
Érdi Újság 9XIX. évfolyam, 2009. április 2.

Mickey Rourke Oscarjának külön szekrénye van

Courtney Love mediterrán villát bérel
Courtney Love mediterrán villát 
bérel Hollywood Hillsben. Kurt 
Cobain özvegye havi húszezer 
dollárért élvezheti a luxusin-
gatlan nyújtotta örömöket. 
Úgy tûnik, a 490 négyzetméte-
res mediterrán stílusban épült 
villát az énekesnõk különö-
sen kedvelik, hiszen az elõzõ 
tulajdonosa Natalia Imbruglia 
volt. Imbruglia kétmillió dol-
lárért (közel 500 millió forin-
tért) vásárolta meg a házat még 
2002-ben, aztán késõbb Jeanette 
Longoria filmrendezõnek adta 
tovább. Állítólag Longoria egy 
internetes portálon hirdette a 
házat, és Courtney itt akadt rá, 
egészen véletlenül. Hollywoodi 
pletykák szerint Love nem tölti 
magányosan napjait az öt háló- 

és öt fürdõszobás paradicsom-
ban. Az immáron Oscar-díjas 
színésszel, Mickey Rourke-kal 
hozták hírbe az énekesnõt. 
A villához tartozik egy média-

szoba és egy méretes vendég-
ház is. Értesülések szerint itt, 
egy szekrényben kapott helyet 
Mickey Golden Globe-díja és 
ide várják az Oscart is.

Love havi húszezer dollárért (ötmillió forintért) bérli a luxusingatlant

Balesetveszélyes a hulladékszigetek környéke

Robogóra szállnak a közterületisek
A szelektív hulladékgyûjtõket gyakran megdézsmálják a hajléktalanok. Mivel a 
mûanyag kukák bedobónyílása kis átmérõjû, a kukázók gyakran csak úgy férhetnek 
hozzá a hasznosítható hulladékhoz, ha felborítják azokat. A nem beváltható szeme-
tet viszont a szigetek mellett hagyják, ez pedig balesetveszélyes. 
– Rengeteg lakossági beje-
lentést kapunk a szelektív 
hulladékgyûjtõk mellé dobott, 
illetve a kiborított szemét 
miatt – mondja Janocsek 
Ferenc, a Fõvárosi Közterület-
felügyelet szóvivõje. – Nagyon 
nehéz a dolga kollégáinknak. 
A felügyeletnek jelenleg nincs 
joga a térfigyelõ kamerák 
használatára, az egyenruhánk 
miatt pedig már messzirõl 

felismernek bennünket a 
szabálysértõk, és elmenekül-
nek. Büntetni pedig csak tet-
tenérés esetén tudunk. 

A szóvivõ tájékoztatása: az 
illegális hulladékelhelyezés 
szabálysértés, amely akár húsz-
ezer forintos büntetést von-
hat maga után. – A felügyelet 
célja nem a büntetés, hanem a 
megelõzés. Azt mindenképpen 
szeretnénk elérni, hogy ne a 

szelektív gyûjtõkbõl szedjék ki 
a visszaváltható palackokat. Aki 
a hulladékgyûjtõk megdézsmá-
lásával próbál pénzhez jutni, az 
takarítsa el maga után a kiöm-
lött szemetet. 

Janocsek Ferenc elárulta: 
áprilistól kollégái ismét robo-
góra szállnak, így nagyobb terü-
letet tudnak bejárni a munkaidõ 
alatt, és megnõ a tettenérés 
lehetõsége is. � GB��

Az énekesnõ a barátok otthonát is berendezi

Lajtai Kati katicás kuckója
Mutasd az otthonod, megmondom, ki vagy! Lajtai Katira ez különösen igaz.  
Az énekesnõ most végez egy lakberendezõ tanfolyamon, ismereteit saját lakásán 
is kipróbálta. Fészke ugyan még nincs kész, de így is sok különlegességet tartogat: 
a kartonpapír bútorokat õ maga hajtogatta össze, a mindenhol megbúvó katicákat 
pedig ajándékba kapta.

– Különleges az otthona. Saját tervezés?
– Amikor megvettem a lakást, elkezdtem fel-

újítani. Legbüszkébb a fürdõszobára vagyok, 
olyan lett, amilyet régóta szerettem volna. A többi 
szoba még átmeneti állapotban van: ezt tükrözik 
az olcsó, mégis strapabíró kartonpapír bútorok.

– Fürdõszobája a finn szaunák hangulatát 
idézi. 

– Valószínûleg a tudatalattimból fakadt. 
Anyukám észt, a családja kint élt, gyakran jár-
tunk oda. A szaunázás gyermekkori nosztalgikus 

emlék. Azért a sok fa, mert nagyon szeretem ezt 
az anyagot, puhítja a teret. Sokaknak ennek elle-
nére eszébe sem jutna a fürdõben használni.

 – Honnan az ötlet, hogy lakberendezõnek 
tanuljon?

– Érettségi után nem érdekelt más, csak a 
zene.  Aztán egy ideje azt kezdtem érezni, hogy 
van még szabad szellemi kapacitásom. Apukám 
építész, érdekelt a téma. Szeretnék a jövõben 
komolyabban lakberendezéssel foglalkozni, már 
van egy-két felkérésem a barátoktól.� Udvardi
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Lajtai Kati: Legbüszkébb a fürdõszobámra vagyok, olyan lett, amelyet régóta szerettem volna!

Ha senkinek nem kell, megtarthatja az adós

Neten árverezik
a lefoglalt lakásokat
Január elsejével az APEH már az általa lefoglalt ingatlanokra is kiterjesztette az 
elektronikus árverés lehetõségét. Egyelõre 57 lakásra lehet licitálni az interneten. 
A szakember azt állítja: az online lakásaukcióké a jövõ.

Várszeghi György, az APEH 
felszámolási és végrehajtási 
fõosztályának vezetõje a Helyi 
Témának elmondta: az elmúlt 
két hónap alatt 57 elektronikus 
árverést indítottak, amelybõl 
három volt sikeres. – A meg-
hirdetett ingatlanok 30,6 millió 
forintos becsült értékkel rendel-

keztek, és 20,2 millió forintos 
vételáron sikerült értékesíteni 
õket – árulta el Várszeghi. –26-ra 
nem érkezett ajánlat, ezek össz-
értéke körülbelül 50 millió forint 
lett volna. 28 tételre egyéb úton 
tettek ajánlatot. Volt olyan is, 
melynél az adóhatóságnak kel-
lett visszalépni, mert a bírósági 

végrehajtó felülfoglalta az ingat-
lant, ilyenkor pedig jogilag õ 
folytatja a végrehajtást. Gyakran 
elõfordul az is, hogy az adós 
hoz vevõt. Ez a hivatalnak azért 
jó, mert ilyenkor becsértéken 
kell az ingatlanokat eladni. 

A fõosztályvezetõ elmondta: 
az internetes árveréseken nem 
kisebb az érdeklõdés, mint a 
hagyományos liciteken. 

– A régi módszer valamivel 
egyszerûbb, ennek ellenére 
az érdeklõdés az interneten is 
megfelelõ. Átlagosan egy-egy 
tételre 7-8 ajánlat érkezik. Ez a 
módszer jövedelmezõbb, hiszen 
míg a hagyományos árverése-
ken a kikiáltási ár minimum 
50 százalékát kell kifizetni, itt 
a lakóingatlanoknál a becsér-
ték 75, egyebeknél pedig 65 
százalékát kell megajánlani. A 
licithez regisztráció szükséges, 
és be kell fizetni az ingatlan 
becsértékének tíz százalékát, 
amit a nyertesnél beszámítanak 
a vételárba, a többit pedig a 
licitáló visszakapja. Ha az ingat-
lan nem kel el, akkor egy idõ 
után hagyományos árverésre 
bocsátjuk. Elõfordulhat, hogy 
tényleg senkinek sem kell az 
elárverezendõ ingatlan, ilyen 
esetben visszakerülhet az adós-
hoz. Udvardi�Judit

Az internet segítségével immár használt lakásokra is licitálhatunk

Michael Schumacher, az autó-
versenyzés kultikus figurája, a 
világon milliók rajonganak érte. 
A pilótát övezõ tisztelet kifeje-
zéseként most egy 59 emeletes, 
exkluzív, luxustorony épül Abu-
Dzabiban, amit a tervek szerint 
hat másik követ majd világszerte. 
A hétszeres világbajnok nevével 
fémjelzett toronyház különösen 
impozánsnak ígérkezik. A hiva-
talosan „Michael Schumacher 
World Champion Tower” a tervek 
szerint a tengerbõl fog kiemel-
kedni, és az érdeklõdõket luxus-
körülményekkel várja majd. A 
monstrumot idén kezdik el épí-
teni, várhatóan 2011 júniusáig 
tartanak majd a munkálatok. 
A  hivatalos információk szerint 
az épület szerkezete „a hópely-
hek geometriai törvényeit és a 
Forma–1-es versenyautók aerodi-
namikáját ötvözi”. A tervek sze-
rint az abu-dzabi ingatlan mintá-
jára világszerte másik hat készül 
majd el a jövõben. A hét torony 
nem véletlen, a misztikus szám 
Schumi világbajnoki címeit hiva-
tott jelképezni.� U.�J.

Schumi
luxustornya

Az Abu-Dzabi Torony látványterve

ingatlan


