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Lapunk  
kiadását támogatta: 

Kedves Olvasóink!
egy igazi ünnepi csokrot adunk át Önöknek. reméljük megelégedéssel és érdek-

lődéssel olvassák majd decemberi számunk írásait is. Ha belepillantanak az elmúlt 
nyolc év alatt megjelent lapjainkba, meggyőződhetnek róla, mennyi olvasói élményt 
próbáltunk nyújtani.

Az igazi kritikát azonban mindig a piac mondja ki egy folyóirat felett. Azok az olvasó-
ink teszik lehetővé kiadványunk folyamatos megjelenését, akik megvásárolják, ilyen for-
mában is honorálják munkálkodásunkat. köszönjük, hogy az évek során rengeteg egyéb 
kötelezettségeik mellett lapunkra is áldozni tudtak.

nem akarunk ünneprontók lenni, azonban rossz hírt is közölnünk kell. A válság éve-
iben kiadásaink fokozatosan nőttek, vásárlóink, előfizetőink száma fogyatkozott, lapunk 
támogatása pedig drasztikusan csökkent. Ha megvonjuk ennek a mérlegét, be kell látnunk, 
hogy ebben a formában a Várak, kastélyok, templomok folyóirat kiadása már nem vállalha-
tó szerény méretű családi vállalkozásunk számára. 

nagyobb kiadó nem mutatott érdeklődést lapunk iránt (mert szerintük „nem jó rek-
lámhordozó, túl igényes, drága a megjelenése, túl szűk szakmai réteget szólít meg”), ezért 
egyetlen lehetőséget látunk arra, hogy továbbra is megmaradhasson a „Várlap”. Megkérjük 
kedves Olvasóinkat, hogy fogjanak össze velünk, és együtt teremtsük meg azokat a feltéte-
leket, amelyek kiadványunk további megjelenését lehetővé teszik! 

kérjük, figyelmesen olvassák el előfizetőink és hírlapárus vásárlóink is a 45. oldalon ta-
lálható tájékoztatónkat. Abban az új előfizetői rendszer bemutatása mellett, az előfizetéssel 
kapcsolatos gyakorlati teendőket, és új terjesztési elképzelésünket is közöljük. 

Boldog békés karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk  
a szerkesztők nevében is: 

Kósa Pál felelős kiadó
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