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Kedves Olvasóink!
jövőre ünnepelni fogunk. szerzőink, szerkesztőink áldozatos munkájának és olva-

sóink elkötelezett, hűséges támogatásának köszönhetően 15. évfolyamunkat kezdjük el. 
Másfél évtized a nyomtatott sajtó jelenlegi világában már nagykorúságnak számít, amire 
méltán lehetünk büszkék. továbbra is valljuk, az internetes, online médiák rohamos tér-
hódítása ellenére, de inkább azok mellett, vagy velük együttműködve, van helyünk a nap 
alatt. A papírnak illata van, és kevés tárgy tud olyan baráttá válni, mint egy remek könyv, 
vagy egy tartalmas, érdekes magazin.

idei, utolsó lapszámunk semmiben sem különbözik az eddig megjelent 83-tól. Most is 
a szakszerűség, az érdekesség és sokszínűség jegyében születtek meg cikkeink, gondolva 
egy kicsit persze arra is, hogy az ünnepekre is kínáljunk alkalmas olvasnivalót. Az esz-
tendő végén még kisebb szenzációról is beszámolunk, amikor a pécsváradi vár területén 
végzett legfrissebb kutatások eredményeit ismertetjük. 

októberi számunkban már beharangoztuk az ünnepekre megjelenő három új kiadvá-
nyunkat. Most arra hívjuk fel jelenlegi és jövőbeli előfizetőink figyelmét, hogy lapunk 44. 
oldalán részletes tájékoztatót találnak a 2019-es előfizetések megrendeléséről és megújítá-
sáról. tehát decemberben nemcsak megjelenő új könyveinket, hanem akár előfizetést is 
ajándékozhatnak szeretteiknek. Meggyőződésünk, hogy nem fognak csalódni benne.

boldog, békés ünnepeket és túrákban, élményekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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