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A mesterfodrász Olaszországból szerzi be a vetõmagokat

Hajas László a kertben is fazont nyír
Tavasz közeledtével egyre inkább érezzük a késztetést, hogy kimenjünk a szabad-
ba, és már alig várjuk, hogy a természet zöldbe boruljon. Így van ezzel Hajas László 
fodrász is, aki az egyik hobbijáról, a kertészkedésrõl mesélt lapunknak.
– Belvárosi gyerekként nõttem 
fel, de mindig szerettem a 
növényeket – árulta el lapunk
nak Hajas László. – Van egy 
telkünk, ahol van vetemé
nyeskert is, azzal a célzattal, 
hogy a fiam lássa: nem úgy 
van ez, hogy bemegyünk a 
boltba és megvesszük a zöld
séget, hanem megdolgozunk 
érte. Amit termesztünk, az 
maximálisan bio. Minden ápri
lisban Olaszországból hozok 
vetõmagot. Ültetünk paradi
csomot, ruccolát, céklát, görög
dinnyét, paprikát, répát. A ker
tészkedés teljesen kikapcsol, 
de a szakmám is gyakorlom 
közben, amikor fazonra nyírom 
a dísznövényeket. Akinek nin
csen nagy kertje, az is élvezheti 
a zöldet. Csodákat lehet mûvelni 
a balkonon. De ha van egy abla
kunk, már oda is ki lehet tenni 
egykét cserép növényt. Aki a 
virágot szereti, az ugye rossz 
ember nem lehet!

� Györösi�Zsófia Hajas László és fia a kertben az évelõ növények között

Süllyed a Világ-szigetcsoport

Dubaiban 2003ban kezdõdött a 
Világszigetek építése. A cél egy 
olyan mesterséges, világtérképet 
formáló szigetcsoport elkészítése 
volt, amely az ûrbõl is jól látható. 
A 300 darabból álló szigetcsoport 

süllyed, és ráadásul egyre távo
labb csúszik a partvidéktõl. A 
projekt elindításakor a kivitelezõk 
azt remélték: gyorsan felvásárol
ják a szigeteket a sztárok. Most 
úgy tûnik, hiába szórták a vízbe a 

47 millió tonna sziklát és a 11 mil
lió köbméter homokot, a munká
latok állnak. Noha a kivitelezõ a 
munka folytatását ígéri, a Világ
szigetek honlapját utoljára 2008. 
október 1jén frissítették. � PG�

Festékbe mártott rongyot nyomkodott a falhoz
Müller Attila nem veti meg a kétkezi munkát
Fáradhatatlan ember hírében áll Müller Attila, a Cool Tv mûsorvezetõje. Extrém 
sportok, zenekar, hajnali rádiómûsor, tévés mûsorvezetés, és mindezek mellett 
saját kezûleg újítja fel az egész lakását.
– Az ember elolvas néhány 
szakkönyvet, és rájön, hogy 
a lakásfelújítás tulajdonkép
pen egy legójáték – mesélte 
el lapunknak Müller Attila. 
– A munkálatokhoz ritkán 
szoktam szakembert hívni, 
kézügyességgel és egy kis 
fantáziával szerintem min
dent meg lehet oldani. Van, 
amit könyvekbõl tanultam 
meg, és van, amire magam
tól jöttem rá. Persze elsõre 
nekem sem sikerült minden, 
de ma már belsõépítészeti 
szinten bármit meg tudok 
csinálni. Építettem egy komp
lett konyhát. Kifestettem a 
nappalimat is úgy, hogy egy 
rongyot bordó festékbe már
tottam, és azt nyomkodtam a 
falra. A laminált parkettát is 
én tettem le, és építettem egy 
kandallót is. Magam építet
tem a fürdõszobámat, még a 
vizesblokkokat is be tudtam 
kötni. Tavaly szeptemberben 
és októberben mindennap 
hajnalban barkácsoltam. 
Olyan volt, mint egy harma
dik mûszak!

 Gy.�Zs. Müller Attila: Tavaly õsszel minden hajnalban barkácsoltam

Új villát vett Tom Hanks
Az Oscardíjas Tom Hanks és Rita 
Wilson az idei legnagyobb vásárt 
csinálta az ingatlanpiacon: Los 
Angelesben 26 millió dollárért (5,2 
milliárd forintért) vásároltak villát 
a híres Pacific Palisadesen, amely 
közel fekszik Malibuhoz és Santa 
Monicához is. A ház eredetileg 
a Benjamin Button különös élete 
címû film producerpárosának, 
Kathleen Kennedynek és Frank 
Marshall-nak a birtokában volt. A 
villát 1996ban építették, a 14 513 
négyzetméteren négy hálószoba és 
öt fürdõszoba található. A Forrest 
Gumpból és a Philadelphiából 
ismert színész azzal indokolta 
a lakásvásárlást: az új környék 
tökéletes két gyermeke számára, 
nyugodt és csendes. Tom Hanks 
egyébként jelenleg nyolcadik a 
világ leggazdagabb színészeinek 
listáján.  P.�G.

Jennifer Aniston szinglilakása
Két és fél évig húzódott Jennifer Aniston 
Beverly Hillsi lakásának felújítása, Scott Frances 
belsõépítész irányítása alatt. A színésznõ régi
új otthona az egyik legelismertebb designma
gazin, az Architectural Digest kritikája szerint 
egyáltalán nem férfibarát. A lakásnak eredetileg 
volt külön férfi és nõi mosdója is, ám a fér
fimosdóból fitneszhelyiséget alakíttatott ki. A 
hálószobában gyapjú és selyemszõnyeg terül 
el, az ágy végénél pedig egy pódiumon kapott 
helyet a hatalmas LCDtévé. Az épületet 1970ben 
építették a hegyoldalon, fantasztikus kilátással 
a városra. Az elbûvölõ, régi hollywoodi stílu
sú otthonra rányomta bélyegét Stephen Shadley 
designer egyedi stílusa, aki többek között Diane 
Keaton és Woody Allen lakását is berendez
te. Jennifer nappalijában egy Sauter zongora is 
helyet kapott, az ebédlõben 24 széket tettek a 
hatalmas étkezõasztal köré. – El tudom képzel
ni, hogy valaki játszik a zongorán, miközben a 
vendégeim a szobában nevetgélnek – nyilatkozta 
Aniston, amikor arról faggatták, mivégre a hatal
mas hangszer a szoba közepén. � P.�G.


