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét. Ezen a 
napon történik az elsőáldozás, azaz az Oltáriszentség első alkalommal tör-
ténő vétele. Az idei évben egyházközségünkben hat fiú és hét lány járult el-
sőáldozáshoz.

Öröm volt látni, hogy erre az alkalomra a templom megtelt az elsőáldozókat 
elkísérő rokonokkal, ismerősökkel és hívekkel. Akik jelen voltak, azok jó érzés-
sel emlékezhetnek vissza az elsőáldozó gyermekek szentmiséjére. Nagy gonddal 
előkészített esemény volt. Köszönet érte Gábor atyának. Mint már megszokhat-
tuk, a templomi énekkar is nagyon szépen szerepelt. A csekély számú elsőáldo-
zóhoz mit szólnak az ifjúság nevelői?

Simon József
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Vizsgák

Az utolsó napok lázában 
ég mindenki a gimnázi-
umban. A végzősök túl 
vannak az írásbeliken, két 
hét van még a szóbelikig. 
A többi diák sem pihen: ők 
is vizsgáztak ezen a héten, 
az érettségi tárgyak egész 
éves anyagából írtak vizs-
gadolgozatot, a jövő héten 
szóbeliznek.

A mindenki számára kö-
telező magyar, matematika, 
történelem és egy idegen 
nyelven kívül (ez legtöbb-
ször az angol, sok esetben 
a német, időnként a fran-
cia) idén több más tárgyat 
is választottak az érettségi-
zők. Földrajz, biológia, rajz 
és vizuális kultúra, szoci-
ológia, fizika teszteket is 
írtak nappalis és esti tago-
zatos diákjaink. Még két 
hét, és végleg lezárhatják 
középiskolás éveiket. Re-
méljük, mindenki a lehető 
legjobb eredménnyel! Sok 
sikert hozzá!

Nincs könnyű dolga 
az alsóbb éveseknek sem. 
Hiába a szép idő, rájuk 
is vár még néhány vizs-
ga: az egész éves anyagról 
adnak számot jövő héten. 
Jó alkalom ez arra, hogy 
megtanulják, hogyan kell 
hosszabb tananyagból fel-
készülni, hogy az érettsé-
gin már legyen némi gya-
korlatuk a vizsgázásban. 

Egészségnap

A sok tanulás között pi-
hentünk is egy kicsit: má-
jus 25-én egészségnapot 
tartottunk, melynek során  
a röplabda  mellett ki lehe-
tett próbálni a pilatest és a 
zumbát is, érdekes előadá-
sokat hallhattunk az egész-
séges táplálkozásról, sőt, 
kóstoltunk is az előadás 
anyagából! A fogápolásról 
is sok mindent megtudhat-
tunk, és arról, hogy mire 

kell figyelni, hogy háziálla-
tokkal együtt élve is meg-
őrizzük az egészségünket. 
Egy drogprevenciós elő-
adás után zöldségszobrá-
szat zárta a napot.

Évforduló

A Lazarista rend alapí-
tásának 400 éves évfordu-
lója alkalmából rendezett  
ünnepi előadássorozat ke-
retében június elsején Vass 
Csaba atya jött el hozzánk, 
és mesélt a vincés lelki-
ségről saját példáján és ta-
pasztalatain keresztül. Jó 
volt olyan lazarista szerze-
testől hallani a rendről, aki 
maga is a mi iskolánkban 
végzett. 

Pedagógusnap

Június 2-án, pedagó-
gusnap alkalmából az ön-
kormányzat szervezésében 
Szob oktatási intézménye-
inek dolgozóit, pedagógu-
sait ünnepelték. Az ünne-
pi köszöntőket Tóth Lajos 
alpolgármester az önkor-
mányzat képviseletében és 
Vass Csaba a gimnáziumot 
fenntartó Lazarista rend 
képviseletében tartotta. Az 
óvodások verssel, a zene-
iskola növendékei gitár- és 
furulyazenével, a gimnázi-
um egy diákja pedig a pe-
dagógus hivatás szépségéről 
és fontosságáról írt Móricz 
Zsigmond novellával kö-
szöntötte a vendégeket. 

Beiratkozás

A tanév lassan véget 
ér, de már a következőre 
is készülünk:  június  22-
24-én  8 és  16 óra között 
lesz a beiratkozás a nappa-
li tagozatos gimnáziumba 
felvett diákjaink részére, 
az épület első emeletén, a 
titkárságon. 

Öregdiák-találkozó 

Június 3-án a gimnázi-
um öregdiákjai találkoz-
tak újra Szobon, hogy fel-
idézzék a régi szép időket, 
a gimnáziumban töltött 
meghatározó éveket.

Szent László Gimnázium

Végre itt a nyár: véghajrá a gimnáziumban

Kedves kolleganőnk, Hovan Istvánné (Manyika) számára eljött a nagy nap: a méltán meg-
érdemelt nyugdíjas évei megkezdésének a napja.

Lakóinkkal együtt nagy örömmel (de ugyanakkor sajnálattal is) készülődtünk a búcsú-
zásra. Összegyűltünk Otthonunk teraszán, hogy együtt mondjunk köszönetet Manyika 
munkájáért, aki a „nem” szót és fáradtságot sem ismerve évekig teljesítette lakóink és kol-
leganőink kéréseit. 

A gyönyörű időben kertünkben főztünk, a finom étel mellett emelkedett hangulatot te-
remtett Éliás Benő szórakoztató zenéjével. Gondot, bajt, betegséget elfeledve mulattunk 
napestig. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Manyikának fáradhatatlan munkáját. Nagyon fog 
hiányozni!

Az otthon dolgozói

Manyika nyugdíjba vonul
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft komplex közszolgáltatási keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a lakosok részére:

l A többlethulladékos zsákok, a szelektív zsákok és a zöldhulladékos zsákok beszerzésére kijelölendő 
pontok településünkön még egyeztetés alatt vannak! A döntésről tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat!

l
l

l
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Gaszrostaféta
Tojáshabos egrestorta

Méltatlanul mellőzött ez a soknevű, igénytelen, de 
rendkívül értékes kis gyümölcsünk.

A magyar nyelvben több néven – köszméte, pösz-
méte, büszke, piszke, egres – is ismert.

A köszméte energiatartama csekély, gyümölcsében 
sok az A-, B1-, és C vitamin.  A benne lévő nyomele-
mek miatt rendkívül értékes a szervezetünk számára. 
Az emésztést segíti, fogyasztása kedvező hatással van a 
belső elválasztású mirigyekre és a szívre, májra, vesére 
is.

Hozzávalók a tésztához:
• 35 dkg egres
• 30 dkg finomliszt
• 25 dkg margarin
• 15 dkg kristálycukor 4 tojás
• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja
• só
A tojáshabhoz:
• 15 dkg kristálycukor
• 2 tojásfehérje
• 1 teáskanál étkezési búzakeményítő
• 1 teáskanál citromlé
A díszítéshez:
• 15 dkg egres
• 15 dkg almalekvár
•  2 evőkanál szálasra vágott mandula
A tésztához a margarint habosra keverjük a kristály-

cukorral, a vaníliás cukorral, pici sóval és a reszelt cit-
romhéjjal. Egyenként hozzáadjuk a tojásokat. A lisztet 
összekeverjük a sütőporral, és a krémbe vegyítjük. A 
tésztát margarinnal kikent, 26 cm átmérőjű, kapcsos 
tortaformába simítjuk és ráhalmozzuk a gyümölcs két-
harmadát. Előmelegített sütőben, 175 Celsius-fokon 
kb. 1 órát sütjük, majd hűlni hagyjuk.

A tojásfehérjét a citromlével nagyon kemény habbá 
verjük. Beleszórjuk a cukrot és a keményítőt. A torta-
karimát eltávolítjuk. A habot felhőszerűen a torta szé-
lére kanalazzuk, majd 15 percre visszatoljuk a sütőbe.

A díszítéshez az almalekvárt megmelegítjük, bele-
forgatjuk az egrest és a torta közepére halmozzuk, vé-
gül meghintjük a szálasra vágott mandulával.

A stafétát Csikós Ágnesnek  adom át.Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester

2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
Tel.: 27/570-690

Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, e-mail: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Óvodánkban a nevelési év 
lezárására egy vidám, játé-
kos napot terveztünk. 

A természet kegyes volt 
hozzánk, így az óvodaudvar 
átváltozhatott népi játszó-
térré. Gyülekeztek a vendé-
gek, a polgármester asszony, 
„könyvtáros” Erzsi, Borika, 
sok nagymama, anyuka és 
néhány apuka is eljött a mo-
solygós rendezvényünkre. 

Az óvodavezető 10 
órakkor köszöntötte a részt-

vevőket, elhangzottak az 
instrukciók a játékokhoz és 
„Csiki” jóvoltából zeneszó 
kísérte a vidám játszadozást. 

A gyerekek buzgón 
gyűjtögették a jelzéseket, 
pecséteket egy-egy próba 
teljesítése után a nyakukba 
akasztott fa medálon. 

Lehetett patkót dobni, 
hordón lovagolni, de sár-
kányölő vitézzé is változhat-

tak, majd megpihenhettek a 
kosár körhintán, hogy csak 
néhányat említsek a 35 féle 
játék közül. Amikor Kiácz 
papa elkezdte sütni a lán-
gost és a fánkot, már min-
denki nagyon éhes volt. Az 
árnyékba leterített pokró-
cokra telepedve ugyanolyan 
jóízűen falatozott kicsi és 
nagy, mint az asztaloknál 
ülve. A szülők készítette sós 
és édes finomságok zárták a 
menüsort. 

Ebéd után a gyerekek kö-
zül többeket hazavittek, aki 
az oviban maradt, a szoká-
sos napirend szerint töltöt-
te az idejét a nap hátralevő 
részében. 

A visszajelzések pozitívak 
voltak, szülők és gyermekek 
egyaránt kellemes élmé-
nyekkel tértek haza. 

Pillangó csoport

Egy mosolygós nap

Tovább folytatódik a műanyag kupakok gyűjtése a 3 éves Fritz 
Máté életmentő műtétére.  A Pécsi Egyházmegyei Karitász által 
indított, és országossá szélesedett műanyag kupakgyűjtés to-
vább folytatódik. A Biokom felajánlásának révén a kupakokat 
magasabb áron váltják be, esélyt adva ezzel Máténak és család-
jának a műtétek megvalósításához. Köszönjük az eddig ösz-
szegyűjtött, összesen 6 110 l-es zsák kupakot, amelyet a Váci 
Egyházmegyei Karitász eljuttatott a felhasználóhoz.  KÉRJÜK, 
TOVÁBBRA SE DOBJÁK EL AZ ÜDÍTŐS PALACKOK, ÁS-
VÁNYVIZEK MŰANYAG KUPAKJÁT! GYŰJTŐHELYE-
INK SZOBON: Templomunk előterében elhelyezett kosár 
(Szob, templom tér), Szobi Érdy János Könyvtár és Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház (Szob, Árpád u. 11.)
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A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szűrővizsgálat.

A Szobon lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meg-
hívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor 
várják őket a vizsgálatra  Jávorszky Ödön Kór-
házban (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3; tel.: 
06 (27) 620-620/1436).

Vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes. Információ: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Főosztály tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!  Éljen vele!

Az idejében felismert mellrák gyógyítható!
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