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Színes térkővilág – 
különleges időkben is

Kedves Olvasó!

Rendkívüli időket élünk: több hónapon át kellett bezárkózva élnünk, emellett a koronavírus-járvány 
gazdasági hatása érződik az építőiparban is. Ám lassan újraindul az élet és így nyáron végre eljön az ideje 
az elhalasztott tervek valóra váltásának is. Volt és van még időnk kitalálni, hogy mit szeretnénk kertünk 
megszépítéséért tenni és ebben nagy szerepe lehet az igényes térburkolatoknak is. Szokásunkhoz hí-
ven ezúttal sem termékeket ajánlunk, hanem inkább a gyártókkal, tervezőkkel, kereskedőkkel és persze 
elsősorban a vásárlókkal közösen formált magyar térkőkultúra legszebb elemeit mutatjuk be. A külföldi 
példákkal pedig ihletet és támaszt adunk ahhoz, hogy a legjobb döntéseket hozhassák meg, amikor térkő 
és kerti kiegészítő vásárlását tervezik. 

Immár a térkőkultúra lapjának ötödik számát (2020/2.) tartja kezében, illetve monitorján vagy tele-
fonja kijelzőjén az érdeklődő olvasó. A járvány miatt ezúttal online jelenik meg magazinunk, ám bízunk 
abban, hogy így – újabb csatornák bevonásával – még több olvasóhoz juthatunk el és az év végéig a nyom-
tatott változathoz is visszatérhetünk.

Lapunk tavaszi-nyár elejei kiadásában exkluzív interjút olvashatnak a tokiói olimpiára most egy évet 
várni kényszerülő Cseh László úszóbajnokkal, akinek válaszaiból megérthetjük, hogy miért is ő az ország 
egyik kedvenc sportolója. Szép legyen vagy funkcionális? –hangzik el a kérdés a térkővásárlásra készülő 
emberek fejében. Pro és kontra rovatunk választ ad a dilemmára. Kevés hazai vállalkozás dicsekedhet 
szakmája Oscar-díjával. Kultúra rovatunk ezúttal a kézműves édességek hazai piacán tekint körbe, kalau-
zunk a sokszoros díjnyertes Zala Judit-Zala Viktor házaspár. Tér-idő rovatunknak a magyar pszichológia 
nagyasszonya, Bagdy Emőke adott interjút: természetesen megkérdeztük tőle, hogyan lehet ép lélekkel 
túljutni a fizikai (be)zárkózottság időszakán. A Térkő doktor ezúttal a fugázás problémait vizsgálta meg. A 
Stílusiránytű eligazít a nagyméretű lapok, a kis kövek és a kombi kövek között. A Térkő extra rovat a fűt-
hető térköveket vette górcső alá. Gazdaság rovatunkban a térkőpiac kilátásait elemezzük. A Térkövezés 
mesterei rovatban ezúttal Pendli Richárd, Vas megyei kivitelezőt mutatjuk be, akinek a munkáit a  
„Térkövezni akarok” Facebook-oldal követői már ismerhetik. A Térkőjövőben lapunk főmunkatársa,  
Tárczy László mutatja az utat.

Kertépítő mellékletünkben többek között ismét olvashatják Sándor Anita 
tájépítészmérnök, Kelecsényi Tamás és Durucz Attila kertépítő mesterek 
változatos írásait. Anita a madáretetés örömeiről, Tamás a kerti bútorokról 
és az egzotikus növényekről, Attila pedig a kertépítés trendjeiről írt a Térkő 
Magazin olvasóinak. Unatkozni tehát ezúttal sem fognak, ha velünk tartanak! 
Jó egészséget, kellemes nyarat kívánok minden kedves olvasónknak!
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Royalkert Kft.

A veszprémi kerttervező és építő cég jelentős tapasztalattal 
rendelkezik a kertfenntartás és a köztéri projektek tekintetében is.
Honlap: https://royalkert.hu/ 

Tamás Garden

A sokoldalú budapesti kertépítő, Kelecsényi Tamás vállalkozásának honlapja.
Honlap: http://tamasgarden.hu/

Durucz Attila

A Durucz kert 2002 óta foglalkozik a kertépítés, kertszépítés minden területével 
a füvesítéstől kezdve a térkövezésen át a kerti tavak építéséig.
Honlap: http://kertepito.com/

 


