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Megtalálta a tökéletest Anita

– Rengeteg tárgy vesz körül, számos utazásról hoz-
tam haza magammal emlékeket – mesélte lapunknak 
Fábián Anita. – A kedvenceim között vannak az 
ópiumasztalkáim, a balinéz faragványaim és egy 
Mexikóból származó szárnyaskutya-szobor, amelyet 
szent állatként tisztelnek a helyiek. 

A színésznõ szívesen vásárol zsibvásárokon, 
utcai árusoktól és alkalmi eladóktól. – A különleges 
Don Quijote-szobromhoz is utazás közben jutot-
tam, egy utcakölyöktõl vásároltam meg. Legutóbb 
egy új fotelre vadásztam, amelyben esténként 
kényelmesen olvasgathatok. Ellátogattam egy lak-
berendezési kiállításra is, ahol rábukkantam a 
tökéletes darabra. U. G.

Tévé átlátszó képernyõvel

Még mindig divatos a barna nappali
A lakberendezõ nem csak a gazdagok kiváltsága

– Lassan változnak a trendek, 
mert az emberek elsõsorban 
még mindig egymást vagy a 
magazinokat másolják – mond-
ta lapunknak Szikra V. Enikõ 
lakberendezõ. – Még mindig 

nagy divat a barna, ami a búto-
rokban és a textíliákban egyaránt 
megjelenik. Világosodik ugyan a 
trend, de a dióbarnával nagyon 
jól kombinálhatók a púderes, 
lilás színek vagy a kékek és 

a türkizek. Évente kijönnek 
újabb színek a tervezõk kezei 
alól, és sokszor ennyi elég is 
ahhoz, hogy újszerûvé vará-
zsoljuk az otthonunkat. Az én 
lakásomban hét éve hasonló a 
berendezés, és inkább a textí-
liákkal operálok, ha változtatni 
szeretnék. Fontos, hogy még 
mindig divat a letisztult, sima 
formavilág, ami a feng-shuiból 
maradt ránk. Szívesen díszítjük 
a lakást nagymintás tapétával. 
Ebbõl egy falnyi is elég ahhoz, 
hogy meghatározza a helyiség 
hangulatát, és ez a mennyiség 
még megfizethetõ a drágább 
termékekbõl is. Egyébként is 
jellemzõ, hogy már elsõsorban 
nem a tehetõs emberek hívnak 
lakberendezõt, hanem azok, 
akik nem szeretnének nagy bak-
lövéseket elkövetni. Ez olykor 
sokkal többe kerül, mintha egy 
szakemberrel konzultálnának 
– osztotta meg velünk tapasz-
talatait a szakember, aki azt is 
elmondta: egyre több idõs ember 
vágyik modernebb, letisztultabb 
otthonra, amelybõl már olykor a 
függöny is eltûnik. BDE

A lakástrendek területén is évrõl évre újabb divat-
hullámok keletkeznek. Ilyenkor elsõsorban a divat-
színek változnak. A mediterrán narancs és vörös 
már lecsengõben van, bár a szakember szerint még 
mindig egymást utánozzuk.

Nemrég költözött új házba kislányával 
Fábián Anita. A Jóban Rosszban sorozat 
Szilviája nagy gondot fordított otthona 
berendezésére, ahol a kényelem mellett 
az egyedi bútorok, tárgyak beszerzése is 
fontos szempont a színésznõ számára.

Fábián Anita szívesen vásárol zsibárusoktól

Könnyebben jöhet a kilakoltatás

Figyeljen az opciós jogra!

– Vannak, akik hitelkiváltás-
sal oldották meg egy idõre 
átmeneti fizetési nehézségei-
ket, de sokakat mostanra a 
végrehajtás veszélye fenyeget 
– mondta el dr. Karácsony 
Gabriella, a Fogyasztóvédõk 
Országos Egyesületének 
(FOE) szakértõje. – Ez a folya-
mat ráadásul sokkal gyorsabb 
lett, mert míg eddig évekig is 
elhúzódott az ügy a bírósá-
gon, 2010-tõl már a hatáskör-
rel rendelkezõ közjegyzõtõl a 
végrehajtóhoz néhány hónap 

alatt eljut az ügy. Eddig bizto-
sítékként jelzálogjogot kellett 
bejegyeztetni az adós ingatla-
nára, vagy kezességet kértek, 
újabban úgynevezett opciós, 
vagyis vételi jogot kötnek ki a 
bankok az ingatlanra. A jelzá-
logjoggal biztosított követelés 
esetén, amikor végrehajtás-
ra kerül sor, a kilakoltatási 
tilalom vagy az önkormány-
zat elõvásárlási joga jelenthet 
némi védelmet. Azonban az 
opciós jog érvényesítése ese-
tén semmilyen jogszabályi 

segítségre nem számíthat az 
adós – fegyelmeztet a FOE. 
– Az opciós jog szerint a bank 
vagy az általa kijelöl személy, 
a hitel felmondása vagy lejára-
ta esetén, ha az adós nem fizet 
határidõn belül, a piaci árnál 
jóval kevesebbért élhet vételi 
jogával. 

A fogyasztóvédő azt java-
solja a vásárlóknak, elõször 
is pontosan ismerjék meg a 
szerzõdések tartalmát és jogi 
következményeit, addig sem-
mit ne írjanak alá. Mindig 
idõben kérjenek segítséget, 
ha fizetési felszólítást, hitel-
felmondást kapnak, hogy 
lépéseket lehessen tenni, a 
lehetõségekhez mérten. 

Udvardi Judit

Az elmúlt években egyre többen vettek fel lakáshitelt, 
de a gazdasági válság miatt sokan fizetésképtelenné 
váltak. Az átmeneti megoldást keresõk közül is egyre 
kevesebben tudják teljesíteni, amit vállaltak.

Családi ház vasbetonból

– Az elmúlt évtizedek szocreál vas-
beton épületei, panelházai miatt és 
azért is, mert a magyar családiház-
építészet más tradíciókban gyöke-
redzik, Magyarországon van némi 
idegenkedés a betonépületektõl 
– mondja Markó Balázs mester-
tanár, a ház tervezõje. – Pedig 
külföldön nagy hagyománya és 
kultusza van ennek az építészeti 
irányzatnak. Itthon azonban az 
emberek ridegnek találják.

Markó Balázs szerint sok 
téves információ kering az ilyen 
építményekrõl.

– Bár technikailag valamivel 
nagyobb felkészültséget igényel a 
tervezése, építése, mint a hagyo-
mányos téglaépületeké, árban 
szinte nincs különbség. Az anyag 

hõtároló képessége a régi vastag 
falú vályogházakéhoz hasonló, 
és meglehetõsen jól formálha-
tó, ezért különleges formavilág 
kialakítását is lehetõvé teszi.

A szürke betonból is lehet esz-
tétikusat alkotni, ehhez azonban 
nemcsak az épületet, de annak 
környezetét is újra kell gondol-
ni, át kell tervezni.

– Laktam panelházban, ezért 
tudom, hogy az emberek miért 
idegenkednek ettõl a technikától. 
Azonban teljesen más érzés, ha 
a vasbeton épület nagyobb élet-
térnek ad lehetõséget, és a zöld-
terület közelsége is sokat módo-
sít az összbenyomáson. Bár az 
ingatlanpiac az elmúlt idõszakban 
meglehetõsen visszaesett, bízom 
abban, hogy a mediterrán stílusú 
otthonok mellett ez az irányzat is 
elterjed majd Magyarországon. gb

Vasbeton épületelemek és a végletekig puritán megjelenés jellemzi a Markó 
Balázs által tervezett dunaharaszti családi házat. Magyarországon ez az elsõ 
olyan otthon, amely teljes egészében ilyen technikával készült.

A beton jól formálható, különleges épületek kialakítását teszi lehetõvé

Elegáns és nem uralja a nappalit az újfajta televíziókészülék

Továbbra is divatos a barna szín a belsõépítészetben

A gyártók a labdarúgó-világ-
bajnokságra készített temér-
dek lapos készülék után 
elkezdtek a nõkre koncentrál-
ni, és megalkották a láthatat-
lan televíziót. A nagy, fekete 
képernyõ többé nem nyomja 
össze nappalinkat, ám a vásár-
lással egy kicsit várni kell, 
mert még nincs kereskedel-
mi forgalomban a láthatatlan 
lapos tévé. – Az ilyen szerke-
zet modern eleganciát kölcsö-
nözhet a család nappalijának, 
a formát ötvözi a funkcióval – 
nyilatkozta a tervezõ, Michael 
Friebe dizájner.  K. K. 
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