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Üdvözlet az Olvasónak!
1999 õszén támadt az a gondolatom, hogy csináljunk egy szakmai folyóiratot az ásványvíz,üdítõital- és gyümölcslé ipar részére és 2000-ben megszületett az „ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTÕITAL,
GYÜMÖLCSLÉ” címû folyóirat.
A lap az elsõ perctõl anyagi gondokkal küzdött, de a reklámok, egy-egy támogatás segítségével kilenc éven keresztül sikerült megjelentetni a tartalmában és külsõ kivitelezésében is kitûnõnek mondott negyedéves folyóiratot, amely alkalmanként 450 példányban jelent meg.
Mint ismeretes a lapot ingyen kapták a MÉTE, a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács,
a Magyarországi Üdítõital,- Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetségének tagjai. Ezen kívül a szakmailag érintett egyetemekhez, fõiskolákhoz, minisztériumokhoz és természetesen a
könyvtárakhoz is eljutott a lap.
Néhány Németországban megjelenõ szakmai folyóirat is kapott a lapból, amelyet ezek az orgánumok viszonoztak is. Így a Getränkeindustrie, Getränke Fachgrosshandel, a Flüssiges Obst
címû lapokat rendszeresen megkapjuk német kollégáinktól.
A lapon keresztül jó kapcsolatot alakítottunk ki a különbözõ szakvásárokkal (ANUGA, SIAL,
drinktec, BRAU Beviale, INTERFRUCT,stb.), amelyekre a MÉTE-vel közösen szakmai utakat
szerveztünk.
A vásárokon kívül hirdetõnk volt és ezzel a lapot is támogatta a DÖHLER, KRONES, AROMABÁZIS, WILD, SYMRISE. stb.
Ez évben megkezdjük a tízedik évet, de sajnos folyóirat formájában ez egyúttal az utolsó száma
lesz az ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTÕITAL,GYÜMÖLCSLÉ címû lapnak.
Éppen azoktól, akiknek készült − egy-két kivételtõl eltekintve − semmilyen támogatást nem kapott a lap, pedig ha az ipar alkalmanként évi 50−100 ezer forinttal segítene, biztosítani lehetne
a további megjelenést.
A nyomda- és postaköltségek olyan nagyra nõttek az elmúlt évek alatt, hogy azt már nem lehetett kigazdálkodni. Honoráriumot a lapot író kollégák már régen nem kapnak és a szerkesztés
költségei (telefon, levelezés, stb.) is csak szerény mértékben lettek megtérítve.
Szomorú szívvel búcsúzunk minden kedves Olvasónktól, egyúttal köszönetet mondva a lapot író
és segítõ kollégáknak és a kitûnõ munkát végzõ nyomdának.
Remélem, hogy egyszer − talán az interneten − feltámad újra a szakma folyóirata.
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