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A divattervezõ barátai megõrülnek, amikor felmennek a lakásba
Herczeg Zoltán otthona rejtett fényekkel van tele
A meghökkentõ stílusáról ismert divatguru, Herczeg Zoltán saját otthonát a 60-
as, 70-es évek retro stílusában tervezte meg. Természetesen a kiegészítõkbe 
belekeverte az idei trendet is. 

– Minden egyes bútordarabot magam rajzoltam, 
illetve gyártattam le. Három meghatározó szín 
jellemzi a lakásomat: a nappaliban a zöld‑ezüst, 
a hálószobában a piros‑fekete, a konyhában és 
a nappaliban a piros és a fehér szín dominál 
– mesélte a divatguru lapunknak egy partin, ahol 
szinte felvázolta a levegõbe, hogy hogyan is néz 
ki a lakása, amelyet a világ egyik legdrágább, 
Londonban kapható tapétájával tette egyedivé. 
– Kivizöld alapon van egy nagy, ezüst virágminta, 
és ez ismétlõdik. Ugyanez a minta van a konyhá‑
ban és a hálószobában is, csak ezüst‑feketében 
– magyarázta Herczeg Zoltán. – Ez egy nagyon 
igényes, nagyon szép tapéta, de csak keveset hasz‑
náltam fel belõle, mert túl intenzív a mintája.

A divattervezõ a lakás minden egyes pontjára 
nagy figyelmet fordított: a megfelelõ függönyöket 
saját maga gyártatta le. A hálószobába fehéret, 
hogy mindig fényes legyen, a konyhában és a 
nappaliban viszont a piros színre esett a válasz‑
tása, hogy a lakás sejtelmes hangulatot sugá‑
rozzon. A világításra is nagy hangsúlyt fektetett. 
– Szabályozható, beállítható fényeim vannak, 
amelyekkel mindig alkalomhoz illõ hangulatot 
tudok kelteni. A barátaim megõrülnek, amikor 
feljönnek! � P.�G.Herczeg Zoltán: Kivizöld alapon ezüst minták a falon

Forintosítaná a devizahiteleket a Fidesz
A devizahiteleseknek felkínálják 
majd a jelzáloghitelek „forintosí‑
tásának” lehetõségét egy állami 
devizakövetelési alapon keresz‑
tül – közölte Matolcsy György, 
az Orbán‑kormány leendõ 
nemzetgazdasági minisztere a 
TV2 Mokka címû mûsorában. 

A megoldás részleteit még csak 
most dolgozzák ki. A leendõ 
miniszter a nemzetközi piaco‑
kon kialakult pesszimizmusról 
és az ezzel összefüggõ forint‑
gyengülésre utalva kijelentette, 
hogy a vihar miatt lépni kell 
a devizahitelesek ügyében. 

– Lehetõvé fogjuk tenni, hogy 
az állam részvételével forintala‑
púra lehessen cserélni a deviza‑
hiteleket. Magyarország nem 
lehet olyan hely, ahol bárki elve‑
szítheti az otthonát. Ezt erkölcsi 
kérdésként kezelem! – fogalma‑
zott Matolcsy.

Eladó Sandra Bullock otthona 
A válófélben lévõ Sandra Bullock és Jesse 
James úgy döntöttek: megválnak közös dél‑
kaliforniai házuktól. A tengerparti ingatlant a 
hírek szerint csaknem 6 millió dollárért, azaz 
1,2 milliárd forintért árulják. A házat árusító 
ügynökség az eladók szigorú utasítását követ‑
ve nagyon körültekintõ: a házba nem mehet be 
akármilyen érdeklõdõ, a lehetséges vevõknek 
elõre meg kell adniuk személyazonosságukat, 
emellett az ingatlanügynökök lekérhetik bank‑
számlaadataikat, és akár fényképet is készít‑
hetnek róluk. Mindeközben Sandra Bullock 
New Orleans kertvárosi negyedébe költözött, 
ahol frissen vásárolt viktoriánus stílusú házát 
bútorozza be. A színésznõ itt tervezi új életét 
örökbe fogadott kisfiával, Louisszal.

Mi is az a földház?
A földházak a föld szigetelõ erejét használják ki. – 
Földház az, ami valamennyire bele van süllyesztve 
a talajba, és legalább egy méter vastagságú földréteg 
borítja minden oldalát. Egy ilyen ház beleilleszkedik a 
terepviszonyokba, például szépen benövik a növények. 
Olcsóbban fel lehet építeni, mint egy hagyományos lakó‑
házat, és energiatakarékos – magyarázta Tóth Gábor épí‑
tészmérnök. – Ezekre a házakra nem kell tetõ, és a drága 
homlokzatszigetelõ anyagokra sincs szükség. A ház falá‑
nak sem kell hõszigetelõnek lenni, ezt megoldja a föld‑
réteg, ami, ha szakszerûen van elhelyezve, egy állandó, 
12‑13 fokos középhõmérsékletet biztosít. Így ennyivel 
kevesebbet kell fûtenünk, a jól elhelyezett ablakokkal és 
egy speciális szellõzõrendszerrel viszont bevihetõ a nap‑
energiából kinyert hõ. � Bodnár

Bár Madonna tavalyi, botrányos 
budapesti koncertje után siet‑
ve távozott Magyarországról, 
ennek ellenére beleszeretett a 
budai hegyekbe. Los Angeles‑i 
ingatlanközvetítõ cége, amely 
többek között Tom Hanks lakás‑
ügyeit is intézi, a hírek szerint 
teljes körû luxussal felszerelt 
ingatlanokat keres kis hazánk 
fõvárosában a popdíva számára, 
akinek igényei között szerepel 
többek között, hogy a ház körül 
legyen egy hatalmas, nyugalmat 
és a kíváncsi szemek elõl mene‑
déket nyújtó park. Mint isme‑
retes, Madonnának lassan egy 
egész utcája van Londonban, 
és New Yorkban is több ház 
tulajdonosa. 

Madonna Budapesten is vesz egy utcát?


