
Célegyenesben a SzeTi 

Most úgy érzem magam, mint az az olimpiai versenyző, aki a záró rendezvény után futja a 

versenyszámát. Már senki nincs a tribünön, senkit nem érdekel az eredménye, nincs aki 

drukkoljon, és neki most kell teljesíteni. Ilyen időszak Magyarországon az augusztus végi 

időszak. Mindenki szabadságon, sehol egy hadra fogható ember. 

Hiába van készen a SzeTi, ha az utolsó simítások előtt eltűnnek a fontos emberek, de hát 

megértem én, nekik is nyaralni kell.  Nyugtatni magam csak az alábbi idézettel próbálom 

Van, amikor a kitartás tesz erőssé. Máskor, ha nem erőltetjük a dolgot. Internet Graffiti 

Nem erőltetjük a dolgot, de azért vadul dolgozunk. Folyik a tesztelés, amihez segítséget is 

várunk. Olyan újdonságra éhes vevőket keresünk akik, szeretnek valamit elsőként kipróbálni, 

nem lesznek ideges, ha valami nem úgy működik, ahogyan ők szeretnék, elmondják a 

tapasztalataikat, nem fikáznak hanem megpróbálnak jobbítani. 

Mert az igazság az, hogy az eszköz készen van, csak éppen a nagyközönség előtt nem 

merjük megmutatni. Ez egy kicsit olyan, mint a színházaknál a főpróba. A jegyeket már 

eladják, de csak olyanoknak, akik tudják, hogy ez nem a végleges előadás, még várják a 

közönség véleményét. 

A mi főpróbánk augusztus 28-án lesz a keddi segédeszköznapon, amikortól meglehet venni 

a SzeTi-t bárkinek, aki tudomásul veszi a feltételeket. A szoftvereket mélyebben ismerőknek 

ezt úgy mondanám, hogy „tesztelésre kiadott béta verzió”. 

Tehát a vásárlási feltételek. 

1. Nincs hozzá teljes körű használati utasítás, csak rövid ismertető a működésről. 

2. Teljesen biztos, hogy lesz még egy változat, ami többet fog tudni. Ez szoftverfrissítést 

jelent, amihez vissza kell hozni az eszközt. 

3. Vállalja, hogy nem csak elviszi, de használja is az eszközt és a frissítéskor beszámol a 

tapasztalatairól. 

Aki szeretné a feltételek figyelembevételével kedden megvásárolni, kérem előre jelezze, 

erre a levélre válaszolva, hogy feltudjunk készülni. 

Tudom, hogy ezek nem könnyű feltételek, de szokásomhoz híven, aki nekünk segít annak 

adunk is valamit. Jelen esetben ajándéknak egy kis hord táskát, amit többféléből választhat ki, 

ízlésének megfelelően. 



Természetesen a vásárlásra eddig tett ígéreteim (lásd előző hírlevél) továbbra is állnak. A 

mostani lehetőség nem a hivatalos megjelenés, az szeptember közepére várható. A hivatalos 

megjelenést nagy csinnadrattával fogjuk bejelenteni. 

Lelki füleimmel már hallom a rossz ízű pletykákat: „megint csúszik a határidő, biztos nem 

lesz belőle semmi”. Én ugyan még nem próbáltam, de állítólag a pletyka elleni legjobb 

védekezés, hogy űberelni kell. Moldova György a következőt ajánlja. 

Ha azt kérdezik tőled: igaz-e, hogy anyaszült meztelen megbilincseltek a rendőrök a Váci 

utcában, mondd azt, hogy igaz, de azt a meztelen férfit, akit veled együtt kaptak el Robert 

Radfornak hívják és valami színész. 

Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 


