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ELŐHANG
Barabás Árpádot kérdeztük arról, hogy mi a Térkő Magazin célja és küldetése

Átrajzolni
Magyarországot
Újság a térkövekről...? Térkő Magazin?
Persze. Miért ne?

De hogyhogy? Ki olvas a térkőről?
Ki olvas autókról? Hobbikról?

Sokan. De talán az más.
Miért lenne más? Több időt töltünk otthon, a kertben, mint az autóban vagy egy hobbinkkal. Magyarországon az utóbbi időben rendkívül népszerű lett a térkövezés, immár tízmillió négyzetméter térkő
fogy el évente. Ugyanakkor a térburkolat-tervezésben, építésben, egyáltalán az udvartér kezelésében
nem tartunk ott, ahol kellene. Nem alakult ki a kultúrája, megjelenítése, rendszerezése, holott az évi 120150 ezer vásárló közül sokan olvasnak a térkövekről. Vagyis inkább olvasnának, ha lett volna eddig egy
olyan különleges tartalmú és kivitelű magazin, amely kellő információval segíti az embereket egy olyan
évtizedekre szóló döntés meghozatalában, mint amilyen a térburkolat kiválasztása. Erre vállalkozunk
most: tudatos vásárlók tíz-, vagy inkább százezrein keresztül a térburkolat érthető kultúrájának megteremtésére.

Ön üzletember, eladni akar. Miért kell ehhez újság? Hirdethetne is.
Értékesítéshez talán elég lenne, de engem már más is vonz. Ismertem valakit, aki azt vallotta, hogy
az álmok nem álmodozást jelentenek, hanem „a” saját – és persze a közös – történetünk következetes
megvalósítását. Úgy gondolta, hogy ha egy ember például szeretné kimeszelni a szobáját, az az illető
számára ugyanolyan fontos, mint ha más Európa legjobb cégét akarja fölépíteni. Ezt az embert, aki így
gondolkodott, Wermer Andrásnak hívták. Nekem az a célom, hogy a térkőkultúra megteremtésével és
elmélyítésével tíz-húsz éven belül megváltozzon az ország összképe. Ezáltal fantasztikus világ nyílhat ki
a szemünk előtt. Otthonosabb lakókörnyezetben az emberek gondolkodása is pozitívabb lehet. Viszont
egy barátságos térkőkultúra elterjesztéséhez, meggyökereztetéséhez értékes, valódi nyilvánosság és tér
szükséges. Minőségi információk, nem pedig reklám.

Olyan nagy a magyar térkővilág, hogy eltart majd egy magazint?
A térkőpiac minőségi szintet léphet a következő években, és ezért éppen itt az ideje annak, hogy az
igények növekedésével a vásárlók, a tervezők és a kivitelezők kiszolgálása magasabb színvonalra emelkedjen. Nemcsak egy magazint, de több könyvet is meg lehetne tölteni interjúkkal, ismeretterjesztő cikkek-
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kel, képriportokkal, valamint olyan anyagokkal,
amelyek a nemzetközi térkőkultúra-világ trendjeit
is bemutatják. Ez a küldetésünk.

Kiknek szól leginkább a Térkő Magazin?
A fő célcsoport a térburkolat vásárlását tervező közönség, de számítunk a gyártók, a tervezők és a kivitelezők állandó érdeklődésére
is. A lap missziója vállaltan az ízlésformálás is,
ugyanakkor a széleskörű informálódás alapján
történő választás szabadságát adja a térkő iránt
érdeklődőknek. Nem mondjuk meg, hogy ki, mit
vegyen, csak szempontokat adunk és rengeteg praktikus háttérinformációval mutatjuk meg, hogy
merre megy a világ, és mit lehet ebből
nálunk megvalósítani.

Milyen gyakran jelenik meg
az újság, és hol lehet majd
hozzájutni?
A Térkő Magazin márciustól
negyedévente érhető el a
terjesztési pontokon, köztük a
Tüzép-telepeken. Tartsanak
velünk!
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