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A terjeszkedés évei

Kedves Olvasó!
Túl vagyunk a nehezén. Valójában a járvány nem rendítette meg a térburkolatok világát. A térkőpiac 
ma olyan erőteljesen fejlődik Magyarországon, hogy még a koronavírus-járvány sem kezdte ki. Ezek a 
terjeszkedés évei: az emberek terveznek, építkeznek és rendelnek. A gondokat inkább az okozza, hogy 
a gyártók nem tudnak eleget termelni, és gyakran nehéz kivitelező szakembereket találni. Úgyhogy 
nincs is időnk elmélkedni, a mi dolgunk, hogy minél több segítséget adjunk olvasóinknak a jó, hosszú 
távú és biztonságos térkövezéshez: meggyőződésünk, hogy nem letudni kell a térkővásárlást, hanem 
megtervezni, hosszabb távon átgondolni, hogy a végén - és sokáig

 
- elégedettek legyünk. Mi ezért 

vagyunk itt, a magazin erről szól. Lássuk, hogy mivel várjuk olvasóinkat a térkőkultúra magazinjá-
nak kilencedik számában (2021/2.)!  

A Stílusiránytűben az idei slágert, a kerti konyhák gyorsan fejlődő világát vesszük górcső alá. Meg-
vizsgáljuk a klasszikus amerikai, a modern és a vintage-retró stílust. A lapban exkluzív sztárinterjút 
olvashatnak a világ egyik legjelentősebb operaénekesnőjével, Miklósa Erikával. Előre gyártva vagy 
helyben összeszerelve vásároljunk térköves építményeket? A Pro és kontra rovatunkból kiderül a 
válasz. A Kultúra cikkében egy varázslatos Veszprém megyei faluba kalauzoljuk el olvasóinkat.  A 
Gazdaság rovatban egy igazi logisztikai óriásvállalkozás vezetőjével, Suhajda Tamással ismerkedhet-
nek meg. A Téridőben Ongjerth Richárd várostervező a magyar térkövezés színvonalát értékeli, a 
Házunk tája pedig ezúttal egy negyedszázados hihetetlen történetet elevenít fel, amely éppenséggel 
rólunk szól. A Térkődoktor ezúttal is „rendelt”, nem beszélve a mindig friss Térkőjövő és Térkörnye-
zet rovatainkról. Sokunk személyes kedvencében, a Kertépítő mellékletben pedig már a közismert 
kertépítő mesterek és mérnökök várják Önöket: Fodor Anita, Papné Horváth Andrea, Kelecsényi Ta-
más és Durucz Attila írásai kiváló nyári olvasmányok, ígérem Önöknek! Tartsanak hát velünk! 

Szép nyarat és nagyon sok szabadban töltött időt kívánok minden kedves olvasónknak!
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