A MAGYAR TÉRKŐKULTÚRA LAPJA

II. évfolyam 3. szám

2020/3.

62

Ára: 1500,- Ft

12

26

70

Pro és kontra:

Sztárinterjú:

Stílusiránytű:

Kertépítő melléklet:

Hol vegyük
meg?

Farkas
Bertalan

Kültéri
nappalik

Létezik-e
tökéletes kert?

TÉRKŐ MAGAZIN / 2. évfolyam 3. szám / Előhang

2

www.terkomagazin.hu

TÉRKŐ MAGAZIN / 2. évfolyam 3. szám / Előhang

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 konyhánkat is. Minderről tetszetős példákat mutatunk Stílusiránytű rovatunkban, a térkőkultúra magazinjának hatodik számában (2020/3.)
Ebben a kiadásban exkluzív interjút olvashatnak az egyik
leghíresebb magyarral, Farkas Bertalannal, aki 40 esztendeje 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 vásároljunk 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 gazdasági elemzőt, Szakáli István Lorándot kérdezett a koronavírus-járvány hazai gazdasági hatásairól. Tér-idő rovatunkban 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 vizsgálja meg, a Térkőjövőben szokás szerint lapunk főmunkatársa, 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 mestere, hogy miként építsünk kerti tavat, Hollán Éva a levenduláról szóló írását folytatja. Ez az ősz sem lesz tehát unalmas.
Kérem, tartson velünk ebben a számunkban is!

www.terkomagazin.hu

Barabás Árpád
tulajdonos & kiadó

3

TÉRKŐ MAGAZIN / 2. évfolyam 3. szám / Tartalomjegyzék

6

STÍLUSIRÁNYTŰ

74

KERTÉPÍTŐ MELLÉKLET

12

PRO ÉS KONTRA

78

KERTÉPÍTŐ MELLÉKLET

14

KULTÚRA

82

KERTÉPÍTŐ MELLÉKLET

86

TÉRKŐJÖVŐ

88

TÉRKÖRNYEZET

92

LEXIKON

95

KÖNYVESPOLC

98

NETAJÁNLÓ

Kültéri kandallók, tűzrakók
Hol vegyük meg a térkövet?
Kötelező, hogy a Balatonon jó
legyen a gasztrónómia

20

TÉRKŐ EXTRA

26

SZTÁRINTERJÚ

34

STÍLUSIRÁNYTŰ

40

TÉR-IDŐ

45

TÉRKŐDOKTOR

48

MŰHELYTITOK

Üveghulladék hasznosítása
a térkövezésben
Beszélgetés Farkas Bertalannal
Kültéri konyhák
Álomprojektek a zöldben
A térkő és a hangya
A színtartósság feltételei:
erre figyeljünk!

52

GAZDASÁG

60

HÍRTÉR

62

STÍLUSIRÁNYTŰ

70

KERTÉPÍTŐ MELLÉKLET

4

Erősebb immunrendszerű
gazdaságra támadt a vírus
Hírek a nagyvilágból

Az örök levendulaálom (2. rész)
A füvesítéstől a gondozott
pázsitig
Építsünk tavat!

Vízáteresztő térkőből
gépjárműparkoló
Harmónia fák és
térkőfelület között
A térkövek legfontosabb
tulajdonsága a járásbiztonság
Pittner Ferenc: A menedzsment
gyakorlati dilemmái
Kitekintés az internet világába

6

Kültéri nappalik
Létezik-e tökéletes kert?

www.terkomagazin.hu

12

20

2645

92
TÉRKŐ MAGAZIN

A magyar térkőkultúra lapja
2020.
Második évfolyam III. szám.
ISSN: 2676-8119
Felelős kiadó:
Barabás Téglakő Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
A kiadásért felel:
Barabás Árpád tulajdonos
E-mail: info@terkomagazin.hu
Telefon: 06-88/578-280
Hirdetésfelvétel: info@terkomagazin.hu

62

Lapigazgató: Barabás Fanni
Főszerkesztő: Névai Gábor
Főmunkatárs: Tárczy László
Művészeti vezető: Papp Attila
Fotók: Tóth Balázs Fotóstúdió
Nyomdai munka: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Az újságban megjelent írásokat szerzői jog védi.
Tilos a kiadványban található cikkeket, leírásokat, fotókat – azok bármely részletét – bármilyen
információhordozón, interneten vagy nyomtatott
felületen fotó- vagy fénymásolási eljárással, vagy
bármely módon sokszorosítani a kiadó előzetes
írásbeli engedélye nélkül.

48

5

EGY FORRADALMIAN ÚJ TECHNOLÓGIA,
AMELY ÁTFORMÁLJA A HAZAI TÉRKŐKULTÚRÁT

www.barabasteglako.hu

