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Kedves Olvasó!
Az Élet(f)utam Extra kiadványát tartod a kezed-
ben, melynek célja bemutatni azt az értéket, ame-
lyet a sokszor „celeb” státuszba kényszerített 
emberek testesítenek meg. Ez a szó leginkább is 
negatív tartalommal rendelkezik, pedig ahogyan 
az élet egyéb területein, úgy itt sem érdemes álta-
lánosítani. Az, hogy valaki gyakran jelenik meg a 
médiában, még nem egyenlő azzal, hogy az, amit 
képvisel, gyorsan fogyasztható és könnyen eldob-
ható lenne.

Akad olyan híresség, aki méltó módon képes befo-
lyásolni a véleményünket, ízlésünket, mert éppen 
eleget tett már le hozzá az asztalra, hogy adjunk 
arra, amit mond, amit képvisel. Az út az országos 
ismertségig nem mindig könnyű, és mi ezeket a 
rögös, kanyargós utakat kerestük. Azokat a „köve-
ket”, akikből a saját munkájuk, tehetségük útján 
vált gyémánt. Akiknek a csillogása többé tehet 
minket is. Akinek a fénye minket is vezetni tud, 
amikor hirtelen elveszítjük a reményt, és egyedül 
nehezen tájékozódunk a sötétben.

Schobert Norbi is igen megosztó személyiség, 
akiről a beszélgetés előtt nem tudtam, mit is gon-
doljak. Azonban az együtt töltött idő alatt talán 
megfejtettem a titkát. Soha nem elégszik meg 
annyival, amennyi van. Minden nap újra és újra be 
akarja bizonyítani, hogy az, amit képvisel, valódi 
érték.

Az érték egyik módja pedig pénzben is kifejezhető. 
A pénz a sikeresség objektív értékmérője. Bár az 
élet nagyon sok területén nem a pénz fejezi ki azt, 
ki mennyire boldog, de az üzleti élet sikerességé-
nek egyértelmű jele a vagyon. Ha nincs vagyonod, 
nem sikeres az üzlet, amit csinálsz.

Bár Norbi nem tartozik a 100 leggazdagabb ember 
közé, szerintem nem kérdőjelezhető meg a sike-
ressége. Mégis, valahogy van egy kis hiányérze-
tünk. Mert az Update helye a világ élvonalában 
lenne!? Szívből kívánom, hogy így legyen.

Dr. Zavagyil Zoltán
BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zrt. 
Befektetési igazgató

Schobert Norbert
fitneszedző, üzletember, az Update életmód-prog-
ram megalapítója

„Őszinte, szókimondó ember vagyok. Ha valaki si-
keresebb, gazdagabb, fittebb, boldogabb, mint az 
átlag, abban mindig hibát keresnek. De ezzel már 
egyáltalán nem foglalkozom. Elfogadom, hogy 
nincs olyan recept, ami mindenkinek megfelel. 

Ha Jézusnak lett volna 
Facebook oldala, lehet, hogy 
egészen másképp alakul a 
kereszténység. A posztja 
alá tömegek írták volna, 
hogy: Na de miért pont ha-
lat? És miért csak egyszer? 
Na ne viccelj!

                                  Schobert Norbert

Megosztó személyiség. Valaki vagy szereti, vagy 
utálja, átmenet nincs. Mint ahogyan ez az igazi 
egyéniségeknél lenni szokott. Hosszú és rögös 
utat járt be, nem adták neki könnyen a sikert. Ren-
geteg démonnal kellett megküzdenie érte. Nem 
óvó, védő családi környezetben nőtt fel, és annyi 
megaláztatáson ment keresztül már kisgyerek-
ként, ami egy egész életre sok lenne. De nem adta 
fel, és képes volt teljesen megváltoztatni az éle-
tét. Ráadásul nem csak a sajátját. A kicsúfolt, ma-
gányos, folyton bántott kisfiúból mára sikeres üz-

letember lett, aki nagyon sok ember életén tudott 
segíteni, hogy nekik ne kelljen bejárni azt a poklot, 
amit neki kellett. Küldetése, hogy mindenkit meg-
óvjon a túlsúly okozta nehézségektől mégis sok-
szor a visszájára fordul, és szókimondása miatt 
értik félre. Mert nem látják azt, ami nyilvánvaló. 
A sikeres üzletember mosolya mögött talán még 
mindig ott van az a félénk, magányos, túlsúlyos, 
önbizalomhiánnyal küzdő kisfiú, aki fél, hogy is-
mét összetörik a szívét.

Szerzők

Élet(f)utam
EXTRA
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Bemutatás:
Schobert Norbert fitneszedző, üzletember, nevé-
hez fűződik a Norbi Update termékcsalád és élet-
mód-program kifejlesztése és elterjesztése. 

Schobert Norbert 1971. április 16-án született Bu-
dapesten. Édesapja korán elhagyta a családot, így 
5 éves koráig édesanyja egyedül nevelte. Egykori 
testneveléstanára bátorítására kezdett bele első 
fogyókúrájába, mely gyökeresen megváltoztatta 
életét. A Szent István Közgazdasági Szakközépis-
kola és Technikum pénzügyi szakának elvégzése 
után rendőrőrmesterként dolgozott, majd később 
Veszprémbe helyezték át a közlekedésiekhez. 
1990-től a Magyar Rendőrség tiszthelyettesi isko-
lájába, 1991–1994 között pedig a Rendőrtiszti Fő-
iskola bűnügyi szakára, majd 1994–1998 között 
az ELTE ÁJK-ra járt.

Sportkarrierje triatlonozással kezdődött, melyben 
junior kategóriában komoly eredményeket ért el. 
1994-ben indult fitneszedzői karrierje. Az edzések 
mellett fitneszvideókat jelentetett meg. 2002-ben 
vette el feleségül Rubint Rékát, akivel mind a ma-
gán-, mind az üzleti életben társak. Három gyer-
mekük született, Lara, Norbert és Zalán. 

2004-ben jelent meg „Norbi Titok” című könyve, 
mely egyből az eladási statisztikák élére került, 
melyet később több sikeres kötet követett. 2005-
ben saját márkás termékeket dobott piacra, mely 
termékekkel a fogyni vágyókat kívánta segíteni. 
2007-ben az Oktogonon megnyitotta első boltját, 
melyet 64 újabb üzlet követett. 

2012-ben cége mérföldkőhöz érkezett, és master 
franchise license értékesítésével Szlovákiában is 
sorra kezdtek nyílni a Norbi Update üzletek. 2014-
ben Norbi a Buda-Cash Brókerház Zrt. felkeresé-
sére úgy döntött, hogy tőzsdére viszi cégét, mivel 
pedig a cél a külföldi terjeszkedés volt, a teniszle-
genda, Andre Agassi személyében egy reklámar-
cot is szerződtetett. A Buda–Cash Brókerház Zrt. 
ellen csalás, sikkasztás és pénzmosás vádjával 
indult nyomozás, ami 1 milliárd forintos veszte-
séget okozott Norbi cégének, mely után önerőből 
kezdett neki a károsultak kártalanításának. A fej-
lődés azonban nem állt meg. 2021-ben megkezdte 
az Update Nutrition termékcsalád bevezetését, 
amely egészségkárosító következmények nélkül 
garantálja a zsírégetést és az izomnövelést.
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Menekülés a győzelembe
Nagyon nehéz gyerekkorod volt. 
Lehet, hogy ezek a nehézségek 
kellettek ahhoz, hogy ma 
sikeres üzletember lehess? 
Nehéz azzal szembesülni, hogy nem egy szerető 
családba születtél, és hogy az apád egyáltalán 
nem kíváncsi rád. Hogy a családod minden egyes 
tagja túlsúlyos. Kövér kisgyerekként semmi más 
nem okozott örömet, csak az evés. Ha visszagon-
dolok a gyerekkoromra, csak az jut eszembe, hogy 
TV-t néztem, és közben ettem. Moziba mentem, és 
persze ettem. Hogy mi cukrászdába jártunk, és 
nem kirándulni. 

A gyerekek gyakran kegyetlenek és mivel én túl-
súlyos gyerek voltam, folyamatosan bántottak és 

megaláztak. Végtelenül magányos voltam, és az 
evésbe és az olvasásba menekültem a valóság 
elől. Nem is tudom, mi történt volna, ha 15 éves 
koromban nem áll elém az akkori tornatanárom, 
és nem próbál meg segíteni a fogyásban.

Mivel tudott rád jobban hatni, 
mint előtte bárki más?
Addig is tudtam, hogy fogynom kellene, de min-
denki csak a mozgást erőltette. Ő volt az első, aki 
elkezdett nekem szénhidrátokról beszélni, és aki 
rávilágított, hogy az étkezési szokásaim megvál-
toztatásával tudok kilépni ebből az ördögi körből. A 
segítségével csak úgy repültek le rólam a kilók, és 
így már sokkal könnyebb volt a mozgás is.

Először csak kocogtam, majd eljött az idő, hogy 
futni, úszni és kerékpározni is képes voltam. A 
középiskola végére junior triatlon magyar bajnok 
lettem, és a 104 kiló helyett 62 kilóra csökkent a 
súlyom, és 2,1-ről 4,7-re nőtt a tanulmányi átla-
gom. Jó csere volt. 

Mi befolyásolta a 
pályaválasztásodat? Hogy 
jutottál el a rendőrségtől a 
későbbi hivatásodig?
Pszichológus szerettem volna lenni, de egy pont 
híján nem vettek fel. Úgy voltam vele, ha olyan hü-
lye vagyok, hogy nem vettek fel, elmegyek rend-
őrnek. Egy évig dolgoztam rendőrként, amikor 
belsősként felvételiztem a Rendőrtiszti Főiskolá-
ra, ahová maximális pontszámmal fel is vettek. 4 

évig dolgoztam kiképzőtisztként, amely idő alatt 
közel 1200 rendőrt képeztem ki, majd százados-
ként szereltem le. 

Ezután felvételt nyertem a jogi egyetemre, ahol 
három évet végeztem el. A legjobb barátommal 
tanultunk, aki öngyilkos lett egy szerelmi csaló-
dás miatt. Nélküle már semmi nem volt a régi, így 
abbahagytam az egyetemet és a rendőrségtől is 
eljöttem.

1994-ben nyíltak az első pincestúdiók, ahová 
először a munka és a tanulás mellett, esténként 
jártam le órákat tartani. Teltházas óráim voltak, 
a 30 fős teremben gyakran 60-an voltak. Ez az 
időszak fantasztikus volt, de enyhén szólva sem 
a pihenésről szólt. Folyamatosan úton voltam, és 
nem volt olyan hétvége, hogy ne lettek volna fel-
lépéseim. 
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Mi motivált a pályád elején, és 
mi motivál most?
Őszintén? Mi más motivált volna húszévesen, 
mint a csajok és a pénz. Élveztem, hogy végre a 
figyelem középpontjába kerültem, és a legjobb 
csajok akartak randizni velem. Ráadásul nem oko-
zott problémát az sem, hogy a legjobb helyekre 
vihessem el őket. De ma már természetesen tel-
jesen más motivál. A legfontosabb számomra a 
családom, a gyerekeim és a cégem jövője. A külde-
tésem pedig az, hogy minél több embernek tudjak 
segíteni. 

Lefogytam, és a legtöbb magyar embert én fo-
gyasztottam le. 20 éve létezik a Norbi Update és 
közvetve napi 10000 ügyfelem van. Mutass ne-
kem egy olyan belgyógyászt, aki igazoltan eny-
nyi emberen tudott segíteni. Ennek ellenére soha 
nem kaptam igazi elismerést. 

Hiába segítek ennyi emberen, a többség mégsem 
ezt veszi észre. Ők csak azt látják, hogy milyen 
jól élünk, és hogy folyton utazgatunk. Hogy az 
utazás tulajdonképpen életmód tábor, és hogy az 
egész mögött mennyi munka van, az senkit sem 
érdekel. 

Milyen tulajdonságok 
kellettek ahhoz, hogy sikeres 
vállalkozóvá válj?
Az én titkom mindig is az volt, hogy valamiért ha-
tással vagyok az emberekre. Vagy utálnak, vagy 
szeretnek, de senki számára nem vagyok közöm-

bös. Van egyfajta kisugárzásom, ami elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy hatni tudjak. Csak felmegyek 
a színpadra, és szinte megőrülnek az emberek. 
Nem tudom, miért történik ez, de leírhatatlanul jó 
érzés.

Mennyiben segít hozzá a 
sikeres élethez a családod? 
Mit gondolsz, ha nem ismered 
meg Rékát, és nem lesz társad 
az életben és az üzletben is, 
lehettél volna ugyanolyan 
sikeres, mint most?
A feleségem nélkül egészen biztosan nem tarta-
nék ott, ahol most. Ő mindenben a támaszom, és 
én 20 éve mindent érte és a gyerekeimért teszek. 
Soha semmiben nem gátolt, márpedig sok vállal-
kozó ott bukik el, hogy nem engedi a családja ki-
teljesedni. 

A legreménytelenebb, legnehezebb időszakokban 
is ott állt mellettem Réka. Ha őszinte akarok lenni, 
már nem is élnék, ha ő nem lenne mellettem. Két-
szer is ő mentette meg az életem. 10 évvel ezelőt-
ti szívműtétem, majd az azt követő fertőzés miatt 
többször is újra kellett éleszteni, de ő végig támo-
gatott. Tavaly nyáron pedig a COVID következtében 
stroke-ot kaptam, és ő talált rám. De nem csak 
emiatt köszönhetem neki az életem. Ő a kézifék 
az életemben, bár ez, ha jól meggondolom, kölcsö-
nös. Csodálatos, ahogy együtt tudunk működni.
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cscscRescitio. Xero beribusam fuga. Nusanditiis 
quis am diction sedionem. Icitisiti ut mi, sim aute 
occupta vera doloratist, optas eturepe rferes 
nia deles earisqui acerum ipidera turit, suntori 
busapis rae di assequat es aperspe lignatiae. 
Itaturi taepero voluptatem. Et eicientibus.

Ugitem faccumqui ducias assin nistis estrum 
etur, ut ut aspiend istions equunt voluptas conet 
earcipit faciet autaturis asitem. Commolor mincipi 
etusantis di aliciis molecernat fugitas susam, qui 
te porem. Ut mo volessenis quatem iliquid est la 
doluptatiis aut que nobit volorepel ipsandit ma-
xim es ad maximil liquaes imodi offici dolorro 
ent ut lia sunto que est quis aut lam consecte 
venima derrum core sim fuga. Fuga. Lique dolore, 
comnime culparcienim aut iunt, sunt latur 
moloresse sit rate la solorehenda ium adipsandis 
essequo beaque nimus rerum fugiat.

To quo qui ipsundi quid molorro iur? Dolores endicid 

ute et eosamet lamus et pedignati dolor alitatiis 
del ius esed ut ullam si cusae pori dolorerumene 
nobistrum fugiam exerspiet voloria temporero 
ditia nostium rae esequiscipic totatios ut parunt 
occulluptat et facepro quos maximolorem volupta 
ent, occus ducia venis dolor represtrum eliquam, 
senestin nobis diam, coremporia nihilibus est in re, 
nusdandis quo blab invel illandem sum voloritatios 
vernam, qui od molo ipicien ecernati core asinvelis 
doluptatem nullam volorepuda nis doluptae 
raeptumquia idenihi liquam rempore, coreperum 
et et volupit volupta doluptate nos eum eumquate 
et id mo incta quia sandamet eaquassequo int 
repuda si dunt ut hicture solupta tiorect enihit 
magnatam, od mollaut voles qui soluptatur, quunt 
maion rest ut aut quibus aute lacea dem apidunt 
quisci sae aborest iumquiditati aut arupis ut ea id 
maximo maio vel id ulpa discipsam volore netum 
eos que nis dene porem doluptur?
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Hogy kezeled a stresszt?
Most már jól. Rájöttem, hogy nem éri meg olyas-
min idegeskedni, amin nem tudok változtatni. Vál-
lalkozói szemmel a prémium élelmiszeripar hely-
zete jelenleg nagyon bizonytalan. A háború, az 
infláció és még millió tényező befolyásol mindent, 
nagyon negatív irányba. Egyáltalán nem lehet tud-
ni, mit hoz a holnap. De ez akkor is így lenne, ha 
belebetegednék.

Így hát most már próbálok vigyázni magamra, hi-
szen többször is új esélyt kaphattam az életre. Úgy 
érzem, okkal vagyok még itt, küldetésem van, és 
ezért kötelességem odafigyelni az egészségemre, 
hogy elvégezhessem a feladataimat. Kemény ta-
nítások árán jutottam el idáig. Felismertem, hogy 
van az a pont, amikor az ember sorsa csakis Isten 
kezében van, és kötelessége végig csinálni, ami 
számára el van rendelve. 

Hogy telik egy napod?
7-kor egy kávéval indítom a napot, majd átolva-
som a híreket és egy órát sportolok. Általában dél 
körül érkezem meg az irodába, és 4 óra körül in-
dulok haza. Gyakran vásárolok be út közben, hogy 
otthon én készíthessem el a vacsorát. A főzés iga-
zi kikapcsolódás számomra, de egyben munka, 
hobbi és levezetés is. Felelősséggel is jár, hiszen 
naponta teszek ki recepteket a Facebook oldalam-
ra, amelyet sok ember készít el otthon a család-
jának. Fontos, hogy kellő motivációt tudjak nekik 
adni az egészséges étkezéshez. A saját bőrömön 
tapasztaltam, hogy mennyire.

Mire vagy a legbüszkébb?
A családomra, a feleségemre, az ő sikereire. És ter-
mészetesen a közös vállalkozásunkra, az Update-
re, amely ugyan még nem  világszerte ismert, de 
bízunk benne, hogy a közeljövőben az lesz.  Arra, 
hogy nem adtam fel, és hogy képes vagyok hitet 
és reményt adni sokaknak, akik hozzám hason-
ló helyzetben vannak, és egyedül nem tudnának 
megküzdeni a túlsúly okozta testi és lelki problé-
mákkal. 

A sportban szükséges 
tulajdonságok mit adtak hozzá 
az üzleti sikereidhez?
Nagyon fontos, hogy mindig, még a legremény-
telenebb helyzetben is képesek legyünk küzdeni, 
és talpra állni. A veszteni tudás pedig egyenesen 
életmentő.
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Életmentő? A tőzsdei kudarcra 
gondolsz? 
Természetesen igen, hiszen ez volt életem leg-
nagyobb kudarca. Bár, tulajdonképpen egy óriási 
bűncselekmény áldozata voltam. Minden adott 
volt, hogy az Update világsiker legyen, amikor a 
tőzsdei bevezetést terveztük. A Buda-Cash ösz-
tönzésére döntöttünk úgy, hogy tőzsdére visszük 
a céget. Ők ragaszkodtak hozzá, hogy vonjunk be 
egy külföldi, elismert sportolót is, így került a tör-
ténetbe Andre Agassi. Óriási volt az érdeklődés, mi 
pedig csak úsztunk az árral. Azonban a jegyzés 

harmadik napján a gazdasági sajtóban arról jelen-
tek meg cikkek, hogy óriási anyagi problémáink 
vannak, és még a házunkat is el fogják árverezni. 
Ebből persze semmi sem volt igaz, de ez elég volt 
ahhoz, hogy megtorpanjon a jegyzés. Majd a Bu-
da-Cash csődbe ment, azonban két nappal előtte 
kiszálltak belőle a legnagyobb befektetők. Termé-
szetesen nekünk erről senki sem szólt, minket 
senki nem figyelmeztetett, így 1 milliárd forintot 
buktunk. Agassi természetesen kiszállt, hiszen 
nem találta biztonságosnak a magyar gazdasági 
helyzetet.

Óriási törés volt. Más valószínűleg nem élte volna 
túl, de mi Rékával egymásba tudtunk kapaszkod-
ni, és így volt erőnk tovább folytatni. Az fáj, hogy 
soha nem csaltam, nem loptam. Mindig is a mun-
kában hittem, és a munkámon keresztül szerez-
tem meg mindenünket, amink csak van. És elég 
volt egy pillanat, hogy mindezt elvegyék tőlünk. 

De soha nem adom fel azt, hogy az Update egy-
szer világszerte ismert legyen, és ezáltal még 
több emberen segíthessek. Csendben építkezünk 
tovább, és sorra nyitjuk meg az üzleteket itthon 
és külföldön egyaránt. Idővel pedig keresni fogok 
egy befektetőt, aki tovább fogja vinni az Update 
brandet, ha kell, akár Norbi nélkül.

Mennyire változott a szakmai 
gondolkodásod az elmúlt 30 év-
ben?

Ugyanazok maradtak a módsz-
ereid?
Minden megváltozott az elmúlt 30 évben. Az egész 
világ kifordult magából. Úgy is mondhatnám, hogy 
elbutult. Az emberek nem olvasnak, nem néznek 
TV-t, csupán félperces videókkal szórakoztatják 
magukat. De ahogy másban sem, itt sem fogok 
megalkudni. Újra kiadom a könyvemet, hiszen há-
rom generáció nőtt fel azóta, hogy megjelent. És 
sajnos három generáció hízott el azóta, így nagy 
szükség van rá.

Természetesen a módszer rengeteget tökéletese-
dett az elmúlt 30 évben, de a leginkább a kommuni-
káció változott meg. Akkor még elég volt elmondani 
a véleményem, hogy motiválni tudjam az embere-
ket. Most kimondom, amit gondolok, és gyakran 
minden szavamat félreértik és kiforgatják.
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Irigység, féltékenység? 
Vagy lehet, hogy neked 
kellene változtatnod a 
kommunikációdon? Mi lehet 
ennek az oka?
Őszinte, szókimondó ember vagyok. Ha valaki si-
keresebb, gazdagabb, fittebb, boldogabb, mint az 
átlag, abban mindig hibát keresnek. De ezzel már 
egyáltalán nem foglalkozom. Elfogadom, hogy 
nincs olyan recept, ami mindenkinek megfelel. 
Ha Jézusnak lett volna Facebook oldala, lehet, 
hogy egészen másképp alakul a kereszténység. A 
posztja alá tömegek írták volna, hogy „Miért pont 
halat? És csak egyszer? Na ne viccelj!” 

Ha valaki, hát én a saját bőrömön éreztem, milyen 
túlsúllyal élni. Ettől szerettem volna megkímélni a 
nőket azzal, hogy felhívtam a figyelmüket rá, ha 
igényesek a megjelenésükre, sokkal boldogabb 
életet élhetnek. Erre kikiáltottak nőgyűlölőnek, 
mikor csak jót akartam. 

Ez azóta is rettenetesen bánt. Azért vagyok őszin-
te, hogy segítsek, és soha nem bántanék meg 
senkit, hiszen pontosan tudom, mennyire is tud 
az fájni.

Mit gondolsz, igaz a mondás, 
hogy „ép testben ép lélek”?
Nagyon is igaz. Számomra a test a lélek szelen-
céje. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy lyukas 
dobozban, vagy egy gyémántszelencében hor-
dozzuk a lelkünket egy életen át. Ha valaki rútul 
el van hízva, nehezen kel fel, és nincs semmilyen 

sikerélménye, nem lehet ép a lelke sem. De ahogy 
a testedzés a mindennapok része kell, hogy le-
gyen, úgy a lelkünket sem hanyagolhatjuk el, hi-
szen a kettő nagyon is összefügg. Réka testesíti 
meg számomra az „ép test, ép lélek” fogalmát, míg 
én sajnos ép testben kevésbé ép lélek vagyok, de 
folyamatosan dolgozom rajta, hogy ez ne így le-
gyen. Valahogy mindig az élet kemény oldalán 
álltam. Hiába jöttek a sikerek, mindig hol fent, hol 
lent voltam. Egy örök hullámvasút számomra az 
élet, középutak nélkül. De talán éppen erre volt 
szükség, és ez motivált, hiszen, ha megmaradtam 
volna középszinten, soha nem juthattam volna 
ilyen magasra. 

Milyen főnöknek tartod magad?
Néha túlságosan is jónak. Nincs is ezzel baj, 
hiszen a kollégáim legnagyobb részében töké-
letesen megbízom, és nem élnek vissza ezzel. 
Azonban néha porszem kerül a gépezetbe. Voltak 
olyanok, akik a bizalmamba férkőztek, majd egy 
idő után jól hátba támadtak. Szerencsére azért 
több a jó, mint a rossz ember az életemben.

Ha most kezdenéd, mi az, amin 
változtatnál? 
Nem lennék ennyire szókimondó, mert sajnos 
sokszor kiforgatják a szavaimat, és ellenem for-
dítják azokat. 

Mit tanácsolsz útravalóul a jövő 
vállalkozóinak?
A legfontosabb, hogy mindenki csak olyasmibe 
fogjon bele, amiben igazán hisz. Ha pedig hisz 

benne, és tudja, hogy az jó, soha ne hagyja magát 
letéríteni az útról és ne adja fel. Viszont hitelből 
nem érdemes vállalkozásba kezdeni, hiszen az 
egy ördögi kör. Ha nincs pénzed, annál szerintem 
csak egy rosszabb van, ha kölcsönből vállalkozol.

A gyermekeid tovább fogják 
vinni a családi vállalkozást? 
Fontosnak tartod, hogy ne 
szakadjon meg a lánc? 
Természetesen fontos számomra, hogy amit fel-
építettünk a feleségemmel, az a családunk kezé-
ben maradjon, és biztosítsa gyerekeink, unokáink 
biztonságos jövőjét. A nagyfiamon már most lá-
tom, hogy megvan benne a szenvedély, az üzleti 
érzék és kellően fanatikus is ahhoz, hogy folytas-
sa, amit mi elkezdtünk.

Hogy képzeled el az életed és a 
vállalkozásod 15 év múlva?
Remélem 15 év múlva az Update végre méltó he-
lyére kerül, és világszerte ismert, nemzetközi 
brand lesz. A magánéletemet úgy tervezem, hogy 
5-6 év múlva kezdem lecsökkenteni a munkával 
töltött időmet, és egyre többet szeretnék együtt 
lenni a családommal. Majd egy idő után egy erdei 
házikóban fogok sütögetni a feleségemmel. Úgy 
érzem, a küldetésem, hogy minél több emberen 
tudjak segíteni, biztos úton halad majd tovább.

Szerzők: Énekes Krisztina – Zavagyil Zoltán
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latok jelentettek kiutat számára a magányból és 
a megalázottságból. Pedig a világon senkinek sem 
ártott, csupán azt tapasztalta, hogy enni jó, így 
hát nem is szabott gátat neki.

Azután jött a fordulat, amikor megrázta magát, 
és fiatal fiúként olyan utat választott, amely még 
érett felnőttként is óriási lelkierőt kíván. Képes 
volt szembeszállni a legnagyobb ellenféllel, ön-
magával. Először csak a kilókat dobta le, később 
pedig már képes volt olyan gyorsan futni, hogy 
egyre hosszabb időre tudta maga mögött hagyni 
a folyton bántott kisfiú árnyékát.

Az árnyék azonban a mai napig ott van. A legsikere-
sebb napokon is, amikor a legtöbb fény éri. Hiszen 
az árnyékok ilyenek. Akkor tűnnek fel a legerőseb-
ben, amikor a legnagyobb fény irányul ránk. Norbi 
mind a mai napig őrzi a lelkében a bántások nyo-
mát, amelyeknek a világ furcsasága folytán még-
is a sikereit köszönheti. Nincs ugyanis nagyobb 
motiváció annál, mint hogy megvédjen másokat 

a túlsúllyal járó előítéletektől, megaláztatásoktól, 
amelyek nagyon sok ember életét keserítik meg, 
elpusztítva ezzel a jövőjüket. 

Néha ezt olyan vehemenciával teszi, hogy sokan 
félreértik. Pedig a cél mindig is ugyanaz maradt: 
kivezetni az embereket a túlsúly okozta csapdá-
ból, ami nem csak a testüket, a lelküket is képes 
ólmos súlyok alá helyezni. Ha valaki, akkor pedig 
Norbi pontosan tudja, miről is beszél, és mitől sze-
retne megvédeni minket.

Énekes Krisztina

Az élet olyan iskola, 
melyben a kudarc többre 
tanít, mint a siker

                                         Goethe

ÉLET(f)UTAM EXTRA SCHOBERT NORBERT

Énekes Krisztina gyermekkora óta a betűk va-
rázslatos világában él. Mégis, sok mindenben 
kipróbálta magát, mielőtt világossá vált számá-
ra, hogy az igazi szenvedélye nem más, mint az 
írás. A számtalan, általa elolvasott könyv, és a 
sok-sok tanulás adta, erős alapokon túl, próbálja 
a saját szemszögéből, egy kicsit a saját lelkén 
keresztül megmutatni a világot.

Az Élet iskolája rovatban azokat a gondolatait 
veti papírra, amelyeket az interjú elkészítése 
után gondol, érez az interjú alanyával kapcsolat-
ban.

Sokan nyugtatgatják magukat azzal, hogy aki 
sikeres, az már valószínűleg mindent készen ka-
pott. Vagy, ha tett is érte valamit, az egészen biz-
tosan csak a szerencsén, vagy a kapcsolatokon 
múlott. Gondolhatjuk így, de ha belenyugszunk 
ebbe, jócskán lecsökkentjük saját esélyeinket a 
sikeres, boldog élet felé vezető úton. Így hát úgy 
gondolom, a skatulyák helyett inkább érdemes 
nyitott szemmel járni, és meglátni, mi is állhat 
egy-egy ember sikere mögött.

Schobert Norbertet, mindenki „Norbiját”, sokan is-
merni vélik. A legtöbben, mivel úgy gondolják, az 
élete minden fontos részletével tisztában vannak, 
szemrebbenés nélkül alkotnak róla véleményt. 
Mégis, Vele szemben ülni, hallgatni, ahogy az éle-

téről mesél, egészen más. Látni, hogy még oly sok 
év múltán is milyen hatással vannak rá az élete 
elején Őt ért támadások, egy teljesen új képet fes-
tenek Róla. Egészen más képet, mint amilyen a 
többség által ismert, folyton vidám, folyton moti-
váló fittnesz sztár képe. 

Norbit még véletlenül sem hordozta a tenyerén az 
élet. Túlsúlyos kisfiúként két lehetőség állt előtte. 
Vagy tovább követi a családi példát, és halad a bő-
séges étkezések által kikövezett úton, vagy letér 
róla, és gyökeresen megváltoztatja az életét. A 
döntés egyáltalán nem volt könnyű, hiszen a so-
kak által csúfolt, túlsúlyos kisfiú mögött nem állt 
szerető család, így magányosan állt szemben az 
egész világgal. Egyedül a könyvek és a finom fa-

Árnyékból a fénybe

Az élet iskolája rovat
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cscscRescitio. Xero beribusam fuga. Nusanditiis 
quis am diction sedionem. Icitisiti ut mi, sim aute 
occupta vera doloratist, optas eturepe rferes 
nia deles earisqui acerum ipidera turit, suntori 
busapis rae di assequat es aperspe lignatiae. 
Itaturi taepero voluptatem. Et eicientibus.

Ugitem faccumqui ducias assin nistis estrum 
etur, ut ut aspiend istions equunt voluptas conet 
earcipit faciet autaturis asitem. Commolor mincipi 
etusantis di aliciis molecernat fugitas susam, qui 
te porem. Ut mo volessenis quatem iliquid est la 
doluptatiis aut que nobit volorepel ipsandit ma-
xim es ad maximil liquaes imodi offici dolorro 
ent ut lia sunto que est quis aut lam consecte 
venima derrum core sim fuga. Fuga. Lique dolore, 
comnime culparcienim aut iunt, sunt latur 
moloresse sit rate la solorehenda ium adipsandis 
essequo beaque nimus rerum fugiat.

To quo qui ipsundi quid molorro iur? Dolores endicid 

ute et eosamet lamus et pedignati dolor alitatiis 
del ius esed ut ullam si cusae pori dolorerumene 
nobistrum fugiam exerspiet voloria temporero 
ditia nostium rae esequiscipic totatios ut parunt 
occulluptat et facepro quos maximolorem volupta 
ent, occus ducia venis dolor represtrum eliquam, 
senestin nobis diam, coremporia nihilibus est in re, 
nusdandis quo blab invel illandem sum voloritatios 
vernam, qui od molo ipicien ecernati core asinvelis 
doluptatem nullam volorepuda nis doluptae 
raeptumquia idenihi liquam rempore, coreperum 
et et volupit volupta doluptate nos eum eumquate 
et id mo incta quia sandamet eaquassequo int 
repuda si dunt ut hicture solupta tiorect enihit 
magnatam, od mollaut voles qui soluptatur, quunt 
maion rest ut aut quibus aute lacea dem apidunt 
quisci sae aborest iumquiditati aut arupis ut ea id 
maximo maio vel id ulpa discipsam volore netum 
eos que nis dene porem doluptur?

dvdavda „Celebekkel” is lehet komoly témákról beszélgetni. A világról, az életről és Róluk…, 
arról, ami a „social média álarcuk” mögött van. Na de ki/mi van az álarc mögött? Mi 
az a valódi érték, amit képviselnek? Persze tudom, hogy sokuknál nagyítóval kell 
keresni az értéket, de ha az ember a „felszín mögé lát”, akkor sok esetben meglepe-
tés érheti. Pozitív értelemben. Ezért soha ne ítéljünk elsőre!  Könnyen előfordulhat, 
hogy az utálatunk szeretetté változik, és a „celebben” elkezdjük tisztelni a nagybe-
tűs EMBERT.

Dr Zavagyil Zoltán 
a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zrt. befektetési igazgatója

„Schobert Norbi számomra nagyon inspiráló személyiség, számtalanszor megmutatta már, hogy nem lé-
tezik lehetetlen! Személyében Magyarország egyik ikonikus alakját tisztelhetjük.” 

Rácz Jenő 
Michelin csillagos séf, étteremtulajdonos 

• • •

“Kevés ember van Magyarországon, akiről - pusztán a keresztnevét említve is - mindenki azonnal tudja, 
hogy kiről is van szó?! Schobert Norbi ilyen! Ő A Norbi! Ez a tény már önmagában is pályafutása sikerének 
ékes bizonyítéka.” 

Barta Sylvia 
műsorvezető

• • •

“Norbira sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy nem fogyasztott le sok ezer embert és nem akart 
tenni egy egészségesebb társadalomért. Példamutató, ahogy a semmiből kinőtte magát, soha nem adta 
fel és mindig fel tudott állni a padlóról.” 

Dér Heni 
énekesnő

• • •

„Hajdú Péter vagyok, idén 25 éve televíziózom, így hát nyugodtan mondhatom, hogy a médiában illetve 
azon keresztül van rálátásom az emberekre. Schobert Norbit nagyon tisztelem, amit tett, az példaértékű! 
Tömegeket fogyasztott le! Még súlyos betegen is arra törekedett, hogy minél előbb felépüljön, edzéseket 
és életmódtanácsokat adhasson. Szóval azt gondolom, hogy amit Norbi letett az asztalra, az igazán kö-
vetendő példa.”

Hajdú Péter 
televíziós műsorvezető, üzletember, a Media Vivantis vezérigazgatója


