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Ami most történik e folyó-
irattal, az a lehetô legter-
mészetesebb ügyek közé
tartozik. Ugyanis csak egy
biztos, hogy a dolgok nem
szoktak a végtelenségig

változatlanul maradni. Nos, a szerkesztésem-
ben 1991-ben útjára indult MRE-INFO – válto-
zatlan szerkesztési elv és gyakorlat mellett –
2001-ben tulajdon- és címváltozáson esett át, s
REUMA-INFO néven mûködött tovább. Az
ezret is meghaladó létszámú olvasóközönség
örömmel vette kézbe a folyóiratot, melynek
segítségével kissé ki tudott kapcsolódni a min-
dennapi munka egyhangúságából, és felüdítô
híradásokat olvashatott a kultúra minden te-
rületérôl, kitüntetetten a medicinával kapcso-
latba hozható témákban. Irodalmi, képzômû-
vészeti, fotótörténeti, jogi rovatok mellett
exkluzív interjúk, riportok is szerepeltek a fo-
lyóiratban.

A lap folyamatos kiadásának biztosítása ér-
dekében, személyes ambícióm és döntésem
szerint felkínáltam a folyóirat kiadását a nagy-
hírû Akadémiai Kiadónak, mely alapos meg-
fontolás után ezt el is vállalta.

Mennyiben változik meg ezáltal a szakmai
és kulturális folyóirat?

Az új cím: MediArt. A változás arra utal,
hogy szélesebb körhöz igyekszünk szólni, és
hangsúlyozottan nem csak szûken vett orvos-
tudományi témákat érinteni. Tulajdonképpen
eddig is messze túlléptük a „reuma” téma-
körét, és ezt a jövôben a címválasztással is sze-

retnénk kifejezésre juttatni. Persze ez koránt-
sem jelenti, hogy hûtlenek leszünk a mozgás-
szervi megbetegedések területéhez. Szeretettel
várjuk közlés céljából a széles paletta bárme-
lyik területéhez sorolható írásokat.

Az 59 folyóiratot megjelentetô, patinás Aka-
démiai Kiadó flottájába bekerülni már önma-
gában is presztízsértékû. Nyilvánvaló, hogy
néhány formai változásnak is ki kell fejezni az
új családba kerülést.

Az a jótétemény, hogy eddig – hangsúlyo-
zottan a gyógyszergyártók, illetve -forgal-
mazók jóvoltából, hirdetéseik ellentételezése-
ként – mindenki ingyen kaphatta meg a folyó-
iratpéldányokat, most megszûnik. Az átállás
elôkészítése során jó néhány gyógyszercéget
sikerült megnyerni, hogy eddigi olvasóink
egy részének továbbra is biztosítsák az elô-
fizetést. Akik ilyen támogatásban még nem
részesültek, kénytelenek lesznek elôfizetni a
lapot, egyénileg szponzort keresni, vagy köz-
könyvtárakban olvasni a kiadványt. Nem tit-
kolt szándékunk, hogy nehéz anyagi helyze-
tük ellenére, ezen intézményeket fokozott
számban vegyük rá az elôfizetésre. De abban
is lehet bizakodni, hogy idôvel még több
gyógyszergyártói szponzorált elôfizetésre sor
kerülhet.

Végül „Lectori salutem!” – szeretettel üd-
vözlök minden volt és jövendôbeli olvasót,
tartalmas felüdülést kívánva.
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