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Új évbeli töretlen bizakodásunkat ked-
ves olvasóink szerkesztőségünknek írt
leveleire alapozhatjuk. Hozzánk inté-
zett soraikban természetesen megfo-
galmaznak kritikus észrevételeket is,
de ami lényeges: őszintén segítő, jobbí-
tó szándék vezeti tollukat.

A Rádiótechnika címlapján is olvas-
ható a lap jellegét tükrözni szándékozó
meghatározás. Régi olvasóink, ugye,
még emlékeznek erre: „elektronika –
magnetofon – televízió – tranzisztor”,
és erre is: „Rádióamatőrök – híradás-
technikai dolgozók lapja”. Rég volt, de
igaz volt, úgy huszonöt...hatvan éve.
Azóta hatalmasat változott világ! Erő-
sen bővült az első felsorolás témaköre,
de hol van ma már a hazai híradástech-
nikai ipar, hol vannak annak dolgo-
zói?! Rádióamatőreink száma is sajnála-
tosan csökkenő. No és a lapunk kiadá-
sát garantáló, egykor biztos állami dotá-
ció? Elillant, akár a füstbe ment terv.

A lapot viszont mindenki kedvére
való tartalommal kell szerkesztenünk,
és azt ki is kell adnunk. Többször leír-
tuk azt is, hogy a Rádiótechnika utcai
standokon való terjesztési költségei ki-
teszik a lap árának közel a felét! A 160-as
fiatal, sms-generáció pedig időnként
azzal nyaggat bennünket, hogy hon-
nan lehet ingyen letölteni a Rádió-
technikát... A világhálón folyamato-
san vívjuk napi „sárkányharcunkat”.
Egy-egy illegális letöltési hely letiltását
másnap két újabb sárkányfej kinövése
követi. Szellemi terméket lopni nálunk
manapság nem munka, dicsőség dolga!
Íme, ez új évbeli starthelyzetünk.
Nem egy nyerő opció, de annál szebb,
erőpróbáló kihívás!

Fenti helyzetleírással Baronfeid Gá-
bor úr (HA5AEZ) régi, hűséges buda-
pesti előfizetőnk levelére is válaszol-
tunk. Gábor rádióamatőr szemmel
nézve (adás-vétel műszaki és sávbeli
forgalmazás) összevetette a német
„Funkamatuer” és „CQ-DL” novembe-
ri számát a Rádiótechnikával. (Pe-
chünkre ezen lapok kategóriájukban
jelenleg a világ legjobbjai közé tartoz-
nak.) Nem meglepő: alulmaradtunk.
Véleményünk szerint, a két ország
egyelőre csupán csak annyiban hason-
latos egymással, hogy száz év alatt sike-
resen elvesztett két világháborút... De,
minden másban a németeknél a több-
szörös előny (lélekszám, életszínvonal,
általános és műszaki kultúra, amatőr
rádiózás, futball stb.).

Gábor old man írja: „Lehet, hogy a
magyar amatőrök nem tudják eltartani az
RT-t...”, illetve „Szerintem túl sok a ló a
popsi alatt!” Mindkét véleménye igaz.
Emlékszünk? Az 1990-es években in-
dult „CQ-HA”, kifejezetten csak rádió-
amatőr témájú, lap két évig bírta. Nem
tartotta el az akkoriban még na-
gyobb(!) létszámú rádióamatőr olvasó-
tábor. A Rádiótechnikában megjelenő
széles témaspektrum pedig – a jó érte-
lemben vett – kényszerűség eredmé-
nye. Nincs és stabilan nem volt olyan
hazai folyóirat, ami áramköri szinten is
foglalkozott volna a rádió- és tv-, a mű-
szer- és mérés-, a hangtechnika, az ipa-
ri és a háztáji elektronika, az alkatrész
alkalmazások és az amatőr rádiózás te-
rületeivel. Tessék belenézni a „profesz-
szionális” elektronika mai hazai lapjai-
ba! Applikációnak tűnő bújtatott rek-
lámok gyűjteményével találkozunk.

HA5AEZ adó-vevő építési leíráso-
kat, illetve a korszerű digitális mó-
dok, új készülékek, állomás szoftve-
rek bemutatását hiányolja lapunk-
ból. Javaslatait megköszönve, a jövő-
ben igyekszünk felkutatni ezen té-
mákban jártas szerzőket. HA0LC
novemberben indult, nagyobb lé-
legzetűnek szánt sorozata már a di-
gitális rádióamatőr adás-vétel tech-
nikát, majd annak készülékeit fogja
bemutatni.

Idestova két éve annak, hogy la-
punkban rendszeresen laptámogatás-
ra és lapelőfizetésre buzdító felhíváso-
kat közlünk. A szerkesztőségben, ki-
csit szégyenkezve, „könyörgőknek”
nevezzük ezen anyagainkat. Kitartó
kérésünk meghallgatásra talált: Ba-
ronfeid Gábor úr jelentkezett elsőként a
Rádiótechnika jövőbeli fennmaradását
támogatandó önzetlen anyagi felajánlás-
sal. Hálás köszönet érte! Szinte vele
egy időben Krivinger Ádám úr Pilisvö-
rösvárról küldte e sorokat: „Számom-
ra is öröm, hogy továbbra is a lap olvasó-
ja lehetek, ezt szerettem volna még bizto-
sabbá tenni az előfizetésemmel. Egyben
örülök, ha ezzel valóban hozzájárulhatok
ahhoz, hogy továbbra is legyen Rádiótech-
nika.” Kijár köszönetünk érte!

Boldog és eredményes, örömet
nyújtó lapszámokban gazdag új évet
kívánunk kedves olvasóinak! Biza-
kodva reméljük, hogy jövőbeli önzet-
len támogatásaikkal, előfizetésükkel
segítik életben tartani kedvenc lapju-
kat, a Rádiótechnikát!

Békei Ferenc
főszerkesztő

Bizakodva szerkesztjük a lapot
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