Serleggel tért
haza a
súlymérő
vécéülőke
feltalálója
2011.09.04. 18:00
Nagy Zoltán WC ülőkés mérlege Nürnbergből és Szöulból is serleggel tért haza. Legújabb
találmánya egy olyan 3D-s szék, ami irodákban is használható és hatása egyenértékű a
gerincbántalmakra ajánlott óriás labdával.

Nagy Zoltán rendőrségi főtanácsos édesapja ezermester volt, és ő a műhelyben nőtt fel. Ahhoz volt
szokva, ha valamilyen technikai gond felmerült, a papája mindig talált rá megoldást.

Külföldön aratott sikert a különös mérleg
Fotó: Balázs Imola

– Volt egy végtaghiányos barátom, aki nem tudott mérlegre állni, és az ő problémáján akartam
enyhíteni egy olyan eszközzel, amit amúgy is használna – meséli a feltaláló. – A gondolatot tett követte,
és nem gondoltam, hogy ilyen sikere lesz. Az első pillanatban mindenki megmosolyogta a találmányom,
mert azt gondolták, hogy a módosított WC ülőkét fogyókúrázóknak szánom „előtte-utána” mérlegelésre.
Aztán amikor 2009-ben Nürnbergben a Feltalálói Világkiállításra kivittem és egy látogató a tolószékbe
kényszerült fiával kipróbálta, azonnal megváltozott a légkör körülöttem – emlékszik Nagy Zoltán.
Innen bronzéremmel jöhetett haza, Szöulban már ezüst serleggel ismerték el találmányát, majd
Budapesten Géniusz aranydíjat kapott érte.
– Természetesen voltak vicces vásárlások is. Németországban egy baráti társaság a százhatvan kilós
kollégáját lepte meg születésnapjára a speciális WC ülőkével, amit a felesége konspirálásával a
távollétében szereltek fel, de volt egy üzletember is, aki azonnal tíz darabot vitt magával. Azt mondta,
hogy üzleti partnereit fogja meglepni ezzel a különleges ajándékkal, mert mindig azon töri a fejét, hogy
ne valami haszontalan dolgot adjon nekik – emlékszik.
Két új találmánya közül az egyik a rodeó tréner edzőgép, ami játékos módon brutális zsírégetést
biztosít. A másik egy olyan irodai szék, ami hasonló funkciót tölt be, mint az ülésre használt gyógylabda,
csak lényegesen kisebb helyet foglal el, és egy főnöki értekezletet sem ciki ebben levezetni, szemben az
ülőlabdával.
– Terveim között szerepel az is, hogy a feltalálókkal összefogva létre hozzam a találmányok boltját, ami
ugyanolyan turista úti cél lehetne, mint bármelyik budapesti látványosság, és még jó hírünket is vinné a
Világba.
Huszti Zoltán

