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Mindez a Hangya honlapján 
olvasható. Judik Zoltán építész-
mérnök azonban már gyerek-
korában sokat hallott otthon a 
szövetkezetről, mert az édes-
apja 36 évig volt a Hangyánál 
szolgálatban.

– Hogyan mûködött régen a 
Hangya Szövetkezet?

Judik Zoltán építészmérnök: 
– Édesapám ellenőrként 

kezdte, majd mint ügyvezető 
igazgató távozott. Õ dolgoz-
ta át az ügyviteli szabályzatot 
is, és mielőtt az egész Hangya 
megszûnt, 1947-ben az ő veze-
tésével végezték a kinn hagyott 
javak leltározását.

A Hangya a vidéki emberek 
munkáját fogta össze. A cél az 
volt, hogy a helyben termelt 
zöldséget, gyümölcsöt helyben 

értékesítsék. A Hangya nagyon 
fölfejlődött. Egyre nőttek a 
kirendeltségei, az üzlethálózata, 
a taglétszáma. A tagokat rend-
szeres időközönként tovább-
képzésekre, megbeszélésekre 
hívták össze. A forgalom és a 
vásárlás után bizonyos pontokat 
és jegyeket adtak az emberek-
nek, amit utána levásárolhat-
tak.  Mindent, ami megtermett, 
azt feldolgozták, és nagyon jól 
hasznosították. Helyben foglal-
koztatták az embereket, és ren-
geteg munkahelyet teremtettek. 

A hálózat azért szûnt meg, 
mert azt mondták, hogy nem 
szociális…

– Mennyire volt népszerû gye-
rekkorában a Hangya?

– Miután híre ment, az embe-
rek megismerték és látták, hogy 

ebből mindenkinek csak hasz-
na származik, nagyon népszerû 
lett. Gyorsan terjedt az üzlet-
hálózat, a vidéki megyeszék-
helyeken külön kirendeltségek 
voltak. Ott voltak a tárházak is, 
ahonnan a kiskereskedő, a falu-
si boltos igényelhette az árut. 
Sokkal közelebbről szállítottak 
mindent, így sokkal gyorsabb 
volt az ellátás. Nem Budapestről 
hozták az árut vagy 200-300 
kilométerről, hanem csak 40-
50-60 kilométerről. 

Jó híre volt a Hangyának. 
A szakmai képzés is modern és 
újszerû volt. Édesapámat – aki 
vidéken különböző boltvezetői 
tanfolyamokat szervezett és 
vezetett áruismeretről, keres-
kedelmi fogásokról – nagyon 
szerették. Az eladás mûvészete 

címû kis könyvét minden tan-
folyamon szétosztotta, ugyanis 
a vidéki ember kezdetben nem 
volt tisztában azzal, hogyan kell 
eladni valamit. 

A Hangyának saját takarék-
szövetkezete és saját kasszá-
ja volt. A tagok által befize-
tett díjakból gazdálkodtak. 
Bérházaik voltak, amelyeket 
kiadtak. Forgatták a pénzt, így 
tovább növelték a lehetőségeket. 
Egyébként saját nyugdíjpénztá-
ra is volt a szövetkezetnek.

Ács Kata az érdi Kertbarátkör 
vezetője.

– Önök honnan szereztek 
tudomást a Hangyáról?

Ács Kata: 
– A Kertészek és Kertbarátok 

Országos Egyesületének a 
továbbképzésén a Kincsem 
Hangya Szövetkezet elnök-igaz-
gatója, Kovács János és Barnáné 
Vitárius Márta kereskedelmi 
igazgató tartott egy előadást. Ott 
és akkor a Kertbarátkörök veze-
tőit tájékoztatták. Erről aztán én 
is beszámoltam az érdi körben, 
ahová Zoltán is ellátogatott, és 
mesélt mindarról, amit az édes-
apjától hallott. Mivel nagyon jó 
ötletnek tartjuk a Hangyát, úgy 
gondoljuk, hogy érdemes szé-
lesebb körben is terjeszteni az 
információt róla. Fontos, hogy 
a szövetkezetnek minél több 
tagja legyen, ezért szeretnénk, 
ha Érd is bekapcsolódna a mun-
kába. Az országban már több 
Hangya-bolt nyílt. Közvetlenül 
a termelőtől veszik meg a kis-
kereskedők az árut, kihagyva 
a lánckereskedelmet, és ezért 
versenyképes árakkal tudnak jó 
minőségû, magyar árut eladni. 
Ha 50 km-en belül kapcsolják 
össze a termelőt a vásárló-

Újjáéled a Hangya!
„A II. világháború elõtti idõszakban Magyarország valamennyi számottevõ 
településén jelen voltak a HANGYA szövetkezetei: 1940-ben több mint 2000 
tagszövetkezete volt 700 000 taggal, 30 konzervgyára, 20 ipari üzeme és 400-
nál több boltja.”

val, akkor több költség kiesik, 
olcsóbban lehet árusítani.

Judik Zoltán: 
– A Hangya Központban 

most Szeremley Béla próbálja 
újjáéleszteni ezt a mozgalmat, 
igen eredményesen. Nemcsak 
Magyarországon, hanem ahol 
volt korábban, Erdélyben és 
a Felvidéken is. A jelenlegi 
vezetés tervezi, hogy részt 
vesznek az őszi mezőgazda-
sági vásáron. Egészen biztos, 
hogy a Kertbarátok a Hangya 
Szövetkezetben komolyan 
munkát végezhetnek, hiszen 
ők gyümölcsöt, zöldséget, 

friss, primőr dolgokat termel-
nek. 

Régen készítettek egy plaket-
tet. Egy kereszten két búzaka-
lász fekszik, a négy negyedben 
pedig a következő felirat szere-
pel: Isten, Haza, Család, Munka. 
Ez mindent megmagyaráz – hogy 
milyen céllal és milyen szán-
dékkal alakult meg a Hangya 
Szövetkezet. Aki pedig tudato-
san és elkötelezetten tenni akar 
a magyar vidék fejlesztéséért, s 
benne természetesen saját maga 
és családja jövőjéért, látogasson 
el a honlapra: http://www.han-
gyaszov.hu Székely Fanni

helyi társadalom

„Központban a város”
Érd megyei jogú város városközponti akcióterülete attraktivi-
tásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése című 
nyertes pályázata  (KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003)

Közlemény
Nyárra elkészül az új városközpont 
A terveknek megfelelően zajlanak Érd új városközpontja kialakí-
tásának munkálatai. 
Az önkormányzat kulturális programokkal, ünnepélyes kere-
tek között tervezi átadni a megújuló intézményeket és az új 
Főteret.
A felújított Földrajzi Múzeum átadása a Múzeumok éjszakáján, 
június 25-én, a Gesztelyi-ház átadása augusztus 20-án, a Főtér és 
a Pelikán sétány átadása augusztus 20-án, egész napos fesztivál 
keretében lesz majd.
Érd, 2011. május


