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A térkő 
marad
Kedves Olvasó!
A koronavírus-járvány miatt nehéz éven vagyunk túl, miközben a térkőpiac állja a sarat, 
sőt, a körülmények tükrében kifejezetten eredményes esztendőt tudhat maga mögött. Nyil-
ván ez utóbbiban szerepe van annak, hogy tavasszal és ősszel is az emberek kénytelenek 
voltak sokkal több időt otthon tölteni, és ilyenkor inkább gondolkodnak felújítási-megújí-
tási terveken, jut elég óra megtervezni a kertszépítést és az új térburkolat kiválasztását is. 
Mindebben továbbra is segítségére leszünk annak, aki nem térkövek a nevére, hanem arra 
kíváncsi, hogy milyen szempontok alapján, milyen kellemetlenségeket elkerülve, hogyan 
lehet takarékosan, mégis igényesen, sőt, világszínvonalon térburkolatokat használni úgy, 
hogy otthonunk környezete évtizedekig elegáns és biztonságos legyen. Lássuk, hogy mi 
várja Önt a térkőkultúra magazinjának hetedik számában (2020/4.)!  

Friss magazinunkban a Stílusiránytű a kerti csobogók és bútorok, valamint a világítási 
rendszerek ma már végtelennek tűnő világába kalauzol el bennünket. Megtudhatjuk, miként 
érhető el a modern és megfizethető luxus a kertünkben. Exkluzív beszélgetést olvashatnak 
az ország egyik kedvencével, Janicsák Vecával, akit sztárinterjúnkban arról kérdeztünk, 
hogy a színfalak mögött milyen a médiavircsaft, és miként lehet introvertált egy sztár. Pro 
és kontra rovatunkból kiderül, hogy mit is lélegzünk be az aszfaltból, és mi lehet ennél 
jobb. Nyilván nem titok, hogy a térkő, de Kultúra rovatunkban más kövek is szóba kerülnek, 
mégpedig az ország főterének megújítását vezető Wachsler Tamástól, aki a Steindl Imre 
Program vezérigazgatójaként érdekes kulisszatitkokat mesélt el a Kossuth tér és környéke 
átalakításáról, sőt még saját fotóit is megosztja olvasóinkkal. Gazdaság rovatunk interjúala-
nya a válságok hullámlovasa, Markovich Béla, aki karizmatikus vezető. Téridő rovatunkban 
Mányi István építészmester vall világhírű munkáiról és az egy négyzetméterre jutó gondo-
lat jelentőségéről is. 

„Semmi sem marad magától olyan, mint ahogy újonnan kinéz” – mindez a 
térkövekre is igaz. A Térkő doktor járvány idején is rendel: most a tar-
tósság kérdését vizsgálta meg és hasznos következtetésekre jutott. A 
Térkőjövőben főmunkatársunk, Tárczy László a hőszigetek csök-
kentésének új trükkjeit mutatja be. Kertépítő mellékletünk lapunk 
„koronaékszere” szerzőinek sokfélesége és gazdag témaválasztéka 
miatt. Most minden eddiginél több professzionális kertész szer-
zővel büszkélkedhetünk.  Úgy vélem, hogy már csak Fodor Anita, 
Kelecsényi Tamás, Durucz Attila, és két új vendégszerzőnk, 
Lopes-Szabó Zsuzsa és Papné Horváth Andrea exkluzív írásaiért 
is érdemes megvásárolni lapunkat. Jó egészséget és napról napra 
derűsebb új évet kívánok minden kedves olvasónknak!
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