
233RÁDIÓTECHNIKA 2020/09.

Minden egyesületnek saját kiadású
folyóirata van, szintén két havonta
jelennek meg, ezért könnyű volt
ezek cseréjével megteremteni az
együttműködést, de többször kértek
segítséget hazai készülékek azonosí-
tásához, restaurálásához.

A legnagyobb taglétszámú a né-
met GFGF (Gesellschaft für Ge -
schichte des Funkwesens, Társaság
a Rádióügy Történetéért). A lapjuk,
a Funkgeschichte főleg német rá-
diós cégek történetével és termékei-
nek ismertetésével foglalkozik. Ér-
dekes, hogy az olvasók érdeklődnek
a volt „szocialista” és keletnémet
(DDR) gyárak termékei iránt is. Név
szerint is meg kell említenünk Gun-
ter Crämer tagtársunkat, aki a leg-
nagyobb hazai cégek (Orion,
Tungsram) ismertetését és népsze-
rűsítését oldotta meg könyv formá-
jában német nyelvterületen.

Az olasz A.I.R.E. (Associazione
Italiana Radio d’Epoca) folyóirata a
La Scala Parlante. Fontos témaköre
a Marconi emlékek és az olasz rá-
diógyárak tevékenységének ismerte-
tése, de sok amerikai és német ké-
szüléket is bemutat.

Valamivel szerényebb kivitelű az
osztrák laptársunk, a Radiobote fo-
lyóirat. Nagyon sok detektoros rá-
diót ismertet az osztrák rádiógyárak
termékei mellett. Mindhárom folyó-
irat külön rovatot tart fenn a katonai
rádióállomások történetének és mű-
szaki felépítésének bemutatására, de
foglalkoznak az elektroncső fejlődé-
sével és a tranzisztoros rádiókkal is.

Illusztrációként bemutatjuk a Nosz-
talgia Rádió Hírújság 2017. első szá-
mában megjelent „Laptársaink tar-
talmából” rovatot a képekkel együtt.

Funkgeschichte No. 229
(www.gfgf.org)
Címlapon: „Magazin-Engel”. Elekt-
roncső: Barkhausen-ultraberezgé-
sek és rokon csövek (1917). Inter-
metall: Hosszú út a pontérintkező-
től a komplex IC-ig (1. rész). Nyara-
lási ismeretségek (érdekes rádiók a
Közel-Keleten). Hangrögzítés: Saját
építésű magnetofon a háború után.
Gramofon motor újratekercselése.
Kisvevő rimlock U csövekkel: „Ma-
gazin- Engel” (1. kép).

La Scala Parlante 2016. november
(www.aireradio.org)
Címlapon: Pangamma IF 121
AM/&FM. Készülékek: Superla és
Ducati, IRRADIO B 60, 361. sorozat.
Ipartörténet: Utcai világítás (1700 –
1900). Hangszórók: Amplion „Dra-
gon” (1924, 2. kép), ELION LEIP-
ZIG „Modell 5” (1929, 3. kép), RCA
103 (1929, 4. kép). UV fényterápia

Radiobote 2016. november–decem-
ber (fc@minervaradio.com)
Címlapon: URH építőelem. Rádió-
reklámok a gyufásdobozokon. ER-
KO URH építőelem (5. kép). Detek-
toros: TARAGO. Minerdyn: Valódi
vagy hamis? Katonai: A „Deciméte-
res rádióállomás” K-Dm (1. rész).

– Simoncsics –
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Kapcsolataink
A Nosztalgia Rádió Egyesület alakulásánál nem ismertük a környező országokban működő, hasonló ér-
deklődési körű egyesületeket. Néhány évvel alakulásunk után kezdték a kapcsolatot felvenni velünk.
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