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ELŐHANG

Ki, a szabadba!
Kedves Olvasó!
Már mindenki unja a járványt, de a bezártság ideje véget ér: hamarosan nemcsak a szabadban lehetünk újra együtt, hanem a köztereken is. Visszahódítjuk az életünket az egy éve ránk törő vírustól.
Miközben magánemberként mindannyian nehezen viseltük a bezártság hónapjait, olykor számunkra
is meglepő módon a térkőpiac nemcsak, hogy igen jó állapotban van, de lendületesen gyarapodik.
Nem megelőlegezve a járvány végét, már most elmondhatjuk, hogy Térkő-COVID 1-0 – köszönhetően
a térburkolat-iparágban dolgozók kitartásának, szorgalmának és nem utolsósorban Önnek, kedves
olvasónk, aki a járvány alatt is gondolkodott, tervezgetett és… Nos, ha még nem vásárolt, olvassa el
friss, tavaszi lapszámunkat, amelyben igyekeztük kényelmessé tenni az újraindítást, és a választást
térkővásárláskor mindenki számára. Lássuk, hogy mivel várjuk a Térkő Magazin nyolcadik számában (2021/1.)!
Legújabb kiadásunk Stílusiránytű rovatában bemutatjuk a térköves rakásmintákat. Lehet bátran
válogatni! S ha már tavasz és újrakezdés, egy kellemes hétvégi délutánon bontsunk egy jó bort, és
üljünk ki a kertbe elolvasni a Bock Józseffel készült sztárinterjúnkat, aki többek között elmesélte nekünk, hogy honnan jutott el a világhírnévig. Pro és kontra rovatunkban összevetjük a profi kivitelezés
és a barkácsolás következményeit. Kultúra rovatunkban az ismét trendi vályogépítészetről mesél
nekünk Kovács István építészmérnök. Gazdaság rovatunk interjúalanya nem más, mint Varga Mihály
pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes. Mindent megkérdeztünk tőle az építőiparról, amire kíváncsiak voltunk, és azt is elmondta, hogy miként lesz erősebb a magyar jelenlét az építőanyag-gyártásban. Téridő rovatunkban a tájépítészet nagyágyúját, Szloszjár Györgyöt faggattuk térkövekről és
a 200 éve nem látott méretű Városliget projektről is.
A Térkődoktor ezúttal a térkő négy évszakát – a hőmérséklet-változások hatását vette górcső alá.
„A kivitelezők szemével” rovatunkban két jónevű szakember, Lukáts Gábor és Pendli Richárd nyújt
friss piaci körképet és jó híreket. Kertépítő mellékletünk a megszokott, kíváló szerzőkkel várja Önt:
Fodor Anita, Durucz Attila, Kelecsényi Tamás és Papné Horváth Andrea új, tavaszköszöntő, változatos írásai kitesznek egy kertészeti újságot is. De itt, a magyar térkőkultúra magazinjában többet is olvashat mindezekről. Hírtér rovatunkban például beszámolunk arról, hogy a Kormány Otthonteremtési Programjának keretében azok a családok, amelyek felújítják ingatlanukat januártól a költségek
felét, legfeljebb 3 millió forintot visszaigényelhetnek. Várunk még valamire, ha térkövezni akarunk? Jó
egészséget és vidám tavaszt kívánok minden kedves olvasónknak!
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