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Kedves Olvasóink!
igaz, e sorok írása közben a tél még utolsó erőfeszítéseit teszi, mi már verővényes, 

szebb időkről álmodunk. ilyenkor állítjuk össze azoknak a műemlékeknek a listáját, aho-
vá az elkövetkező hónapokban ellátogatunk. annak ellenére, hogy az időjárásnak nincs 
meghatározó szerepe úti céljaink kiválasztásában, azért figyelembe kell venni bizonyos 
körülményeket. a fotózáshoz például kedvező fények is szükségesek, amit sajnos nem tu-
dunk előre megrendelni. Így jártunk legutóbb Bátorkő váránál is, amikor órákon át hiába 
reménykedtünk abban, hogy előbújik a nap. a vándor persze ilyenkor sem adja fel, tájéko-
zódik, időjárási térképeket kémlel és a kedvező alkalmat kihasználva ismét útra kel.

tudjuk, vannak közöttünk szép számmal, akik nem juthatnak el minden megálmodott 
helyre, és olyanok is, akik megtehetnék, de inkább kényelmes fotelból nézik mások utazásait.

szerkesztőségünkben folyamatosan dolgozunk azon, hogy olvasóinknak a nyomtatott 
lapok mellé más médiákon is kínálhassunk bőséges olvasni- és látnivalót. akik időnként 
ellátogatnak honlapunkra (www.varlap.hu), tapasztalhatják, hogy archívumunkban egyre 
több korábbi évfolyam anyaga jelenik meg teljes terjedelemben. e lapszám kézhezvételével 
szinte egy időben, már a 2012-es évfolyamunk cikkei is olvashatók, letölthetők lesznek.

Mindezt a kárpát-medence Örökségturisztikai alapítványnak köszönhetjük, amely el-
kötelezetten támogatja munkánkat. ezúton is kérjük olvasóinkat, hogy rendelkezzenek adó-
juk egy százalékáról az alapítvány javára, ha más civil szervezet részére még nem tették meg. 
szeretnénk, ha az év végéig az első 10 évfolyam teljes anyaga felkerülhetne az internetre.

az alapítvány adószáma: 18651247-1-02
A szerkesztők
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