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„Még, még, még,

...még/Ennyi nem elég!” Republicos
szépemlékű „Cipő” mester opusza
maholnap szerkesztőségi indulónk-
ként is felcsendülhetne, és nem csak,
mint a repülő bálna álma. Sajnos,
egy év múltán továbbra is le kell ír-
nunk, el kell magyaráznunk azt,
hogy még, még, még, mert ennyi nem
lesz elég! Miből is? Miért is? Lássuk hát
a régi-új gondo(lato)kat, az aktuális
évindító előfizető-toborzónkat!

A tavaly februárban közölt évindí-
tó cikkünkben a Rádiótechnika előfi-
zetésére buzdítottuk kedves olvasón-
kat, tekintettel az „utcai” lapterjesz-
tés nagy költségeire, és annak álta-
lunk befolyásolhatatlan anomáliáira.
Be kell látnunk, a régi bölcsesség ez
esetben is makacsul tartotta magát,
az, hogy „a megszokás nagy úr”. Az
évek, esetleg évtizedek alatt megszo-
kott, ismerős utcai lapárust „otthagy-
ni” sokak számára meghozhatatlan
döntést jelent. Pedig ahogyan azt a
fentebb hivatkozott cikkünkben is le-
írtuk, ez az úgymond figyelmesség-
ből félretett és mosolyogva átadott
lap nekünk, itt a szerkesztőségben
egyáltalán nem fakaszt mosolyt az or-
cánkra! Sőt, ellenkezőleg! Az utcai
lapterjesztés elviszi a lap árának közel
a felét! – Persze, ha az megbízhatóan
és jó hatásfokkal működne, akkor
egyetlen rossz szóval sem illetnénk.

A lapelőfizetésre buzdító kéré-
sünk nyomán tapasztalhattunk némi
pozitív változást. Örömmel olvashat-
tuk például Sarlós Géza kedves pécsi
olvasónk jövő évi előfizetését meg-
rendelő e-mailjét, melyben külön
megemlítette, hogy kifejezetten a ta-

valy februári cikkünk helyzetelemzé-
se inspirálta erre. Kedvező döntését
ezúton is köszönjük!

Növekedett ugyan előfizetői tábo-
runk, de ez még mindig nem elég
ahhoz, hogy hosszabb távon is ha-
sonló példányszámban jelentessük
meg az utcai lapárusi terjesztésre szánt,
papír alapú, nyomtatott kivitelű Rádió-
technikát. Magyarán mondva: akik a
jövőben továbbra is ragaszkodnak az
utcai, az eseti lapvásárláshoz, azok
akarva akaratlanul nemcsak a la-
punk helyzetét, de a laphoz való
hozzáférésüket is bizonytalanná te-
szik. Az alábbiakból jobban kivilág-
lik mindez.

Három lehetőség

A 2018-as esztendő szeptember-októ-
berére döntést kell hoznunk. Dön-
tést, mégpedig a papír alapon, a
nyomtatásban kiadott lapváltozatot il-
letően. A lehetséges verziók pedig ek-
képpen alakulnak:

1.) ha az előfizetőink száma jelen-
tősebben növekedik, akkor az utcai
lapterjesztést csökkentett példány-
számban, de fenntarthatónak ítéljük;

2.) ha az előfizetőink száma a je-
lenlegi szinten marad, akkor a nyom-
tatott papíralapú lapot, némileg
emelt áron, de csak az előfizetők ré-
szére biztosíthatjuk, az utcai árusítás-
ból azt kivonjuk;

3.) illetve ha az előfizetőink száma
a jelenlegi szinten marad, akkor a la-
pot csak online, azaz digitális kivitel-
ben, az interneten jelentetjük meg, az
csak ott lesz előfizethető. Ennek a for-
mátumáról a későbbiekben döntünk,
de az valószínűleg pdf-kivitelű lesz.

Az eddigi szokásos, a lap előfizeté-
sével járó és az Évkönyvünkhöz kap-
csolódó kedvezményeket továbbra is
fenn kívánjuk tartani. A Rádiótechni-
ka Évkönyvét pedig papír alapon a jö-
vőben is kiadjuk.

Kíváncsiak vagyunk kedves olvasó-
ink véleményére a fenti három lehe-
tőséget illetően. Kiváltképp arra, hogy
a 3. verzió, a csak online kivitelű lap
milyen fogadtatásra talál körükben.
Kérjük, írják meg ebbéli véleményüket a
szerkesztőségnek normál vagy elektronikus
levélben, az ismert címekre: 1374 Bp., Pf.
603, ill. lapok@radiovilag.hu

Terveinkről

Kiadványaink azon kevesek közé tar-
toznak, melyeket sokan gyűjtenek és
évekre, évtizedekre megőriznek. Az
idő haladtával aztán nem kis helyfog-
lalási, tárolási gondokat okoznak a
méterekre rúgó méretű évfolyamok a
könyvespolcon. Nos, ameddig lehe-
tett, addig a meglevő régebbi papír
alapú kiadványainkat kívántuk értéke-
síteni, akár jelentős árkedvezménnyel
is. Régóta terveztük és most már igen-
csak eljött az ideje, hogy a korábbi RT
és HE lapszámokat és a régebbi Év-
könyveket digitálisan is hozzáférhető-
vé tegyük. Idén elindítjuk archív kiad-
ványaink digitális kiadását, amiről a
lapban, illetve a honlapunkon adunk
majd tájékoztatást.

Kívánunk minden kedves olvasónk-
nak békés, boldog új évet, megvalósu-
ló tervekkel és sok-sok örömmel! Kí-
vánjuk az új esztendőre, hogy soka-
sodjon előfizetőink tábora!

Békei Ferenc
főszerkesztő
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Új évi előfizető-toborzó
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