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Kedves
Olvasó!
A térkőkultúra lapja második évfolyamába lépett, a magyar térkövezés pedig lassan, de biztosan új korszakába
ér. Egy dinamikusan növekvő piacon egyre több a lehetőség és a megoldandó probléma is, amelyhez fel kell nőnie
egyaránt a gyártónak, a kereskedőnek és a kivitelezőnek is. Önt, tehát a vásárlót kell tudatossá tennünk annak
érdekében, hogy saját érdekében a legjobb döntést hozhassa meg. Lapunk hivatása az, hogy ebben segítsen, és a
magyar térkőpiac ne csak mennyiségi, de minőségi szintet is lépjen előre. Nézzük, mit kínálunk ezúttal!
Idei első számunkban Pro és kontra rovatában eloszlatjuk a félreértéseket a térkövezés körül. Tisztázzuk, hogy
mi a különbség a természetes kő és a térkő között, ugyanis nem minden beton térkő, amely annak látszik. Igazi
szenzáció Térkő extra rovatunk cikke az olajevő geotextíliáról. Exkluzív interjút olvashatnak a világhírű magyar kézilabda-legendával, Nagy Lászlóval, akitől azt is megtudhattuk, hogy milyen térköveket kedvel. Akik még
bizonytalanok ebben, bátran meríthetnek Stílusiránytű rovatunkból. Elgondolkodtató interjút adott magazinunk
új Gazdaság-rovatának Hercegfi Károly. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetője
a piaci siker receptjét elemezte. A Tér-idő rovatban Dégi Attilával beszélgettünk, aki sokáig Magyarország egyik
legjobb esküvői fotósa volt, ma pedig rendezvényszervező guruként tudja, hogy miként érdemes profi esküvőt
szervezni. Vadonatúj Kultúra rovatban hungarikumokat mutatunk be, míg a klímaváltozással kapcsolatos legfrissebb különlegességek mostantól a Térkörnyezet című rovatban olvashatóak.
A Térkőjövő elemzésében visszaköszön a klímatudatosság, gazdagodó Kertépítő mellékletünk pedig bőven kínál
olvasnivalót, akár a térburkolatok és fák összhangjáról van szó, akár „kézműves” gyümölcstermesztésről, esetleg
a közeledő tavaszról, illetve erkélyünk megszépítéséről.
Jó olvasást és böngészést kívánok a színes térkővilágban!

Barabás Árpád

alapító & tulajdonos

www.terkomagazin.hu
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