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Térkővilág 
télen-nyáron
Kedves Olvasó!
„Itt van az ősz, itt van újra” – csakhogy immár az évszakok 
sem a régiek. A klímaváltozásnak számos hátránya mellett 
azonban van egy előnye is: gyakorta hosszabbak lettek a 
meleg időszakok és általában nem kell bezárkóznunk kora 
ősszel. Még vendégeket is hívhatunk a kertünkbe, ahová 
nemcsak a nappalinkat telepíthetjük ki, de akár a konyhán-
kat is. Minderről tetszetős példákat mutatunk Stílus- 
iránytű rovatunkban, a térkőkultúra magazinjának hato-
dik számában (2020/3.) 

Ebben a kiadásban exkluzív interjút olvashatnak az egyik 
leghíresebb magyarral, Farkas Bertalannal, aki 40 eszten-
deje hódította meg a világűrt, és most érdekes részleteket 
árult el nemcsak különlegesen rázós földet éréséről, de 
arról is, hogy a korát megelőző celeblét után miként élte 
meg, hogy árnyékosabb idők következtek a számára. Pro 
és kontra rovatunk segít eligazodni abban, hogy hol vá-
sároljunk térburkolatot, Kultúra rovatunk pedig ezúttal 
egy olyan kapushőst mutat be, aki nemcsak a futballpályán 
emelkedett ki a mezőnyből, hanem a kávés és vendéglátó 
kultúra építésében is letette a névjegyét. Hajdu Attila nem 
kispályás, ahogyan Gazdaság rovatunk is egy vezető gazda-
sági elemzőt, Szakáli István Lorándot kérdezett a koro-
navírus-járvány hazai gazdasági hatásairól. Tér-idő rova-
tunkban Tóth Eszter, az egyik legdivatosabb magyar város, 
Dunakeszi főépítésze meséli el, hogy mitől lehet otthonos 
egy település.

A Térkődoktor most a térkő és a hangyák kapcsolatát vizs-
gálja meg, a Térkőjövőben szokás szerint lapunk főmunka-
társa, Tárczy László mutat be meghökkentő megoldásokat. 
Kertépítő mellékletünkben ismét rangos szakemberek 
készültek változatos írásokkal. Fodor Anita arról írt, hogy 
létezik-e a tökéletes kert, Kelecsényi Tamás a gondozott 
pázsit titkait tárja elénk, Durucz Attila pedig annak meste-
re, hogy miként építsünk kerti tavat, Hollán Éva a levendu-
láról szóló írását folytatja. Ez az ősz sem lesz tehát unalmas. 
Kérem, tartson velünk ebben a számunkban is!

Barabás Árpád
tulajdonos & kiadó
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