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Kedves
Olvasó!
A térkőkultúra lapjának harmadik számát tartja kezében az érdeklődő olvasó. Célunk, hogy minél több olyan
emberhez eljussunk, aki még csak gondolkodik a térkövezésen, és talán azzal sincs tisztában, hogy mit szeretne.
Nem mondjuk meg helyette, hogy melyik térkő az ideális számára, de támpontokat adunk ahhoz, hogy miként
érdemes elindulni a térkövezés izgalmas terepén. Feltárjuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a legjobb
döntést hozhatja meg az, aki szeretné megújítani környezetében a térburkolatokat.
Lapunk őszi kiadásában többek között nagy teljesítményeket mutatunk be: exkluzív interjút olvashatnak a százesztendős Bálint György kertészmérnökkel, azaz Bálint gazdával. Beszélgettünk Liszter Laura belsőépítésszel
is, akinek a neve fogalom Kelet-Magyarországon, és interjút adott magazinunknak Magyar Zoltán, a térkövezés
mestere. Stílusiránytű rovatunk ezúttal az art deco, a loft és a klasszicista irányzat részleteiben kalauzolja el az
olvasót. Műhelytitok rovatunkban egy térkő születésének kalandját követhetjük végig. Kertépítő mellékletünk
pedig eligazodást nyújt a fűszernövények között éppúgy, mint a sziklakertek és a kerttervezés világában. A Térkőtörvény rovatból kiderül, hogy miként kerülhetjük el azt, hogy mi viseljük egy elrontott térkövezés következményeit, a Hírekben pedig beszámolunk arról, hogy mennyire pörög a térkőpiac. Nem titok, hogy nagy az érdeklődés: köszönhetően Önnek is!
Jó olvasást és felfedezést!

Barabás Árpád

alapító & tulajdonos

www.terkomagazin.hu
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