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ember lenni mindég, minden körülményben”

(Arany János)

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”
(József Attila)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/,

amely  a  mostani  megjelenésének  is  gazdája,  s  működteti  a Civil  Panaszügyi  Szolgálatot. Az  ehhez 
érkezett lakossági, egyéni-közösségi  jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok,  pozitív, vagy 
negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli

reagálások NYÍLT FÓRUMA e

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG.
Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV. em. 26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

48 éve tagja a Magyar néprajzi Társaságnak,

39 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 20. éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök.

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!
Terveink  szerint,  a  feldolgozandó  és  közlendő esetek,  információk  zömét nem  a  mindenkori  hatalom,  a 
különféle intézmények, a politikai erők, a tőke,  meg a médiumok rutinos levélírói,  betelefonálói  szűkösen 
behatárolható  világából,  illetve  a „fecsegő felszín” köreiből,  hanem a  többségi „mélyből”, vagyis  a 
rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük! 
Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról 
— első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:
ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

mailto:fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu


 Gyógyszerfogyasztók figyelem:

Hazai gyártású lesz és így kielégítően 
forgalmazható a

Zimpax tabletta

A  kapitalizmus  kiszámíthatatlanságának  és  stabilizálhatatlanságának 
egyenes  következményeként  a  betegségben  szenvedők  helyzete  is  gyakran  változik  nálunk, 
mégpedig  esetenként  nagyon  kedvezőtlenül.  Egyfelől  azért,  mert  a  különféle  érdekek 
függvényében a legváratlanabb időponttól kezdődően drágulnak a legkeresettebb gyógyszerek, 
másrészt ama okból,  hogy sokszor hiányoznak is,  néha hosszú hetekig,  hónapokig.  Az egyik 
legfrissebb példa erre a Zimpax-ügy.

Amint arról a  Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/  Civil Panaszügyi Szolgálata, 
illetve  az  annak  NYILT FÓRUM-át  jelentő  Független  Magyarország  című internetes  lapunk 
értesült:

Ez év eleje óta akadozik ország szerte a szóban forgó, a túlzott gyomorsavtermelés 
előidézte  panaszok  enyhítésére,  megszüntetésére,  illetve  például  a  gyomorégés, 
savas felböfögés, nyelési fájdalom tüneti kezelésére és gyógyítására rendeltetett, 20 
mg-os, 28 darabos csomagolású tabletta forgalmazása.

Az  orvosok  persze  ajánlanak,  s  felírnak  helyettesítő  készítményeket  /Pantacid 
Flux, Pazolexa/,  ám ezekkel az a probléma, hogy számos betegnél egész napos 
keserű  szájízt  okoznak,  ami  nemcsak  a  közérzetet  teszi  kellemetlenné,  de  az 
étkezést is előnytelenül befolyásolja.

E  közérdekű  ügyben  először  a  gyártásban  érintett  debreceni  TEVA  Gyógyszergyár  Zrt. 
vezérigazgatójához  fordultunk  levélben,  majd  a  válaszának  elmaradása  miatt  a  Magyar 
Gyógyszergyártók Országos Szövetsége elnökéhez, kérve, adjanak hírt eme ellátási zavar 
okairól,  de  főleg  arról:  mikortól  várható  a  fogyasztók  ilyetén  igényének 
zökkenőmentes kielégítése?

Választ végül is nem az egyesülettől, hanem — feltehetően annak közbenjárására — az említett 
termelési  egységtől  kaptunk.  Pallos  László  kereskedelmi és  logisztikai  igazgató,  valamint  dr. 
Földi  Helga  ügyvéd írták  alá  a  TEVA Gyógyszergyár Zrt. levélbeli  reagálását,  amelyből  a 
következők tudhatók meg:

E termék  a  cég  a  külföldi  anyavállalatától  érkezik,  hogy  azt  a  magyarországi 
forgalmazáshoz  csomagolja.  Minthogy  azonban  iránta  a  világ  minden  részében 
nagy a kereslet, ezért olykor sajnos, késik az import árú. Így történt ez az idei első 
fél esztendőben is.

A hosszabb távú megoldást  valószínűleg  az  jelentheti,  ha a  Zimpax-tablettákat 
Magyarországon állítja majd elő a TEVA Gyógyszergyár. Ennek lehetőségét már 



vizsgálják  az  illetékesek.  S  ha  az  elképzelés  megvalósul,  e  termék  kínálata 
kielégítő lesz.

Nos, az iménti közlés reménnyel töltheti el az érdekelt fogyasztókat, s egyben arra is rávilágít:  
hazánkban  a  gyógyszerforgalmazás  zökkenőmentességének  mindig 
kulcsmegoldása  lehet  az  itthoni  termék-előállítás,  amely  talán  a 
környékbeli foglalkoztatottság növelésével is járhat!

E  sorok  írásakor  tudtuk  meg:  számos  gyógyszertár  már  árusítja  ezt  a 
tabletta-csomagot,  s  a  korábbinál  olcsóbban!  Bizony,  a  felhasználó 
embereknek ennél jobb hírrel aligha szolgálhattunk volna…
                                                          
2011. szeptember 26.                  

Velkei Árpád
főszerkesztő

Írja, kérdezze, szerkessze, olvassa
a rendszerváltozásban csalódott, s a lakosság döntő többségét 

kitevő hallgatag tömegek világhálós NÉPÚJSÁG-ját, a múltról, a 
jelenről és a jövőről szóló

FÜGGETLEN
MAGYARORSZÁG-ot.


