
Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi kétszeres EMeRton díjas énekesnő. Karri-
erjét 12 évesen kezdte, akkor megnyerte a Mini tini popénekesversenyt. Első al-
buma 13 éves korában jelent meg, Kicsi lány címmel, és hetek alatt 270 ezer pél-
dányban fogyott el. Ezzel ő lett a legfiatalabb magyar platinalemezes előadó. nem-
rég ünnepelte pályafutásának 30. évfordulóját, a közelmúltban jelent meg a 20. 
lemeze, és egy hét alatt aranylemez lett. Írt neki dalokat többek között Fenyő Mik-
lós, Szikora Róbert, majd Bogdán Csaba, akihez férjhez ment, és 1995 óta ő lemeze-
inek producere és szerzője is. Alakított főszerepet mozifilmben, szerepelt musi-
calben, televíziós műsorokban. több díjat is elnyert, egyebek között volt az év ígé-
rete és az év énekesnője is, valamint megkapta a Magyar Köztársasági Elnöki 
Ezüstérmet, amelyet jótékonysági munkájával érdemelt ki. Három gyermeke Blan-
ka, Domonkos és Csaba.

A kétszintes kert
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Húsz évvel ezelőtt építették a házat 
és alakították ki a kertet a dombol-
dalban, ahonnét remek panoráma 

nyílik a környékre. Minden évszakban cso-
dás látványban van részük, az énekesnő 
legjobban akkor élvezi, ha lehullik a friss 
hó. A téli kertben nagy a forgalom, rengeteg 
madár megfordul náluk, mert az egész csa-
lád figyel arra, hogy ne maradjanak üresen 
az etetők. A madarak pedig már megszok-
ták, hogy gondoskodnak róluk. – Ez felelős-
ség is, ha egyszer elkezdjük, akkor nem 
okozhatunk nekik csalódást. Ráadásul 
nagy élmény, amikor jönnek a színes mada-
rak, meséli Szandi.

Az	évelők	helye
Meredek lejtésű telekre épült a ház, és mi-
vel nem akarták, hogy lesiklópályára emlé-
keztessen a kert, inkább a teraszos kialakí-
tás mellett döntöttek. Kétszintes kert lett. 
Kis meredek részt azért meghagytak az 
előkert és a nagykert között, ahol télen él-
vezhetik a szánkózást.
A mostani látvány két évtized alatt fokoza-
tosan alakult ki. Amikor a gyerekek még ki-
csik voltak, szinte folyamatosan ültették a 
hagymás növényeket, minden évben gyara-
podott a számuk, sok közülük a mai napig 
nyílik, így már kora tavasszal rengeteg vi-
rág színesíti az éledő kertet.

Kis mezővé terebélyesedett a fodormenta, 
amit egy nyári táborból hoztak a gyere-
kek. Ott ittak először mentateát, és annyi-
ra megszerették, hogy haza is vittek belőle 
egy tövet. Azóta is a kedvenceik közé tar-
tozik.
– Elfoglalt emberek vagyunk mindketten, 
ezért úgy alakítottuk ki a kertet, hogy a 
fenntartása viszonylag egyszerű legyen, va-
gyis főként évelőket ültettünk. A kerítés fa-
lát már teljesen befutotta a vadszőlő, van ve-
le teendő, főként ősszel, de annyira gyönyö-
rű, hogy hagyjuk tovább futni, mondja szan-
di. A szomszéd telek felé élő falat képez a 
már összeérő tujasor, a teraszokról levezető 
lépcsőt pedig bokrok kavalkádja kíséri.

A	terasz	növényei
Az egynyári virágok a két teraszra kerül-
nek balkonládákba és dézsákba. Kedvence 
a csüngő begónia, most különösen sokáig 
élvezhették a virágait, késő őszig nyíltak és 
díszítették a teraszt. Minden tavasszal ren-
geteg színes virágot ültet, szereti a látvá-
nyukat. A petúniát nemcsak változatos szí-
nei miatt, hanem az illatáért is kedveli, 
ezért ebből is jócskán kerül a ládákba. A te-
rasz sarkában álló hatalmas kaspót Szan-
diék még az esküvőjükre kapták, ez az éve-
lők helye, hogy télen is legyen kis élet a te-
raszon, akkor színes bogyókkal és fényfü-
zérrel is feldíszítik.

Szandi éppen fotózásról érkezett 
nagylányával, Blankával, 

egy videócsatornára 
készültek felvételek. 

Az új szerelem az életükben 
ugyanis a cirkusz világa, 

ahol légtornász 
számokat mutatnak be. 

Úgy tűnik, 
a magaslatok vonzzák Szandit, 
a házuk is domboldalra épült, 

körülötte pedig kétszintes 
kertet alakítottak ki.
 gondoltak a télre 
és a gyerekekre is, 

mert a kert egy részét 
meredeken hagyták, 

hogy szánkózni is lehessen.
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illatfelhő	a	bejáratnál
A házba az előkerten keresztül lehet bejut-
ni, és mivel Szandi nagyon szereti a virágil-
latot, ezért a bejárati ajtó mellé rózsabok-
rot ültetett, így az érkezők kellemes illatfel-
hő élményével lépnek be. A bokor mellé pa-
dot és asztalt tettek, a kis zugban nyaranta 
élvezhetik a kis kert látványát és illatait.
Nyáron a ház kiegészül a kerttel, amint  
beköszönt a jó idő, a család birtokba veszi 
a nyársalót, a medencét és a pingpong
asztalt.
– Bármennyire is megtervezzük és a saját 
életünkhöz igazítjuk a kertet, folyamatos 
munkát ad a növények és a pázsit gondozá-
sa. Ebben sokáig volt segítségük, az a há-
zaspár az évek során szinte családtaggá 
vált, például mindig itt voltak, amikor  
hazahoztuk az éppen aktuális friss gye-
rekünket, mondja nevetve az énekesnő.  
– sajnos nem régen elköltöztek. szerencsé-
re találtunk három fiatal és nagyon lelkes 
fiút, akik segítenek a növények metszésé-
ben, gondozásában. Nagy szenvedéllyel és 
szakértelemmel dolgoznak. Amihez mi 
nem értünk, azt ők szakszerűen megold-
ják. A tujákat nálunk is megtámadta vala-
mi betegség, de szerencsére sikerült meg-
menteniük. Arra törekszünk, hogy minél 
praktikusabb legyen a kert, és az egész 
család élvezhesse minden évszakban. 
nyugalmat áraszt, nincs nagy luxus ben-
ne, de minden megvan ahhoz, hogy nagyon 
jól érezzék magukat, célszerű az elrende-
zése és mi nagyon szeretjük.

Sárközi Judit

A cirkusZ vilÁgA
Az energikus énekesnő nagy lelkese-
déssel mesél az új kalandról, a légtor-
náról. Tavaly a csak show és más 
semmi című televíziós műsorban ka-
pott először ilyen feladatot, és azon-
nal beleszeretett. Azt mondja, ha léte-
zik olyan, hogy az előző életében va-
lami más volt az ember, akkor ő bizto-
san artista volt, mert azonnal magáé-
nak érezte ezt a világot. Azóta jár a 
Magyar légtornász Egyesületbe ta-
nulni és gyakorolni. A lélegzetelállító 
produkciókba bevonta kisebbik fiát, 
csabát és nagylányát, Blankát is. Nyá-
ron nemcsak ő, hanem Csaba is fellé-
pett egy artistamutatvánnyal a cir-
kuszok Éjszakáján. ősszel pedig Blan-
kával készített produkciót a Magyar 
Nemzeti cirkusz igazgatójának felké-
résére a halloweeni műsorban. A ka-
land folytatódik, egyelőre nem árulta 
el, mi lesz a következő állomása.
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