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Újévi köszöntő – februárban
Pályázunk rendületlenül

Évindító cikkünk csúszásának
okát valószínűleg kevés olvasónk
tudná megadni. Pedig már a tavaly novemberben megjelent
2017-es RT évkönyv Előszavában
ott volt a magyarázat: „Évkönyvünk arany jubileumára való tekintettel 2016-ban vagy tucatnyi
helyre nyújtottunk be pályázatot,
ill. támogatási kérelmet, hogy tisztelt szerzőinket végre egyszer méltó
honoráriumban részesíthessük. Fáradozásaink eredménye egyelőre
zérus! Lapzártáig nem létezett egyetlen olyan minisztérium, magyar nagybank, magyar állami nagyvállalat és
nagytőkés szakmai vállalkozó, amely
és aki erre a kivételes alkalomra való
tekintettel figyelemre és elismerésre méltónak ítélte volna kiadványunk öt évtizedes múltját.”
Azt írtuk, lapzártáig nem érkezett biztató hír beadott évkönyvpályázatainkra. Akkor még az utolsó
pályázati anyagunk nem került elbírálásra. Bizakodtunk, nem mehet teljesen negatívba a dolog, és
akkor – gondoltuk – a januári évindító cikkünkben még korrigálhatunk, azaz hozhatjuk a jó hírt.
Aztán karácsony előtt megszületett a döntés: Elutasítva.
Elmondható, hogy kulturális területen manapság egy-egy pályázó
az éves beadott kérelmeinek úgy
kb. 5%-a nyer el támogatást. Na jó,
„erős hátszéllel” talán még 10%-ig
is felszökhet e szám. Mindenkinek
legjobban a maga baja fáj, így nem
vigasztal bennünket, hogy a humán kultúra területére az állam
többszörösét áldozza a reáliákhoz
képest. Legalább is tapasztalataink
szerint. (Meggondolandó és valószínűleg megérné a fáradságot egy
evangélikus asszonykórus szervezése, vagy egy népi tojásfestőkör beindítása, avagy egy templomtorony
bádogozó műhely kialakítása a
szerkesztőség keretén belül. Rögvest nagyságrenddel javulnának pályázati esélyeink.) Így hát, ha fenn
kívánjuk tartani, és netán még fejleszteni is kívánjuk lapunkat, akkor
kedves olvasóinkhoz kell fordul-
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nunk. Véljük ők értik meg és látják
át legjobban kedvenc műszaki lapjuk gondjait, helyzetét. Természetesen a pályázatainkat továbbra is
rendületlenül benyújtjuk, enyhén
halszagú mottónkhoz híven: „A lepényhal megy elől, a remény hal
meg utoljára.”
Előfizetés,
előfizetés és megint csak előfizetés! Ez
itt az igazi „harci jelszó”. Ez lenne... Viszont egynémely lapbarát,
kedves olvasónknak meglepő elképzelései vannak az előfizetésről.
Ha nem velem történik meg, akkor el sem hiszem. A BME-n, a
Műegyetemi Rádió Club szokásos
novemberi Műszaki napján mutattuk be a legújabb, a 2017-es évkönyvünket. Az ötvenedik kötetet
a sorban. Egy régi törzsolvasónk
boldogan lengette a kezében levő
novemberi lapszámunkat, és kérte
a neki járó kedvezményes árú évkönyvet. Lévén ő is több évtizede
vásárlója, szerinte „előfizetője” a
Rádiótechnikának. Utcai standon, a kedvenc árusánál veszi meg
a lapot, évtizedek óta. Annyira
meglepett az okfejtése, hogy a jubileumi, ötvenedik kötetre való tekintettel megadtam neki az előfizetőknek járó árkedvezményt.
Ocsúdásom után viszont megfogadtam, hogy a századik kötetnél
ezt már nem fogom megtenni. ☺
Többször leírtuk, de meglehet
nem elégszer. Az utcai lapterjesztés költségei elviszik a lap árának
közel a felét. A folyamatról meg
csak annyit, hogy az átadott újságokkal közel három hónap után
számol el az egyetlen létező lapterjesztő cég. Előleg persze nincsen,
és az el nem adott példányokat
pedig visszaadják, de ezért is külön költséget felszámítva. Nagy
bolt, de nem nekünk, a szerkesztőségnek, a kiadóknak! Ugyanez,
az ún. „bizományosi lapterjesztés”
így festene máshol az életben: Lemenne az ember a sarki boltba, elvinne magával ezt meg azt, érte
egy fityinget sem fizetne, és három hónap után, ami megmaradt

belőle azt visszavinné, hogy ezek
nem kellettek, ezért most sem fizetek semmit, sőt a bolt állja a viszszavitt áruk miatti költségeimet.
Elképzelhetetlen! És lám, a kultúra
területén „vidáman” működik a
dolog! Ez van, nincs más. Ahogy
Kohn bácsi mondaná: ügyes...
Ha kell, ezerszer is kérjük tisztelettel kedves Olvasóinkat, hogy a
szerkesztőségnél fizessenek elő a
Rádiótechnikára! Az újságos bácsink/nénink mosolya, meg hogy
úgymond kedvesen félreteszik nekünk a lapot nagyon sokba –
VESZTESÉGBE – van nekünk itt a
szerkesztőségben! Mosoly vagy
lap, lenni vagy nem lenni, ez itten
a kérdés, tessék jól választani! Előfizetést bármikor, év közben is, be tudunk fogadni, és természetesen mindenkor jár érte kedvezmény. (Ld. a januári számban, vagy ezen cikkünk
utáni hirdetést.)
Terveinkről
Röviden néhány tervünkről is szólnunk kell, ezekből némelyikre év
közben még bővebben visszatérünk.
A nyári dupla számunkban kérdőívvel kívánjuk kikérni olvasóink
véleményét a lapról.
Évek óta már digitális formában
megrendelhető lapunk, illetve más
kiadványaink is a www.dimag.hu
honlapon. Emellett tervezzük és
már jószerivel csak az anyagiakon
múlik CD-n/DVD-n vagy a honlapunkról való letölthetőséggel
megnyitni digitális archívumunkat. A lap, illetve az évkönyvek
e-book formátumú kiadását a kapcsolási rajzok mérete (egyáltalán
azok léte, olvashatósága) sajnos
erősen korlátozza. Az e-könyv –
egyelőre úgy tűnik –, a csak szöveges kiadványokhoz illeszkedő formátum.
A Reményi István Rádióamatőr
Alapítvánnyal (www.radiovilag.hu/
1rira.htm) erősíteni és bővíteni kívánjuk kapcsolatunkat. Az alapítvány új képviselője HA5HU Gyula
old man hasonlóképpen gondolkozik erről, miközben az alapít-
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vány megújulásáért, közismertségének növeléséért fáradozik.
Hosszabb távú tervünk a fiatal,
kezdő nemzedék részére –, ami
manapság már a szó szerint a kisgyermekeket (alsó tagozatosokat)
jelenti – mobil alkalmazások kidolgozása. Ehhez természetesen ebben jártas, szoftver-fejlesztésben
erős külsős közreműködőket kell
találnunk és megnyernünk. A fel-
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adat teljesen újszerű és komplex,
lévén egy mobiltelefonon, de még
egy tableten sem nézegethetők nagyobb terjedelmű kapcsolási rajzok, hosszabb szövegek, képletekkel. A PC-tablet-mobil alkalmazások egységében véljük a megoldást.
Kedves Olvasóink! Megkésett
februári évindító cikkünk sem zárulhat az elengedhetetlen, bizakodó jókívánságok nélkül:

Boldog és eredményes, örömet nyújtó lapszámokban gazdag újévet kívánunk kedves Olvasóinak! Reméljük,
hogy jövőbeli önzetlen támogatásaikkal, előfizetésükkel segítik életben tartani kedvenc lapjukat, a Rádiótechnikát!
Békei Ferenc
főszerkesztő
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