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Ross doktor a Comói-tó partjára menekült

George Clooney szerelme Oleandra
A Vészhelyzet sármos Ross dokija beleszeretett Olaszországba, és ez a szerelem 
tartósnak bizonyult. Oleandra Villának nevezett házánál jobban talán csak csüngõ 
hasú malacát kedvelte, „akivel” évtizedeket töltött el közös háztartásban.

Clooney boldogsága talán akkor 
lenne tökéletes, ha Max nevû 
malaca is ott lehetne vele a 
kicsiny, alig 400 lakosú Laglio-
ban, ahol rátalált álmai házára. 
A négyemeletes, 25 szobás villa 
közvetlenül a Comói-tó partján 
áll. A színész valósággal mene-
kült Hollywoodból, ahol Britney 
Spears volt a szomszédja. Az 
énekesnõ körüli botrányok 
megkeserítették az életét, a ren-
geteg lesifotós folyamatos jelen-
léte az õrületbe kergette. Ezért 

döntött úgy, hogy a nyarakat 
Európában tölti, és nyolc évvel 
ezelõtt megvásárolta Laglio 
egyik legszebb, régi épületét. 
Több lakberendezõt is foglal-
koztatott. A  villa berendezé-
sét régiségboltokban vásárolta 
össze, nemcsak Olaszországban, 
de Párizsban és Londonban 
is kutakodott bútorok után. 
Hálószobája igazi hedonista fel-
legvár, hatalmas, baldachinos 
ágyából élvezheti reggelente a 
pazar panorámát. A  konyhája 

viszont modern, és a színész 
szívesen fõz is, csak olyankor 
hív szakácsot, ha partit rendez. 
Imádja az olasz ételeket, a jó 
borokat. Igazi otthonának érzi 
a villát, még a polgármesterrel 
is összeakaszkodott, amikor a 
város elsõ embere be szerette 
volna építeni a tó partját. Hogy 
ezt megakadályozza, nemcsak 
csatlakozott az ellenzõkhöz, de 
megvette a háza elõtt elterülõ 
jelentõs partszakaszt is, hogy 
elejét vegye az építkezésnek.

George Clooney összeakaszkodott a helyi polgármesterrel, hogy megakadályozza a tópart beépítését

Nagy fába vágta fejszéjét a Showder Klub humoristája

Kovács András Péter
dézsában fürdik
Nagy fába vágta a fejszéjét Kovács András Péter, a stand up comedy egyik hazai 
nagyágyúja: építkezni kezdett. Amikor egyik fellépésén arról beszélt, hogy olyan 
házba költözik, ahol az erkélyen nincs korlát, nem csupán egy poént épített fel, 
hanem saját mindennapjairól mesélt.
– Félkész házat vásároltunk, 
hogy a mi elképzeléseink sze-
rint alakíthassuk – mesélte 
lapunknak Kovács András Péter. 
– A  nulláról kezdõdõ építke-
zésbe nem mertünk belevágni, 
mert sok helyrõl hallottuk, hogy 
„megeszi a házasságot”.

A komédiás bevallotta: ugyan 
még soha nem látott egy raklap 
téglát egyben, ennek ellenérre 
tisztában van az árakkal. – Most 
vettem csak igazán hasznát a 
jogász végzettségemnek. Egy 
építkezésbe sosem szabad 
úgy belevágni, hogy „hadd 
szóljon, aztán menet közben 
majd úgyis alakul”! Mindenre 
kiterjedõ, alapos tervet készí-
tettünk, amelyben a tégla ára 
is szerepelt. És nem hittük el 
egyetlen ismerõsnek sem, hogy 
õ ismer valakit, aki ismer egy jó 
kivitelezõt. Megversenyeztettük 
a cégeket, referenciát kértünk, 
és egy mûszaki ellenõrt is fel-
vettünk, aki be fogja hozni az 
árát! Naponta megvizsgálja, 
hogy a megbeszélt anyagok 
kerülnek-e a házba, és figyeli 
azt is, hogy mûszakilag minden 
rendben van-e. Ráadásul garan-
tálja, hogy a kialkudott költség 
a késõbbiekben sem növek-
szik. Õsszel költözünk, és már 
pontosan tudjuk azt is, hogyan 
rendezzük be az otthonunkat. 
A  fürdõszobában például kád 
helyett egy fadézsa áll majd, a 
konyha pedig olyan lesz, mint-
ha egy Andersen mesébe lép-
nénk be. Latyak kutya még nem tudja, de az új házban nem mehet be a nappaliba

Toboz Gyula polgármester fellendítené az idegenforgalmat

Bódvalenke, a freskófalu
Alig több mint kétszáz lelkes település az a Tornai-dombság peremén található 
törpefalu, ahol mindössze négy embernek van munkája. Van egy mentõs, egy 
vasutas, egy önkormányzati alkalmazott és egy gazda. Bódvalenke polgármestere, 
Toboz Gyula azonban nagy terveket dédelget.
– A falu csodálatos környezet-
ben található, ráadásul a közel-
ben van Aggtelek – mesélte 
lapunknak a település elsõ 
embere. – Kitaláltuk, hogy a 
régi házakat sajátos módon újít-
juk fel: a falakra mindenütt fres-
kók kerülnek.

A munka elkezdõdött, 
amelyhez partnerre találtak 
Horváth János miskolci roma 
festõmûvész személyében, aki 
nagy lelkesedéssel támogatta az 
ötletet. – A freskók a cigányok 
életét mutatják be, és az egész 
falu részt vesz a munkában 
– mesélte a mûvész. A projekt 
vezetõje, Pásztor Eszter arról 
számolt be: egyelõre két ház 
készült el. – Az, hogy mikorra 

lesz valamennyi ház freskókba 
öltöztetve, részben a mûvészi 
munka igényességétõl, részben 

pedig a rendelkezésre álló for-
rásoktól függ – mondta Pásztor 
Eszter. Sokan támogatják máris 
az ötletet, magánszemélyek és 
cégek álltak a vállalkozás mellé. 
A különleges freskófestéket a 
gyártó cég biztosítja, igencsak 
kedvezményes áron. Azt terve-
zik, hogy más mûvészeket is 
meghívnak a faluba, lehetõséget 
biztosítva számukra, hogy 
alkotásaik megjelenhessenek 
a házak falain. Ezzel párhu-
zamosan pedig létrehozzák a 
turisztikai alapinfrastruktúrát – 
lesz kisvendéglõ, piac, elõtérbe 
kerülhet a háztáji gazdálkodás, 
dolgozhatnak a kézmûvesek, 
és kialakítanak vendégfogadó 
házakat is!

Bódvalenke turistacsalogatásra szánt színes házfalai

Hollywoodtól Kambodzsáig belakják a világot

Angelina Jolie ingatlanbirodalma
Brad Pitt és Angelina Jolie 
magánélete a friss sajtóhírek sze-
rint elég viharos, ennek ellenére 
üzleti szempontból még mindig 
tökéletes párt alkotnak. Ketten 
együtt egy kisebb ingatlanbefek-
tetési alap tulajdonosai. 

Első birtokát 1,7 millió dollárért 
vette Brad Pitt Hollywoodban, 
amelynek főépülete közel 500 
négyzetméter. Aztán vett Santa 
Barbara mellett egy 4,5 hektá-
ros tengerparti ingatlant, majd 
egy 400 négyzetméteres, három 
hálószobás villát Malibuban. 
Angelina Jolie-nak az angliai 
Buckinghamshire-ben van egy 
kisebb, 4 millió dollárt érő bir-
toka, és egy nagyobb birtoka 
Kambodzsában. Nemrég pedig 
közösen vettek egy 1874-ben 
épült kastélyt Franciaországban. 
A telek 30 hektár, a kilenc háló-
szobával felszerelt ház pedig 
közel 850 négyzetméteres. Jolie és Pitt: együtt egy komoly ingatlanbefektetési alap tulajdonosai

Korallból épült a különleges város
Omladozó szépségében is tökéletes 
Stone Town, a fûszersziget fõvárosa. 
A világörökség részévé nyilvánították, 
ám sok millió dollár kellene ahhoz, hogy 
megõrizzék a város épületeit. Egyelõre 
azonban erre nem nagyon akad pénz.

A Kõváros a szuahéli kultúra leggazdagabb 
hírnöke Kelet-Afrikában. A szûk sikátorokat 
szegélyezõ emeletes házak indiai és arab stílu-
súak, fából faragott erkélyekkel és kapukkal, 
amelyeket rézszegecsek díszítenek. A kapuk 
többnyire a szigeten található kenyérfából 
készültek, de akad köztük indiai szezám is. 
A  rézszögek a legenda szerint arra szolgáltak, 
hogy az egykor szabadon kószáló elefántokat 
távol tartsák a házaktól. A házakat díszítõ 
különös fonatminták a balsors ellen véde-
nek. A  díszítõ motívumoknak külön-külön 
is jelentése van: a hal a termékenység, a 
lótusz a béke, a pálmalevél pedig a gazdagság 
jelképe. Az épületek többsége 100-150 éves. 
A lepergõ vakolat alól kiütközik különleges 
építõanyaguk, a narancsszínû korallkõ. 

Zanzibár egyik nevezetessége: a sikátoros Kõváros Az oldalt összeállította: Bellér Ágnes


