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Hogyan? Tovább! 1.1
»Szívesebben írtuk volna e sorok fölé, hogy „Új évet indító gondolatok”, és akkor írásunkban
már az évindító elképzelések, távlatos tervek sorjázhattak volna. De, ez még korai lenne! Re-
méljük február-márciusra már jobban kialakul a lap, a szerkesztőség lehetőségei előtti jövő-
kép.« Ezen idézet a 2019/1-es számunk e helyén megjelent írásból való. Az 1.1-s verziószám-
mal a helyzet szerény mértékű változására kívántunk utalni. Pedig! Többször –, de még to-
vábbra sem elégszer – bíztattuk kedves olvasóinkat RT-előfizetésre.

Az utóbbi időben volt szerencsém a HAM-bazárban több évtizede rendszeres RT-vásárlók-
kal szót váltani. Végezetül azért mindig rákérdeztem: Előfizetői e a lapnak? Kedves mosoly
mellett, de fájdalmasan sokszor az volt a „szabvány válasz”: Hogy nem, mert így szokták meg.
– Hát, valahogy nem volt teljesen felhőtlen az örömöm...

Nos, a tavaly januári lapáremelés ellenére az eddigi előfizetőink – nagy köszönet érte – szin-
te mind kitartottak, illetve jelentkeztek újabbak is itthonról, külföldről. De, sajnos, még min-
dig nem elegen ahhoz, hogy nyugalomban, stabil-rentábilisan működhessünk tovább a lappal.

Januártól ezért terjedelem-csökkentést kellett végrehajtanunk, amit saját hirdetéseink méret-
csökkentésével igyekszünk majd kompezálni. „Eltűnnek”, negyed oldal méretűre csökkennek a
saját egy oldalas hirdetéseink (pl. HAM-bazárok, HE Füzetek, Digitális műszerek), és így eredő-
ben csupán néhány oldallal jut majd kevesebb hely a szakmai cikkeknek. Abban pedig továbbra
is rendíthetetlenül bízunk, hogy a különben értelmesnek tűnő „rajongóink” idővel csak-csak be-
látják: az internetre kikerült svarc lap- és évköynv példányaink nem jelentenek legálisan ingyenes
hozzáférést azokhoz! (Vajon, ha a házuk előtt parkolt autójukat netán „elkötnék”, azt is hasonló-
képp teljesen legális műveletnek tartanák?! Hiszen az is kinn van úgymond a „szabadban”...)

Kedves Olvasóink! Új év kezdete ide vagy oda, egyelőre még mindig csak az évekkel koráb-
ban is jelzett helyzetet rögzíthetjük. Papír alapon és utcai árúsításban is megjelentetjük a la-
pot. De továbbra is teljes erővel – és nem csekély kedvezményekkel – buzdítjuk kedves olva-
sóinkat a Rádiótechnika előfizetésére.

Fentiek megértését kérve kívánok a szerkesztőség nevében is

boldog új évet kedves Olvasóinknak!
Békei Ferenc
főszerkesztő 
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